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ZOZNAM

 ÚRADNÝCH METÓD LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY
POTRAVÍN A KRMÍV

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky zverejòuje tento zoznam na základe usta-
novenia § 5 písm. l) zákona è. 488/2002 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých
zákonov, ktorý vydáva pod¾a § 14 ods. 3 zákona
è. 488/2002 Z. z. hlavný veterinárny lekár:

v y d á v a  m

Zoznam úradných metód a metódy
laboratórnej diagnostiky potravín a krmív

� èas� Chémia.

N a r i a ï u j e m

vykonáva� laboratórnu diagnostiku úradných
vzoriek potravín úradnými metódami, s platnos�ou
dòom vydania vo Vestníku MP SR.

Zmeny a doplnky úradných metód a nové
úradné metódy vydá hlavný veterinárny lekár vo
forme príloh.

Prof. MVDr. Jozef Bíre�, DrSc., v.r.
hlavný veterinárny lekár SR



 

 2

Kód Názov metódy 
 

Číslo predpisu 

CH 1. 1. Stanovenie medi, olova, zinku a kadmia v požívatinách 
metódou atómovej absorpcie 

STN 560076 

CH 1. 2. Stanovenie medi, železa a niklu v živočíšnych                   
a rastlinných tukoch a olejoch metódou atómovej 
absorpcie s atomizáciou v grafitovej kyvete 

STN EN ISO 
8294 

CH 1. 3. Stanovenie olova v živočíšnych a rastlinných tukoch          
a olejoch metódou atómovej absorpcie s atomizáciou        
v grafitovej kyvete 

STN EN ISO 
12193 

CH 1. 4. Stanovenie kadmia v živočíšnych a rastlinných tukoch       
a olejoch metódou priamej  atómovej absorpčnej 
spektrometrie v spaľovacej grafitovej peci 

STN EN ISO 
15774 

CH 1. 5. Stanovenie arzénu, chrómu, niklu, selénu, hliníka, medi, 
olova, kadmia, mangánu, cínu a antimónu  v potravinách 
a krmivách metódou atómovej absorpčnej spektrometrie 
v spaľovacej grafitovej peci. 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 1 

CH 1. 6. Stanovenie mangánu, železa, cínu, horčíka, zinku, 
kadmia, medi, niklu a vápnika v potravinách a krmivách   
metódou plameňovej atómovej absorpčnej  
spektrometrie. 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 2 

CH 1. 7. Stanovenie ortute v potravinách a krmivách metódou 
atómovej absorpčnej spektrometrie (AMA) 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 3 

CH 2. 1. Stanovenie množstva dusičnanov a dusitanov                    
v požívatinách 

STN EN 
12014-1+A1 

CH 2. 2. Stanovenie množstva dusičnanov a dusitanov                    
v mäsových výrobkoch metódou ionovýmennej 
chromatografie(IC) 

STN P ENV 
12014-4 

CH 2. 3. Spektrofotometrické stanovenie množstva dusičnanov        
a dusitanov v mäsových výrobkoch po enzymatickej 
redukcii dusičnanov na dusitany 

STN P ENV 
12014-3 

CH 2. 4. Stanovenie množstva dusičnanov a dusitanov 
v surovinách živočíšneho pôvodu prietokovou injekčnou 
analýzou 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 4 
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CH 3. 1. Stanovenie polyaromatických uhľovodíkov v potravinách 
metódou HPLC 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 5 

CH 4.  1. Identifikácia a stanovenie polychlórovaných bifenylov 
kapilárnou plynovou chromatografiou metódami 
GC/ECD a GC/MS 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 6 

CH 4.  2. Stanovenie sumy polychlórovaných bifenylov (PCB) 
metódou HPLC 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 7 

CH 4.  3. Rýchla prevádzková metóda stanovenia PCB v mäse         
a mäsových výrobkoch 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 8 

CH 5.  1. Multirezidúálne metódy na stanovenie rezíduí pesticídov 
plynovou chromatografiou v beztukových potravinách. 
Metódy na extrakciu a čistenie 

STN EN 
12393-2 

CH 5.  2. Multireziduálne metódy na stanovenie rezíduí pesticídov 
plynovou chromatografiou v beztukových potravinách. 
Stanovenie a potvrdzujúce skúšky 

STN EN 
12393-3 

CH 5.  3. Stanovenie rezíduí ditiokarbamátov a tiuramdisulfidu 
spektrofotometrickou metódou v beztukových 
potravinách 

STN EN 
12396-1 

CH 5.  4. Stanovenie rezíduí ditiokarbamátov a tiuramdisulfidu  
metódou plynovej chromatografie v beztukových 
potravinách 

STN EN 
12396-2 

CH 5.  5. Stanovenie rezíduí ditiokarbamátov a tiuramdisulfidu 
xantogenátovou UV spektrofotometrickou metódou v 
beztukových potravinách 

STN EN 
12396-3 

CH 5.  6. Stanovenie rezíduí bromidov – celkového obsahu 
bromidov ako anorganických bromidov v beztukových 
potravinách 

STN EN 
13191-1 

CH 5.  7. Stanovenie rezíduí bromidov – obsahu  anorganických 
bromidov v beztukových potravinách 
 

STN EN 
13191-2 
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CH 5.  8. Multidetekčné stanovenie reziduí organofosfátových 
pesticídov metódou tenkovrstvovej chromatografie 
s enzymatickou detekciou a metódou plynovej 
chromatografie s hmotnostným spektrometrickým 
detektorom (MSD) 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 9 

CH 5.  9. Stanovenie rezíduí chlórovaných pesticídov                     
v potravinách, biologickom materiále a vode metódou 
plynovej chromatografie 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 10 

CH 5.  10. Stanovenie chlórovaných pesticídov a PCB metódou 
tenkovrstvovej chromatografie (TLC) 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 11 

CH 5.  11. Stanovenie cypermetrínu metódou GC-MS a metódou 
GC-ECD 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 12 

CH 5.  12. Stanovenie rezíduí organofosforových insekticídov            
v rastlinných materiáloch po prečistení extraktu gélovou 
chromatografiou 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 13 

CH 6.  1. Dôkaz a stanovenie antibiotík a sulfónamidov                   
v surovom mlieku a tepelne ošetrenom mlieku 

STN 570531 

CH 6.  2. Stanovenie sulfónamidov metódou HPLC  Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 14 

CH 6.  3. Stanovenie tetracyklínov  metódou HPLC 
 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 15 
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CH 6.  4. Stanovenie tylozínu v živočíšnych tkanivách 
a v krmivách metódou HPLC 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 16 

CH 6.  5. Stanovenie oxacilínov metódou HPLC   
 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 17 

CH 6.  6. Stanovenie chinolónov metódou HPLC   
 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 18 

CH 6.  7. Stanovenie ampicillínu a amoxicillínu metódou HPLC Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 19 

CH 6.  8. Stanovenie fenbendazolu metódou HPLC Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 20 

CH 6.  9. Stanovenie monenzinu  metódou HPLC Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 21  

CH 6. 10. Stanovenie penicilínu G v mlieku metódou HPLC Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 22 
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CH 6. 11. Stanovenie penicilínu G vo svale a vo vnútornostiach 
metódou HPLC 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 23 

CH 6. 12. Stanovenie rezíduí sulfonamidov, chloramfenikolu a 
furazolidonu  metódou    vysokoúčinnej kvapalinovej 
chromatografie 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 24 

CH 6. 13. Stanovenie rezíduí tetracyklínov v potravinách 
živočíšneho pôvodu metódou HPLC 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 25 

CH 6. 14. Stanovenie carazololu a propionylpromazínu 
v biologickom materiáli metódou HPLC 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 26 

CH 6. 15. Stanovenie zeranolu metódou HPLC Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 27  

CH 6. 16. Stanovenie ivermectinu metódou HPLC Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 28 

CH 6. 17. Stanovenie tyreostatík  (metyltiouracil, propyltiouracyl, 
tapazol) metódou HPLC 
 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 29 
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CH 6. 18. Stanovenie nitrofuránov metódou HPLC  Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 30 

CH 6. 19. Stanovenie tiamulínu v kŕmnych premixoch metódou 
HPLC 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 31  

CH 6. 20. Stanovenie phenylbutazonu metódou GC-MS Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 32 

CH 6. 21. Semikvantitatívne stanovenie β-laktámových antibiotík 
v mlieku, systém CHARM II 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 33 

CH 6. 22. Semikvantitatívne stanovenie tetracyklínov v mlieku, 
systém CHARM II 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 34 

CH 6. 23. Semikvantitatívne stanovenie sulfonamidov antibiotík 
v mlieku, systém CHARM II 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 35 

CH 6. 24. Semikvantitatívne stanovenie aminoglykozidových 
antibiotík typu gentamicínu a streptomycínu  v mlieku, 
systém CHARM II 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 36 
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CH 6. 25. Semikvantitatívne stanovenie aminoglykozidových 
antibiotík typu neomycínu a gentamicínu  v mlieku, 
systém CHARM II 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 37 

CH 6. 26. Semikvantitatívne stanovenie makrolidových 
a linkozamidových antibiotík (erytromycín, linkomycín, 
pirlimycín, tilmicozín,tylozín) v mlieku systém CHARM 
II 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 38 

CH 6. 27. Semikvantívne stanovenie novobiocínu v mlieku, systém 
CHARM II 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín            
a krmív, 
príloha 39 

CH 6. 28. Semikvantívne stanovenie chloramfenicolu v mlieku, 
systém CHARM II 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 40 

CH 6. 29. Semikvantívne stanovenie spektinomycínu v mlieku, 
systém CHARM II 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 41 

CH 7.  1. Hormóny 
Dôkaz prítomnosti acetylgestagénov v moči, svale, 
pečeni metódou ELISA 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín            
a krmív, 
príloha 42 

CH 7.  2. Hormóny 
Dôkaz prítomnosti 17 β- estradiolu v krvnom sére 
metódou ELISA 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 43 
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CH 7.  3. Hormóny 
Dôkaz prítomnosti testosteronu  v krvnom sére metódou 
ELISA 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín            
a krmív, 
príloha 44 

CH 7.  4. Hormóny 
Kvantitatívne stanovenie množstva 19-nortestosterónu 
v moči metódou GC-MS 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín a 
krmív, príloha 
45 

CH 7.  5. Hormóny 
Dôkaz prítomnosti stilbénov v moči, svale, pečeni 
metódou ELISA 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 46 

CH 7.  6. Hormóny 
Dôkaz prítomnosti 19-nortesteronu v moči, svale, pečeni 
metódou ELISA 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 47 

CH 7.  7. Hormóny 
Dôkaz prítomnosti zeranolu v moči, svale, pečeni 
metódou ELISA 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 48 

CH 7.  8. Hormóny 
Dôkaz prítomnosti trenbolonu v moči, svale, pečeni 
metódou ELISA 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 49 

CH 7.  9. Hormóny 
Dôkaz prítomnosti ß-antagonistov v moči, svale, pečeni a 
krmivách metódou ELISA 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 50 
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CH 7. 10. Hormóny 
Kvantitatívne stanovenie množstva zeranolu v moči 
metódou GC-MS 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 51 

CH 7. 11. Hormóny 
Stanovenie množstva ß-antagonistov v moči a pečeni 
metódou GC-MS 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín           
a krmív, 
príloha 52 

CH 7. 12. Hormóny 
Stanovenie množstva stilbénov v moči metódou GC-MS 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 53 

CH 7. 13. Hormóny 
Stanovenie množstva trenbolonu v moči metódou GC-
MS 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín            
a krmív, 
príloha 54 

CH 8.  1. Stanovenie ochratoxínu A  v cereáliách a cereálnych 
výrobkoch metódou vysokoúčinnej kvapalinovej 
chromatografie s prečistením na silikagéli 

STN EN ISO 
15141-1 

CH 8.  2. Stanovenie ochratoxínu A  v cereáliách a cereálnych 
výrobkoch metódou vysokoúčinnej kvapalinovej 
chromatografie s prečistením pomocou 
hydrogénuhličitanu 

STN EN ISO 
15141-2 

CH 8.  3. Stanovenie aflatoxínu B1 a sumy aflatoxínov 
B1,B2,G1,G2  v obilninách, škrupinovom ovocí                
a výrobkoch z nich metódou vysokoúčinnej kvapalinovej 
chromatografie s postkolónovou derivatizáciou a 
predčistením na imunoafinitnej kolóne 

STN EN  
12955 

CH 8.  4. Stanovenie  aflatoxínov B1,B2,G1,G2, M1v rastlinných  
a živočíšnych potravinách a  krmivách metódou 
vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie  

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 55 

CH 8.  5. Stanovenie aflatoxínu M1 v mlieku a sušenom mlieku 
metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie        
s predčistením imunoafinitnou chromatografiou  
 

STN EN ISO 
14501 
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CH 8.  6. Stanovenie  aflatoxínu B1 metódou ELISA Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 56 

CH 8.  7. Stanovenie deoxynivalenolu v krmivách Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 57 

CH 8.  8. Stanovenie mykotoxínu zearalenonu v krmivách Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 58 

CH 9.  1. Stanovenie histamínu metódou HPLC Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 59 

CH 9.  2. Stanovenie množstva histamínu metódou TLC vo 
svalovine rýb. Screeningová metóda 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív, 
príloha 60 

CH 9.  3. Stanovenie peroxidového čísla v tukoch  STN 580100 
CH 9.  4. Stanovenie epihydrínaldehydu v tukoch STN 580100 
CH 10.  1. Stanovenie syntetických farbív metódou HPLC Úradné metódy 

laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 61 

CH 10.  2. Kvalitatívne stanovenie syntetických potravinárskych  
farbív v požívatinách metódou tenkovrstvovej 
chromatografie 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín            
a krmív, 
príloha 62 
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CH 11. 1. Stanovenie kyseliny sorbovej, benzoovej,                         
p-hydroxybenzoovej v požívatinách metódou HPLC 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 63 

CH 11. 2. Stanovenie butylhydroxytoluénu (BHT)                           
a butylhydroxyanizolu (BHA) v požívatinách  metódou 
HPLC 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 64 

CH 11. 3. Stanovenie butylhydroxytoluénu (BHT)                            
a butylhydroxyanizolu (BHA) v živočíšnych                      
a rastlinných tukoch a olejoch metódou plynovej 
chromatografie 

STN ISO 6463 

CH 12. 1. Stanovenie polyfosfátov v mäsových výrobkoch 
spektrofotometricky 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín             
a krmív, 
príloha 65 

CH 12. 2. Stanovenie koncentrácie prchavých dusíkatých 
bázických látok (TVB-N) v rybách a rybacích výrobkoch 

Nariadenie 
vlády SR 
č.298/2003         
o podmienkach 
v záujme 
ochrany 
zdravia ľudí pri 
produkcii           
a uvádzaní na 
trh produktov 
rybolovu           
a živých 
lastúrnikov  

CH 12. 3. Stanovenie  aktivity alkalickej fosfatázy pasterizovaného 
mlieka a syrov. Referenčná metóda 

STN EN ISO 
11816-1,2 
(57 0091) 

CH 12. 4. Stanovenie  aktivity alkalickej fosfatázy pasterizovaného 
mlieka 

STN 57 0530 
čl 67 
 

CH 12. 5.  Stanovenie peroxidázovej aktivity pasterizovaného 
mlieka  

STN 57 0530 
čl 66 
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CH 12. 6. Stanovenie teploty tuhnutia mlieka pomocou mliečnych 
kryoskopov  

STN 57 0538 

CH 12. 7. Stanovenie množstva beztukovej sušiny v mlieku  STN 57 0104-3 
 

CH 12. 8. Stanovenie množstva  bielkovín v mlieku. Referenčná 
metóda  
 

STN EN ISO 
8968-1,2,5  
 

CH 12. 9. Stanovenie množstva  bielkovín v mlieku a mliečnych 
výrobkoch 

STN EN ISO 
14891 
 
 

CH 12. 10. Stanovenie množstva  bielkovín v mlieku infračerveným 
absorpčným analyzátorom 
 

STN 57 0536 

CH 12. 11. 
 
 

Stanovenie množstva tuku v mlieku. Referenčná metóda STN EN ISO 
1211 (57 0084) 
 
STN 57 0104-4 
 
 

CH 12. 12. Stanovenie množstva tuku infračerveným absorpčným 
analyzátorom 
 

STN 57 0536 

CH 12. 13. Stanovenie množstva kyseliny L-mliečnej, jantárovej a 
D-3-hydroximaslovej vo vajciach a vaječných 
výrobkoch. Enzymatická metóda 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív, 
príloha 66 

CH 12. 14. Stanovenie množstva hydroxiprolínu v mäse 
a v mäsových výrobkoch 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív, 
príloha 67 

CH 12. 15. Stanovenie prítomnosti rezíduí inhibičných látok. 
Mikrobiologická metóda s Geobacillus 
stearothermophilus var. calidolactis C 953 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív, 
príloha 68 
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CH 12. 16. Stanovenie prítomnosti rezíduí inhibičných látok. 
Mikrobiologická metóda štvorplatňová (Bogearts 
a Wolf,1980) 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív, 
príloha 69 

CH 13. 1 Stanovenie mernej aktivity rádionuklidov 
v homogenizovateľných materiáloch metódou 
polovodičovej gamaspektrometrie v rozsahu energií        
60 keV – 200 keV pre štandartné geometrie 

 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív, 
príloha 70 
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                                                                                                                              Príloha  1 

 
CH – 1. 5. 

 
Stanovenie arzénu, chrómu, niklu, selénu, hliníka, medi, olova, kadmia, 

mangánu, cínu a antimónu v potravinách a krmivách metódou 
atómovej absorpčnej spektrometrie v spaľovacej grafitovej peci 

 
 
 
 
A: Stanovenie arzénu 
 

1. Pôvod metódy 
Veterinárne laboratórne metodiky Bratislava, ŠVS SR 1990. 

2. Princíp metódy 
Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku. Vzorka je analyzovaná metódou 
elektrotermickej atomizácii v grafitovej piecke v pyrolyticky potiahnutej kyvete za prítom-
nosti matricového modifikátora. Ako korekcia pozadia sa používa Zeemanova metóda korek-
cie. 

3. Použité prístroje 
ATI Unicam 939 QZ s elektrotermickým atomizátorom GF 90 Z. 

4. Zoznam chemikálií 
Kyselina dusičná koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná,čistoty suprapur, 
kyselina sírová koncentrovaná, čistoty suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty suprapur, 
matricový modifikátor: 0,3 % roztok Pd + 0,2 % roztok Mg(NO3)2, 
štandardný roztok As (1000 mg/l) 

5. Príprava štandardov 
Zásobný štandard As (2,50 mg/l) 
Pracovné štandardy: 50,0 ng/ml  sa pripravia riedením zásobného štandardu 2,50 mg/l)             
v 0,1 M kyseline dusičnej. 

6. Príprava vzoriek 
Vzorka sa zmineralizuje ľubovoľným z typov mineralizácie, mineralizát sa prevedie do roz-
toku. Vzorka je analyzovaná metódou elektrotermickej atomizácii v grafitovej piecke v pyro-
lyticky potiahnutej kyvete za prítomnosti matricového modifikátora. 
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7. Podmienky stanovenia 
7.1  Parametre spektrometra 
 
Vlnová dĺžka: 193,7 nm 
Štrbina: 0,5 nm 
Napätie lampy: 100 % 
Typ signálu: prechodový  - výška piku 
Korekcia pozadia: Zeemanova 
 
 
7.2  Parametre grafitovej pece 
 
Typ kyvety: pyrolyticky potiahnutá 
Injekčná teplota nástreku: 0 st.C 
 
7.3 Teplotný program grafitovej pece 
 
Fáza       Teplota        Čas         Rampa        Typ          Prietok            Zadanie               
                   (C)        (sec)        (C/sec)        plynu          plynu(l/min.) 
1                 90         10.0            20                3               2                      
2               100           5.0              1                3               2 
3               110           5.0              2                3               2 
4              1000        15.0            50                3               2 
5              2600          3.0              0                3               0                     RD, TC  
6              2800          3.0              0                3               3                     TC 
 
7.4   Parametre kalibrácie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácie štandardov  v ng/ml : 5,00 - 10,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 - 35,00 
- 40,00 - 45,00 - 50,00; pripravené z Top štandardu 50,00 ng/ml 
Zakrivenie kalibračnej krivky:  od -10 do + 40 % 
 
7.5   Parametre autosamplera 
 
Mód prípravy vzorky: Inteligentné riedenie 
Pracovný objem: 20 µl 
Príprava štandardov: metódou fixného objemu 
Matricový modifikátor: 5 µl 0,3 % roztoku Pd +  0,2 % roztoku Mg(NO3)2, t.j. {15 µg Pd +  
10 µg Mg (NO3)2}  

8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 

Rozsah stanovenia  0,1 - 10 µg/l 
LOQ = 10 sigma 0,09  ng/ml 
Detekčný limit LOD = 3 sigma 0,03  ng/ml 
Výťažnosť  95-99  % 
Produktivita 60 vz 8 h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 20 min  
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B: Stanovenie chrómu 
 

1. Pôvod metódy 
Veterinárne laboratórne metodiky, ŠVS SR  Bratislava, 1990. 

2. Princíp metódy 
Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku. Vzorka je analyzovaná metódou 
elektrotermickej atomizácie v grafitovej piecke v pyrolyticky potiahnutej kyvete za prítom-
nosti matricového modifikátora. Ako korekcia pozadia sa používa Zeemanova metóda ko-
rekcie, alebo na korekciu pozadia sa používa D2 lampa. 

3. Použité prístroje 
ATI Unicam 939 QZ s elektrotermickým atomizátorom GF 90 Z. 

4. Zoznam chemikálií 
Kyselina dusičná koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina sírová koncentrovaná, čistoty suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty suprapur, 
matricový modifikátor: 0,2 % roztok Mg(NO3)2, 
štandardný roztok Cr (1000 mg/L). 

5. Príprava štandardov 
Zásobný  štandard Cr (2,50 mg/L). 
Pracovné štandardy: 50,0 ng/ml  sa pripravia riedením zásobného štandardu 2,50 mg/l)            
v 0,1 M kyseline dusičnej. 

6. Príprava vzoriek 
Vzorka sa zmineralizuje ľubovoľným z typov mineralizácie, mineralizát sa prevedie do roz-
toku. Vzorka sa analyzuje metódou elektrotermickej atomizácie v grafitovej piecke v pyro-
lyticky potiahnutej kyvete za prítomnosti matricového modifikátora. 
 

7. Podmienky stanovenia 
 
7.1  Parametre spektrometra 
 
Vlnová dĺžka: 357,9 nm 
Štrbina: 0,5 nm 
Napätie lampy: 80 % 
Typ signálu: prechodový  - plocha píku, alebo výška píku 
Korekcia pozadia: Zeemanova, alebo D2 
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7.2  Parametre grafitovej pece 
 
Typ kyvety: pyrolyticky potiahnutá 
Injekčná teplota nástreku: 0 st.C 
 
7.3  Teplotný program grafitovej pece 
 
Fáza       Teplota        Čas         Rampa        Typ          Prietok               Zadanie              
                   (C)         (sec)       (C/sec)        plynu         plynu(l/min.) 
 
1                 90           10.0          50               3              2 
2               100             5.0            1               3              2 
3               110             1.0            2               3              2 
4               800           10.0          50               3              2 
5              2500            3.0            0               3              0                          RD  TC                   
6              2900            3.0            0               3              2                          TC           
 
7.4  Parametre kalibrácie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácie štandardov  v ng/ml: 5,00 - 10,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 - 35,00 
- 40,00 - 45,00 - 50,00; pripravené z Top štandardu 50,00 ng/ml 
Zakrivenie kalibračnej krivky:  od -10 do + 40 % 
 
7.5 Parametre autosamplera 

Mód prípravy vzorky : Inteligentné riedenie 
Pracovný objem: 15 µl 
Príprava štandardov: metódou fixného objemu 
Matricový modifikátor: 5 µl 0,2 % roztoku Mg(NO3)2,  t.j. 10 µg Mg(NO3)2  
 

8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
8.1 Korekcia pozadia Zeemanovou metódou 
 

Rozsah stanovenia 0,03-10 µg/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 sigma 0,03 ng/ml 
Detekčný limit LOD = 3 sigma 0,01 ng/ml 
Výťažnosť 90-99  % 
Produktivita 60 vz 8 h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 20  min 
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C: Stanovenie niklu 
 

1. Pôvod metódy 
 
Veterinárne laboratórne metodiky. ŠVS SR, Bratislava 1990. 

2. Princíp metódy 
Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku. Vzorka sa analyzuje metódou 
elektrotermickej atomizácii v grafitovej piecke v pyrolyticky potiahnutej kyvete bez prítom-
nosti matricového modifikátora. Ako korekcia pozadia sa používa deutériová lampa. 

3. Použité prístroje 
ATI Unicam 939 QZ s elektrotermickým atomizátorom GF 90 Z.  

4. Zoznam chemikálií 
Kyselina dusičná koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina sírová koncentrovaná, čistoty suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty suprapur, 
štandardný roztok Ni (1000 mg/l). 

5. Príprava štandardov 
Zásobný štandard Ni (2,50 mg/l) 
Pracovné štandardy: 50,0 ng/ml  sa pripravia riedením zásobného štandardu 2,50 mg/l v 0,1 M 
kyseline dusičnej. 

6. Príprava vzoriek 
Ľubovoľný z uvádzaných typov mineralizácie. 

7. Podmienky stanovenia 
 
7.1  Parametre spektrometra 
 
Vlnová dĺžka: 232,0 nm 
Štrbina: 0,2 nm 
Napätie lampy: 80 % 
Typ signálu: prechodový  - plocha píku 
Korekcia pozadia: deutériová lampa 
  
7.2 Parametre grafitovej pece 
 
Typ kyvety: pyrolyticky potiahnutá 
Injekčná teplota nástreku: 0 °C 
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7.3 Teplotný program grafitovej pece 
 
Fáza       Teplota        Čas         Rampa        Typ          Prietok           Zadanie    
                   (C)         (sec)       (C/sec)        plynu        plynu (l/min.) 
 
1                 90          10.0           50               3               2 
2               100            5.0             1               3               2 
3               110            1.0             2               3               2 
4               900          10.0           50               3               2 
5              2300           4.0             0               3               0                     RD TC 
6              2800           3.0             0               3               3                     TC 
 
7.4 Parametre kalibrácie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácie štandárd v ng/ml: 5,00 - 10,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 - 35,00 
- 40,00 - 45,00 - 50,00; pripravené z Top štandardu 50,00 ng/ml 
Zakrivenie kalibračnej krivky: od -10 do + 40 % 
 
 7.5 Parametre autosamplera 
 
Mód prípravy vzorky:  inteligentné riedenie 
Pracovný objem:   20 µl 
Príprava štandardov:   metódou fixného objemu 

8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 

Rozsah stanovenia  4,16-20 µg/l 
Medza stanoviteľnosti LOQ = 10 sigma  4,16 ng/ml 
Detekčný limit LOD = 3 sigma  1,37 ng/ml 
Výťažnosť 90- 98  % 
Produktivita 50 vz 8 h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 20 min 

 
 
 
D: Stanovenie antimónu 
 
1. Pôvod metódy. 
     
Reprint ATI Unicam Cambridge 1994. 
 
 
2. Princíp metódy. 
 
Vzorka sa zmineralizuje v mikrovlnovom zariadení. Mineralizát sa prevedie do roztoku.  
Vzorka je analyzovaná metódou elektrotermickej atomizácie v grafitovej piecke v pyrolyticky 
potiahnutej grafitovej kyvete v inertnej atmosfére argónu za prítomnosti matricového mo-
difikátora. Meria sa podľa odporúčaných parametrov pre stanovenie Sb. Ako korekcia poza-
dia sa používa Zeemanova metóda korekcie. 
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3. Použité prístroje. 
 
Unicam  939  QZ AA  spectrometer. 
 
4. Zoznam chemikálií. 
 
Kyselina dusičná, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
kyselina chlorovodíková, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
kyselina sírová, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty Suprapur. 
  
5. Príprava štandardov. 
 

• Štandardný roztok Sb s koncentráciou 1000 mg/l.     
• Zásobný roztok Sb s koncentráciou 100 ng/ml.  
• Pracovné štandardy  s koncentráciou 10,0 - 20,0 - 30,0 - 40,0 a 50,0   ng/ml 

sa pripravia riedením zásobného roztoku  Sb s  koncentráciou  100,0 ng/ml  
s 0,1 mol/l  kyselinou dusičnou. 

        
6. Príprava vzoriek. 
 
Mineralizáciou v mikrovlnovom zariadení, alebo iným vhodným spôsobom. 
 
7. Podmienky stanovenia. 
 
7.1.  Parametre spektrometra: 
 
Vlnová dĺžka:                   217,6 nm 
Štrbina:                             0,5 nm neredukovaná  
Napätie lampy:                 90 %           
Typ signálu:                      transient type, výška píku  
Korekcia pozadia:             Zeemanova 
 
 
7.2. Parametre grafitovej pece: 
 
Typ grafitovej kyvety:  pyrolyticky potiahnutá 
Injekčná teplota nástreku: 0 0 C 
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7.3.   Teplotný program grafitovej pece: 
 
  

Fáza Teplota  
0 C 

Čas 
 sec. 

Rampa 
oC/sec. 

Typ plynu Prietok 
plynu 

Zadanie 

1 90 10,0 10 3 2  
2 120 10.0 2 3 2  
3 900 20,0 50 3 2 RS 
4 2700 3,0 0 3 0 RD TC 
5 2800 3,0 0 3 3 TC 

  
7.4.   Parametre kalibrácie: 
      
Typ kalibračnej krivky: Quadratic 
Koncentrácia štandardov v ng/ml: 10,0 - 20,0 - 30,0 - 40,0 a 50,0 sa pripraví inteligentným 
riedením Top štandardu s koncentráciou 50,0 ng/ml. 
Zakrivenie kalibračnej krivky: od - 10 % do + 40 % 
 
7.5.  Parametre autosampléra:  
 
Mód prípravy  vzorky:   inteligentné riedenie 
Pracovný objem:            20 µl  
Príprava štandardov:      metódou fixného objemu 
Matricový modifikátor:  5µl  0,3 % Pd roztoku + 0,2 % roztoku Mg(NO3)2 
 
 
 
8. Kalibrácia a vyhodnotenie. 
 
 

Rozsah stanovenia 19-50 µg/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 
sigma 

19,4 ng/ml 

Detekčný limit  LOD = 3 sigma 6,4 ng/ml 
Výťažnosť 95 - 99 % 
Produktivita 15 vzoriek 8 hod. 
Doba potrebná na prípravu vzorky 1/2 hod. 

 
 
 
 
E: Stanovenie selénu 
 
 
1. Pôvod metódy. 
     
    Reprint ATI Unicam Cambridge 1994. 
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2. Princíp metódy. 
 
Vzorka sa zmineralizuje v mikrovlnovom zariadení. Mineralizát sa prevedie do roztoku.  
Vzorka je analyzovaná metódou elektrotermickej atomizácie v grafitovej piecke v pyrolyticky 
potiahnutej grafitovej kyvete v inertnej atmosfére argónu za prítomnosti matricového modi-
fikátora. Meria sa podľa odporúčaných parametrov pre stanovenie Se. Ako korekcia pozadia 
sa používa Zeemanova metóda korekcie. 
 
 
3. Použité prístroje. 
 
Unicam  939  QZ AA  spectrometer. 
 
4. Zoznam chemikálií. 
 
Kyselina dusičná, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
kyselina chlorovodíková, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
kyselina sírová, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty Suprapur. 
  
 
5. Príprava štandardov. 
 

• Štandardný roztok Se s koncentráciou 1000 mg/l.     
• Zásobný roztok Se s koncentráciou 100 ng/ml.  
• Pracovné štandardy  s koncentraciou 10,0 - 20,0 - 30,0 - 40,0 a 50,0   ng/ml 

sa pripravia riedením zásobného roztoku  Se s  koncentráciou  100,0 ng/ml  
s 0,1 mol/l  kyselinou dusičnou. 

 
6. Príprava vzoriek. 
 
Mineralizáciou v mikrovlnovom zariadení, alebo iným vhodným spôsobom. 
 
7. Podmienky stanovenia. 
 
7.1.  Parametre spektrometra: 
 
Vlnová dĺžka:                   196.0 nm 
Štrbina:                             0,5 nm neredukovaná  
Napätie lampy:                 100 %           
Typ signálu:                      transient type, výška píku  
Korekcia pozadia:             Zeeman 
 
 
 
7.2.   Parametre grafitovej pece: 
 
Typ grafitovej kyvety:         pyrolyticky potiahnutá 
Injekčná teplota nástreku:    0 0 C 
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7.3. Teplotný program grafitovej pece: 
 
  

Fáza Teplota  
0 C 

Čas 
 sec. 

Rampa 
C/sec. 

Typ plynu Prietok 
plynu 

Zadanie 

1 80 5.0 20 3 2  
2  90 10.0 2 3 2  
3 100 5.0 2 3 2  
4 110 5.0 2 3 2  
5 1000 10.0 50 3 2  
6 2300 3.0 0 3 0 RD TC 
7 2600 2.0 0 3 2 TC 

  
 
  
7.4.   Parametre kalibrácie: 
     
Typ kalibračnej krivky: Quadratic 
Koncentrácia štandardov v ng/ml: 10,0 - 20,0 - 30,0 - 40,0 a 50,0    
sa pripraví inteligentným riedením Top štandardu s koncentráciou 50,0 ng/ml. 
Zakrivenie kalibračnej krivky: od - 10 % do + 40 % 
 
7.5.  Parametre autosampléra:  
 
Mód prípravy  vzorky:   inteligentné riedenie 
Pracovný objem:             20 µl  
Príprava štandardov:      metódou fixného objemu 
Matricový modifikátor:  5µl  0,3 % Pd roztoku + 0,2 % roztoku Mg(NO3)2 
           
8.  Kalibrácia a vyhodnotenie. 

Rozsah stanovenia  28-50 µg/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 sigma  28 ng/ml 
Detekčný limit  LOD = 3 sigma  9,4 ng/ml 
Výťažnosť 90 - 98 % 
Produktivita 15 vzoriek 8 hod. 
Doba potrebná na prípravu vzorky 1/2 hod. 
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F: Stanovenie hliníka 
 
 
1. Pôvod metódy. 
     
Reprint ATI Unicam Cambridge 1994. 
 
2. Princíp metódy. 
 
Vzorka sa zmineralizuje v mikrovlnovom zariadeni. Mineralizát sa prevedie do roztoku.  
Vzorka je analýzovaná metódou elektrotermickej atomizácie v grafitovej piecke v pyrolyticky 
potiahnutej grafitovej kyvete  v inertnej atmosfére argónu bez modifikátora. Meria sa podľa 
odporúčaných parametrov pre stanovenie Al. 
 
3. Použité prístroje. 
 
Unicam  939  QZ AA  spectrometer . 
 
4. Zoznam chemikálií. 
 
Kyselina dusičná, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
kyselina clorovodíková, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
kyselina sírová, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty Suprapur. 
 
5. Príprava štandardov. 
 

• Štandardný roztok Al s koncentráciou 1000 mg/l. 
• Zásobný roztok Al s koncentráciou 2,5 mg/l.  
• Pracovné štandardy  s koncentráciou 10,0 - 20.0 - 30,0 - 40,0 - 50.0 ng/ml     

sa pripravia riedením zásobného roztoku  Al s koncentráciou 2,5 mg/l    
s 0,1 mol/l  kyselinou dusičnou. 

        
6. Príprava vzoriek. 
 
Mineralizáciou v mikrovlnovom zariadení, alebo iným vhodným spôsobom. 
 
7. Podmienky stanovenia. 
 
7.1.  Parametre spektrometra: 
 
Vlnová dĺžka:                    309,3 nm 
Štrbina:                              0,5 nm redukovaná  
Napätie lampy:                  80 %           
Typ signálu:                   transient, plocha píku  
Korekcia pozadia:            deutériová lampa 
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7.2.   Parametre grafitovej pece: 
 
Typ grafitovej kyvety:           pyrolyticky potiahnutá 
Injekčná teplota nástreku:    0 0 C 
 
7.3.   Teplotný program grafitovej pece: 
  

Fáza Teplota 0 C Čas sec. Rampa 
C/sec. 

Typ plynu Prietok 
plynu 

Zadanie 

       1       90       20.0         0          3 2  
       2   1500       20,0     250 3 2 NL RS 
       3 2300 3,0 0 3 0 RD TC 
       4  2500 3,0 0 3 2 TC 
 
7.4.   Parametre kalibrácie: 
      
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácia štandardov v ng/ml: 10,0 - 20,0 - 30,0 - 40,0 - 50,0 , pripravené  
inteligentným riedením Top štandardu s koncentráciou 50,0 ng/ml 
Zakrivenie kalibračnej krivky: od - 10 % do + 40 % 
 
7.5.  Parametre autosampléra:  
 
Mód prípravy  vzorky:  inteligentné riedenie 
Pracovný objem:   20 µl 
Príprava štandardov:   metódou fixného objemu 
Matricový modifikátor:  bez modifikátora 
 
8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
 
 

Rozsah stanovenia 7 - 50 µg/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 sigma 0,007 mg/l 
Detekčný limit  LOD = 3 sigma 0,002 mg/l 
Výťažnosť 90 - 110 % 
Produktivita 18 vzoriek 8 hod. 
Doba potrebná na prípravu vzorky 1/2 hod. 

 
 
G: Stanovenie medi 
 

1. Pôvod metódy 
 
Reprint ATI Unicam. Cambridge 1994. 
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2. Princíp metódy 
Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku. Vzorka sa analyzuje metódou 
elektrotermickej atomizácie v grafitovej piecke v pyrolyticky potiahnutej kyvete za prítom-
nosti matricového modifikátora. Ako korekcia pozadia sa používa deutériová lampa. 

3. Použité prístroje 
ATI Unicam 939 QZ s elektrotermickým atomizátorom GF 90 Z. 

4. Zoznam chemikálií 
Kyselina dusičná koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina sírová koncentrovaná, čistoty suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty suprapur, 
dusičnan amónny (NH4NO3), 1 % r., čistoty p.a., 
štandardný roztok Cu (1000 mg/l). 

5. Príprava štandardov 
Zásobný štandard Cu (2,50 mg/l) 
Pracovné štandardy: 50 ng/ml  sa pripravia riedením zásobného štandardu (2,50 mg/l) v 0,1 M 
kyseline dusičnej. 

6. Príprava vzoriek 
Vzorka sa zmineralizuje ľubovoľným z typov mineralizácie, mineralizát sa prevedie do roz-
toku. Vzorka sa analyzuje metódou elektrotermickej atomizácie v grafitovej piecke v pyroly-
ticky potiahnutej kyvete za prítomnosti matricového modifikátora. 

7. Podmienky stanovenia 
 
7.1 Parametre spektrometra 
 
Vlnová dĺžka: 324,8 nm 
Štrbina:0,5 nm 
Napätie lampy: 80 % 
Typ signálu: prechodový  - plocha píku 
Korekcia pozadia: deutériová lampa 
 
 
7.2  Parametre grafitovej pece 
 
Typ kyvety: pyrolyticky potiahnutá 
Injekčná teplota nástreku: 0 °C 
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7.3  Teplotný program grafitovej pece 
 
Fáza       Teplota        Čas         Rampa        Typ          Prietok          Zadanie               
                   (C)         (sec)       (C/sec)        plynu         plynu(l/min.) 
1                 90          10.0           50              3               2 
2               100            5.0             1              3               2 
3               110            1.0             2              3               2 
4               900          10.0           50              3               2 
5              1900           5.0             0              3               0                    RD TC               
6              2800           3.0             0              3               2                    TC 
 
7.4 Parametre kalibrácie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácie štandardov v ng/ml: 5,0 - 10,0 - 15,0 - 20,0 -25,0 - 30,0 - 35,0 - 40,0 - 45,0 - 
50,0  pripravené z Top štandardu 50,0 ng/ml 
Zakrivenie kalibračnej krivky:  od -10 do + 40 % 
 
7.5 Parametre autosamplera 
 
Mód prípravy vzorky: inteligentné riedenie 
Pracovný objem: 10 µl 
Príprava štandardov: metódou fixného objemu 
Matricový modifikátor: 5 µl  1% roztoku NH4NO3, t.j.(50 µg NH4NO3), dávkovaný  mokrým 
spôsobom 

8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
Medza detekcie metódy (3 sigma):  0,065 µg/l 
Medza stanoviteľnosti metódy (10 sigma) :0,217 µg/l 
 

Rozsah stanovenia 0,217-50 µg/l 
Medza stanoviteľnosti LOQ = 10 
sigma 

0,000217       mg/l 

Detekčný limit LOD = 3 sigma 0,000065 mg/l 
Výťažnosť 90-110  % 
Produktivita 50 vz 8 h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 20  min 
Opakovateľnosť 0,74 s 

 
 
E: stanovenie olova 
 

1. Pôvod metódy 
Veterinárne laboratórne metodiky  ŠVS SR, Bratislava 1990. 
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2. Princíp metódy 
Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku. Vzorka sa analyzuje metódou 
elektrotermickej atomizácie v grafitovej piecke v pyrolyticky potiahnutej kyvete za prítom-
nosti matricového modifikátora. Ako korekcia pozadia sa používa deutériová lampa. 

3. Použité prístroje 
ATI Unicam 939 QZ s elektrotermickým atomizátorom GF 90 Z. 

4. Zoznam chemikálií 
Kyselina dusičná koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina sírová (koncentrovaná), čistoty suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty suprapur, 
dihydrogénfosforečnan amónny (NH4H2PO4), 2,0 % r. čistoty p.a., 
štandardný roztok Pb (1000 mg/l). 

5. Príprava štandardov 
Zásobný štandard Pb (3,0 mg/l) 
Pracovné štandardy: 60,0 ng/ml  sa pripravia riedením zásobného štandardu (3,0 mg/l)                 
v 0,1 M kyseline  dusičnej. 

6. Príprava vzoriek 
Vzorka sa zmineralizuje ľubovoľným z uvádzaných typov mineralizácie, mineralizát sa 
prevedie do roztoku. Vzorka sa analyzuje metódou elektrotermickej atomizácie v grafitovej 
piecke v pyrolyticky potiahnutej kyvete za prítomnosti matricového modifikátora. 

7. Podmienky stanovenia 
 
7.1   Parametre spektrometra 
 
Vlnová dĺžka: 283,3 nm 
Štrbina: 0,5 nm 
Napätie lampy: 90 % 
Typ signálu: prechodový  - plocha píku, alebo výška píku 
Korekcia pozadia: deutériová lampa 
 
7.2   Parametre grafitovej pece 
 
Typ kyvety: pyrolyticky potiahnutá 
Injekčná teplota nástreku: 0 st.C 
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7.3  Teplotný program grafitovej pece 
 
Fáza       Teplota        Čas         Rampa        Typ             Prietok         Zadanie       
                  (o C)         (sec)        (o C/sec)      plynu         plynu(l/min.) 
 
1                 80         10.0            10                 3                  2 
2               120         10.0              2                 3                  2 
3               800         20.0            50                 3                  2 
4              1700          4.0              0                 3                  0                     RD TC 
5              2500          3.0              0                 3                  3                     TC 
 
 
7.4   Parametre kalibrácie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Linear Fit 
Koncentrácie štandardov v ng/ml: 12,00 -  24,00 - 36,00 -  48,00 - 60,00; pripravené z Top 
štandardu  60,0 ng/ml 
Zakrivenie kalibračnej krivky:  od -10 do + 40 % 
 
7.5   Parametre autosamplera 
 
Mód prípravy vzorky:  Inteligentné riedenie 
Pracovný objem:   20 µl 
Príprava štandárd: metódou  fixného objemu 
Matricový modifikátor:  5 µl  2,0 % roztoku  NH4H2PO4, t.j.{100 µg NH4H2PO4}, 

dávkovaný  mokrým spôsobom 

8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Medza detekcie metódy (3 sigma):  0,69 µg/l 
Medza stanoviteľnosti metódy (10 sigma): 2,1 µg/l 
 
 

Rozsah stanovenia 2-25 µg/l 

Medza stanovenia LOQ = 10 sigma  2,1 ng/ml 
Detekčný limit LOD = 3 sigma 0.69   ng/ml 
Výťažnosť 90-110  % 
Produktivita    50 vz 8 h 
Čas potrebný  na prípravu vzorky       20        min 

 
 
F: Stanovenie kadmia 
 

1. Pôvod metódy 
Veterinárne laboratórne metodiky  ŠVS SR, Bratislava 1990. 
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2. Princíp metódy 
Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku. Vzorka sa analyzuje metódou 
elektrotermickej atomizácie v grafitovej piecke v pyrolyticky potiahnutej kyvete za prítom-
nosti matricového modifikátora. Ako korekcia pozadia sa používa deutériová lampa. 

3. Použité prístroje 
ATI Unicam 939 QZ s elektrotermickým atomizátorom GF 90 Z. 

4. Zoznam chemikálií 
Kyselina dusičná koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina sírová (koncentrovaná), čistoty suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty suprapur, 
hydrogénfosforečnan amónny ( (NH4) 2HPO4), 0,125 % roztok čistoty p.a., 
štandardný roztok Cd (1000 mg/l). 

5. Príprava štandardov 
Zásobný štandard Cd (0,250 mg/l) 
Pracovné štandardy: 5,0 ng/ml  sa pripravia riedením zásobného štandardu (0,250 mg/l)           
v 0,1 M kyseline  dusičnej. 

6. Príprava vzoriek 
Vzorka sa zmineralizuje ľubovoľným z typov mineralizácie, mineralizát sa prevedie do roz-
toku. Vzorka sa analyzuje metódou elektrotermickej atomizácie v grafitovej piecke v pyro-
lyticky potiahnutej kyvete za prítomnosti matricového modifikátora. 

7. Podmienky stanovenia 
 
7.1   Parametre spektrometra 
 
Vlnová dĺžka: 228,8 nm 
Štrbina: Full 0,5 nm 
Napätie lampy: 75 % 
Typ signálu: prechodový  - plocha píku, alebo výška píku 
Korekcia pozadia: deutériová lampa 
 
7.2   Parametre grafitovej pece 
 
Typ kyvety : pyrolyticky potiahnutá 
Injekčná teplota nástreku: 0 st.C 
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7.3  Teplotný program grafitovej pece 
 
Fáza       Teplota        Čas         Rampa        Typ             Prietok         Zadanie       
                  (o C)         (sec)        (o C/sec)      plynu         plynu(l/min.) 
 
1                 90         10.0            50                 3                  2 
2               100           5.0              1                 3                  2 
3               110           1.0              2                 3                  2 
4               700         10.0            50                 3                  2                      
5             1400           4.0              0                 3                  0                   RD TC 
6             2500           3.0              0                 3                  3                   TC 
 
 
7.4   Parametre kalibrácie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Quadratic Fit 
Koncentrácie štandardov v ng/ml: 0,50 - 1,00 - 1,50 -  2,00 – 2,50 – 3,00 – 3,50 – 4,00 – 4,50 
– 5,00; pripravené z Top štandardu  5,00 ng/ml 
Zakrivenie kalibračnej krivky: od -10 do + 40 % 
 
7.5   Parametre autosamplera 
 
Mód prípravy vzorky: Inteligentné riedenie 
Pracovný objem: 20 µl 
Príprava štandárd: metódou fixného objemu 
Matricový modifikátor: 5 µl  0,125 % roztoku (NH4) 2HPO4, t.j. {6 µg (NH4) 2HPO4}, 
dávkovaný  mokrým spôsobom 

8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Medza detekcie metódy (3 sigma): 0,01 µg/l 
Medza stanoviteľnosti metódy (10 sigma): 0,03 µg/l 
 
 

Rozsah stanovenia 0,03 – 
5,0 

µg/l 

Medza stanovenia LOQ = 10 sigma 0,00003 mg/l 
Detekčný limit LOD = 3 sigma 0,00001 mg/l 
Výťažnosť 90-110  % 
Produktivita    50 vz 8 h 
Čas potrebný  na prípravu vzorky      20      min 

 
 
 
G: Stanovenie mangánu 
 
 
1. Pôvod metódy. 
     
Reprint ATI Unicam Cambridge 1994. 
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2. Princíp metódy. 
 
Vzorka sa zmineralizuje v mikrovlnovom zariadeni.  Mineralizát sa prevedie do roztoku.  
Vzorka je analýzovaná metódou elektrotermickej atomizácie v grafitovej piecke v pyrolyticky 
potiahnutej grafitovej kyvete  v inertnej atmosfére argónu za prítomnosti matricového mo-
difikátora. Meria sa podľa odporúčaných parametrov pre stanovenie Mn. Ako korekcia 
pozadia sa používa deutériová lampa. 
 
3. Použité prístroje. 
 
Unicam  939  QZ AA  spectrometer. 
 
4. Zoznam chemikálií. 
 
Kyselina dusičná, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
kyselina chlorovodíková, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
kyselina sírová, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty Suprapur. 
 
5. Príprava štandardov. 
 

• Štandardný roztok Mn s koncentráciou 1000 mg/l.     
• Zásobný roztok Mn s koncentráciou 100 ng/ml.  
• Pracovné štandardy s koncentraciou 10,0 - 20,0 - 30,0 - 40,0 a 50,0   ng/ml 

sa pripravia riedením zásobného roztoku  Mn s koncentráciou  100,0 ng/ml  
s 0,1 mol/l kyselinou dusičnou. 

      
6. Príprava vzoriek. 
 
Mineralizáciou v mikrovlnovom zariadení, alebo iným vhodným spôsobom. 
 
 
7. Podmienky stanovenia. 
 
 
7.1.  Parametre spektrometra: 
 
Vlnová dĺžka:                   279,5 nm 
Štrbina:                             0,2 nm neredukovaná  
Napätie lampy:                 80 %           
Typ signálu:                      transient type, výška píku  
Korekcia pozadia:             deutériová lampa 
 
 
7.2.   Parametre grafitovej pece: 
 
Typ grafitovej kyvety:         pyrolyticky potiahnutá 
Injekčná teplota nástreku:    0 0 C 
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7.3.   Teplotný program grafitovej pece: 
  

Fáza Teplota  
0 C 

Čas 
 sec. 

Rampa 
oC/sec. 

Typ plynu Prietok 
plynu 

Zadanie 

1 90 5.0 10 3 2  
2 120 10.0 2 3 2  
3 900 20,0 50 3 2  
4 1900 3,0 0 3 0 RD TC 
5 2500 3,0 0 3 3 TC 

 
 
7.4.   Parametre kalibrácie: 
      
Typ kalibračnej krivky: Linear 
Koncentrácia štandardov v ng/ml: 10,0 - 20,0 - 30,0 - 40,0 a 50,0    
sa pripraví inteligentným riedením Top štandardu s koncentráciou 50,0 ng/ml. 
Zakrivenie kalibračnej krivky: od - 10 % do + 40 % 
 
 
7.5.  Parametre autosampléra:  
 
Mód prípravy  vzorky:   inteligentné riedenie 
Pracovný objem:             10 µl  
Príprava štandardov:      metódou fixného objemu 
Matricový modifikátor:  0,2 % Mg(NO3)2 
          
8.  Kalibrácia a vyhodnotenie. 
 
Medza detekcie metódy (3 sigma): 0,03 µg/l 
Medza stanoviteľnosti metódy (10 sigma): 0,1 µg/l 
 
 

Rozsah stanovenia 0,1 - 50 µg/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 sigma 0,0001 mg/l 
Detekčný limit  LOD = 3 sigma 0,00003 mg/l 
Výťažnosť 90 - 110 % 
Produktivita 15 vzoriek 8 hod. 
Doba potrebná na prípravu vzorky 1/2 hod. 
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H: Stanovenie cínu 
 

1. Pôvod metódy 
 
Veterinárne laboratórne metodiky. Bratislava, ŠVS SR 1990. 

2. Princíp metódy 
 
Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku. Vzorka sa analyzuje metódou 
elektrotermickej atomizácii v grafitovej piecke v pyrolyticky potiahnutej kyvete za prítom-
nosti matricového modifikátora. Ako korekcia pozadia sa používa deutériová korekcia. 

3. Použité prístroje 
 
ATI Unicam 939 QZ s elektrotermickým atomizátorom GF 90 Z. 

4. Zoznam chemikálií 
 
Kyselina dusičná koncentrovaná čistoty suprapur, 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná čistoty suprapur, 
kyselina sírová koncentrovaná čistoty suprapur, 
peroxid vodíka čistoty suprapur, 
matricový modifikátor: 0,3 % roztok Pd + 0,2% roztok Mg(NO4) 2, 
štandardný roztok Sn (1000 mg/l). 

5. Príprava štandardov 
 
Zásobný štandard Sn (5,00 mg/l). 
Pracovné štandardy: 100,0 ng/ml  sa pripravia riedením zásobneho štandardu 5,00 mg/l)            
v 0,1 M kyseliny dusičnej. 

6. Príprava vzoriek 
 
Mikrovlnovou mineralizáciou. 

7. Podmienky stanovenia 
 
7.1 Parametre spektrometra 
 
Vlnová dĺžka:   224,6 nm 
Štrbina:   0,5 nm 
Napätie lampy:  100 % 
Typ signálu:   prechodový  - plocha  píku 
Korekcia pozadia:  deutériová korekcia 
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7.2 Parametre grafitovej pece 
 
Typ kyvety: pyrolyticky potiahnutá 
Injekčná teplota nástreku: 0 °C 
 
7.3 Teplotný program grafitovej pece 
 
Fáza       Teplota        Čas         Rampa        Typ          Prietok       Zadanie            
                   (C)         (sec)       (C/sec)        plynu        plynu(l/min.) 
 
1                 90          10.0           50               3              2 
2               100            5.0             1               3              2 
3               110            1.0             2               3              2 
4               800          20.0         250               3              2 
5             2500            4.0             0               3              0                   RD TC               
6             2800            3.0             0               3              2                   TC 
 
 
7.1 Parametre kalibrácie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácie štandardov v ng/ml:10,00 - 20,00 - 30,00 - 40,00 - 50,00 - 60,00 - 70,00 - 80,00 
- 90,00 - 100,00 ; pripravené z Top štandardu 100,00 ng/ml 
Zakrivenie kalibračnej krivky:  od -10 do + 40 % 
 
7.5  Parametre autosamplera 
 
Mód prípravy vzorky:  inteligentné riedenie 
Pracovný objem:  20 ul 
Príprava štandárd:  metódou fixného objemu 
Matricový modifikátor: 5 µl 0,3 % roztoku Pd +  0,2 % roztoku Mg(NO3) 2,  t.j. (15 µg 

Pd +  10 µg                         Mg(NO3) 2}  

8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
 

Rozsah stanovenia 2-100 µg/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 sigma 0,00198        mg/l 
Detekčný limit LOD = 3 sigma 0.0006  mg/l 
Výťažnosť 90-110   % 
Produktivita 60 vz  8 h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 20  min 
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                                                                                                                              Príloha  2 
 

CH – 1. 6. 
 
 
Stanovenie mangánu, železa, cínu, vápnika, zinku, kadmia, niklu, medi   

a horčíka v potravinách a krmivách metódou plameňovej atómovej 
absorpčnej spektrometrie  

 
 
A: Stanovenie mangánu 
 

1. Pôvod metódy 
Veterinárne laboratórne metodiky ŠVS SR, Bratislava 1990. 

2. Princíp metódy 
Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku a meria sa podľa odporučených 
parametrov pre stanovenie Mn. 

3. Použité prístroje 
Atómový absorpčný spektrofotometer ATI Unicam 939. 

4. Zoznam chemikálií 
Kyselina dusičná koncentrovaná, čistoty suprapur, 
Kyselina chlorovodíková koncentrovaná, čistoty suprapur, 
Kyselina sírová koncentrovaná, čistoty suprapur, 
Peroxid vodíka, čistoty suprapur. 

5. Príprava štandardov 
Štandardný roztok Mn (1000 mg/l) 
Pracovné štandardy: 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mg/l sa pripravia riedením základného štandardu 
(1000 mg/l) v 0,1 M kyseline dusičnej. 

6. Príprava vzoriek 
Ľubovoľný z typov mineralizácie. 

7. Podmienky stanovenia 
 
7.1 Parametre spektrometra 
 
Vlnová dĺžka: 279,5 nm 
Štrbina:  0,5 nm 
Napätie lampy: 75 % 
Typ signálu: kontinuálny 
Korekcia pozadia: deutériová lampa 
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7.2  Parametre plameňa 
 
Typ plameňa: vzduch-acetylén 
Prietok paliva: 1,1 l/min 
Poloha horáka: umiestnený paralelne s optickou osou 
Typ horáka: 100 mm 
Stabilizačný čas:  horák:   0 min 
                               plameň: 4 s 
 
 
7.2 Parametre kalibrácie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácie štandardov v mg/l: 0,50 - 1,00 - 1,50 - 2,00 -3,00  
Zakrivenie kalibračnej krivky:  od -10 do + 40 % 

8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Medza detekcie metódy (3 sigma):  0,282 mg/l 
Medza stanoviteľnosti metódy (10 sigma): 0,858 mg/l 
 
 

Rozsah stanovenia   0,85-30 mg/l 
Medza stanoviteľnosti LOQ  852 ng/ml 
Detekčný limit LOD  282 ng/ml 
Výťažnosť 90 -98  % 
Produktivita      45 vz   8 h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 20     min 

 
 
 
 
B: Stanovenie železa 
 
 
1. Pôvod metódy 
  
Veterinárne laboratórne metodiky, ŠVS SR, Bratislava 1990. 
 
2. Princíp metódy 
 
Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku a meria sa podľa odporúčaných 
parametrov pre stanovenie Fe. 
 
3. Použité prístroje 
 
Atómový absorpčný spektrofotometer ATI UNICAM 939 
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4. Zoznam chemikálií 
 
Kyselina dusičná koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná, čistoty suprapur, 
kyselina sírová koncentrovaná, čistoty suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty suprapur. 
 
5. Príprava štandardov 
 
Pracovné štandardy: 3,0 - 6,0 - 9,0 -12,0 - 15,0 mg/l  sa pripravia riedením základného 
štandardného roztoku  (1000 mg/l) v 0,1 M kyseline dusičnej. 
 
6. Príprava vzoriek 
 
Ľubovoľný zo spôsobov mineralizácie. 
 
7. Podmienky stanovenia 
 
7.1 Parametre spektrometra 
 
Vlnová dĺžka: 248,3 nm 
Štrbina:  Full  0,2 nm 
Napätie lampy: 75 % 
Typ signálu: kontinuálny 
Korekcia pozadia: deutériová lampa 
 
7.2  Parametre plameňa 
 
Typ plameňa: vzduch-acetylén 
Prietok paliva: 0,9 l/min 
Poloha horáka: paralelne s optickou osou 
Typ horáka: 100 mm 
Stabilizačný čas:  horák:    0 min 
                          plameň: 4 s 
 
7.3 Parametre kalibrácie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácie štandardov v mg/l:  3,00 - 6,00 - 9,00 - 12,00 -15,00 
Zakrivenie kalibračnej krivky:     od  -10 do + 40 % 
 
 
 
 
8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Medza detekcie metódy (3 sigma): 0,036 mg/l 
Medza stanoviteľnosti metódy (10 sigma): 0,120 mg/l 
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Rozsah stanovenia 3,2-50 mg/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 sigma 3,26 mg/l 
Detekčný limit LOD = 3 sigma 1,07 mg/l 
Výťažnosť  95-99  % 
Produktivita 20vz 8h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 0,2 h 

 
 
 
C: Stanovenie cínu 
 
 
1. Pôvod metódy. 
     
Reprint ATI Unicam Cambridge 1994. 
 
2. Princíp metódy. 
 
Vzorka sa zmineralizuje v mikrovlnovom zariadeni, alebo iným spôsobom, ktorý zabraňuje 
úniku  prchavých kovov. Mineralizát sa prevedie do roztoku. Meria sa podľa odporúčaných 
parametrov pre stanovenie Sn. 
 
3. Použité prístroje. 
 
Unicam  939  AA  spectrometer  SOLAR  system. 
 
 
4. Zoznam chemikálií. 
 
Kyselina dusičná , koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
kyselina clorovodíková, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
kyselina sírová, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty Suprapur. 
 
5. Príprava štandardov. 
 

• Štandardný roztok Sn s koncentráciou 1000 mg/l. 
• Zásobný roztok Sn s koncentráciou 12 mg/l.  
• Pracovné štandardy  s koncentraciou 1,0 - 2.0 - 5.0 - 8.0 - 10.0 -  12.0 mg/l sa    

pripravia riedením štandardného roztoku  Sn s koncentráciou 1000 mg/l s 0,1 mol/l   
kyselinou dusičnou. 

        
6. Príprava vzoriek. 
 
Mineralizáciou v mikrovlnovom zariadení, alebo iným spôsobom, ktorý zabraňuje úniku 
prchavých kovov. 
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7. Podmienky stanovenia. 
 
7.1. Parametre spektrometra: 
 
Vlnová dĺžka:                   224,6 nm 
Štrbina:                             0,5 nm   
Napätie lampy:                 75 %           
Typ signálu:                      kontinuálny 
Korekcia pozadia:             deutériová lampa 
 
 
7.2. Parametre plameňa: 
 
Typ plameňa:                     Acetylén - oxid dusný, stechiometricky 
Prietok paliva:                   4,5 l/min 
Poloha horáka:                   umiestnený paralelne s optickou osou 
Typ horáka:                         50 mm 
Stabilizačný čas plameňa:  4 sekundy 
Stabilizačný čas horáka:     0 mimút 
Manuálne dávkovanie vzoriek. 
 
7.3  Parametre kalibrácie 
 
Typ kalibračnej krivky:                Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácia štandardov v mg/l: 1,0 - 2,0 - 5,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 
Zakrivenie kalibračnej krivky:      od - 10 % do + 40 % 
        
8. Kalibrácia a vyhodnotenie. 
 
Medza detekcie metódy (3 sigma): 0,43 mg/l 
Medza stanoviteľnosti metódy (10 sigma): 1,42 mg/l 
 
 

Rozsah stanovenia 2 - 12,0 ug/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 
sigma 

0,005 mg/l 

Detekčný limit  LOD = 3 sigma 0, 002 mg/l 
Výťažnosť 90 - 98 % 
Produktivita 18 vzoriek 8 hod. 
Doba potrebná na prípravu vzorky 1/2 hod. 

 
 
 
D: Stanovenie vápnika 
 
 
1. Pôvod metódy 
  
Reprint ATI Unicam. Cambridge 1994. 
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2. Princíp metódy 
 

Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku. Chlorid lantanitý sa dodá do 
všetkých roztokov pre zabránenie interferencií z prítomných fosforečnanových solí. Meria 
sa podľa odporúčaných parametrov pre stanovenie Ca. 

 
3. Použité prístroje 
 
 Atómový absorpčný spektrometer. 
 
4. Zoznam chemikálií 
 
Kyselina dusičná koncentrovaná čistoty suprapur, 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná čistoty suprapur, 
kyselina sírová koncentrovaná čistoty suprapur, 
peroxid vodíka čistoty suprapur, 
chlorid lantanitý 10 %  roztok 
 
5. Príprava štandardov 
 

• Zásobný roztok Ca  (50 mg/l). 
• Pracovné štandardy: 4,0 - 8,0 - 12,0 - 16,0 - 20,0 mg/l sa pripravia riedením 

zásobného roztoku (50 mg/l) v 0,1 M kyseliny dusičnej za predchádzajúceho do-
dania 2,0 ml roztoku 10 % chloridu  lantanitého do objemu 100 ml. 

 
6. Príprava vzoriek 
 
Rozkladom vzorky v mikrovlnovej piecke. 
 
7. Podmienky stanovenia 
 

a) Parametre spektrometra 
            Vlnová dĺžka:   422,7 nm 

Štrbina:   0,5 nm 
Napätie lampy:   75 % 
Typ signálu:    kontinuálny 
Korekcia pozadia:   vypnutá 
 
b) Parametre plameňa: 

            Typ plameňa:    vzduch-acetylén, stechiometrický 
Prietok paliva:   1,1 l/min 
Poloha horáka:   uložený paralelne s optickou osou 
Typ horáka:    50 mm 
Stabilizačný čas:   horák:       0 min 
                               plameň:   4 s 
 

8. Meranie 
 
Manuálne dávkovanie vzoriek. 
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9. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácie štandardov v mg/l:  4,0 - 8,0 - 12,0 - 16,0 - 20,0 
Zakrivenie kalibračnej krivky:   od  -10 do + 40 % 
 
 

Rozsah stanovenia 0,29-20 mg/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 
sigma 

0,29       mg/l 

Detekčný limit LOD = 3 sigma 0,09 mg/l 
Výťažnosť 95  % 
Produktivita 100vz 8 h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 0,1 h 

 
 
E: Stanovenie horčíka 
 
 
1. Pôvod metódy 
  
Reprint ATI Unicam. Cambridge 1994. 
 
2. Princíp metódy 
 

Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku. Chlorid lantanitý sa dodá do 
všetkých roztokov pre zabránenie interferencií z prítomných fosforečnanových solí. Meria 
sa podľa odporúčaných parametrov pre stanovenie Mg. 

 
3. Použité prístroje 
 
Atómový absorpčný spektrometer. 
 
4. Zoznam chemikálií 
 
Kyselina dusičná koncentrovaná čistoty suprapur, 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná čistoty suprapur, 
kyselina sírová koncentrovaná čistoty suprapur, 
peroxid vodíka čistoty suprapur, 
chlorid lantanitý 10 %  roztok. 
 
5. Príprava štandardov 
 

• Zásobný roztok Mg  (50 mg/l). 
• Pracovné štandardy: 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0  mg/l sa pripravia riedením zásobného 

roztoku  (50 mg/l) v 0,1 M kyseliny dusičnej za predchádzajúceho dodania 2,0 ml 
roztoku 10 % chloridu  lantanitého do objemu 100 ml. 
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6. Príprava vzoriek 
 
Rozkladom v mikrovlnovej piecke. 
 
7. Podmienky stanovenia 
 

a) Parametre spektrometra 
Vlnová dĺžka:    285,2 nm 
Štrbina:    0,5 nm 
Napätie lampy:   75 % 
Typ signálu:    kontinuálny 
Korekcia pozadia:   deutériová lampa 
 
b) Parametre plameňa 
Typ plameňa:    vzduch-acetylén, stechiometrický 
Prietok paliva:   1,1 l/min 
Poloha horáka:  uložený kolmo na optickú os 
Typ horáka:                100 mm 
Stabilizačný čas:  horák:   0 min 
                              plameň:  4 s 
 

8. Meranie 
 
Manuálne dávkovanie vzoriek. 
 
9. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácie štandardov v mg/l:  1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 
Zakrivenie kalibračnej krivky:   od  -10 do + 40 % 
 
 

Rozsah stanovenia 0,1-10 mg/ml 
Medza stanovenia LOQ = 10 sigma  0,1 mg/l 
Detekčný limit LOD = 3 sigma 0,034 mg/l 
Výťažnosť 90  % 
Produktivita 100vz 8 h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 0,1 h 

 
F: Stanovenie zinku 
 

1. Pôvod metódy 
Veterinárne laboratórne metodiky ŠVS SR, Bratislava 1990. 

2. Princíp metódy 
Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku a meria sa podľa odporučených 
parametrov pre stanovenie Zn. 
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3. Použité prístroje 
ATI Unicam 939. 

4. Zoznam chemikálií 
Kyselina dusičná koncentrovaná, čistoty suprapur 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná, čistoty suprapur 
kyselina sírová koncentrovaná, čistoty suprapur 
peroxid vodíka, čistoty suprapur. 

5. Príprava štandardov 
Štandardný roztok Zn (1000 mg/l) 
Pracovné štandardy: 4,0 - 8,0 - 12,0 - 16,0 - 20,0 mg/l sa pripravia riedením základného 
štandardu (1000 mg/l) v 0,1 M kyseline dusičnej. 

6. Príprava vzoriek 
Ľubovoľný z uvádzaných spôsobov mineralizácie. 

7. Podmienky stanovenia 
 
7.1  Parametre spektrometra 
 
Vlnová dĺžka: 213,9 nm 
Štrbina: 0,5 nm 
Napätie lampy: 75 % 
Typ signálu: kontinuálny 
Korekcia pozadia: deutériová lampa 
 
7.2   Parametre plameňa 
 
Typ plameňa: vzduch-acetylén 
Prietok paliva: 1,1 l/min 
Poloha horáka: otočený o 90 stupňov oproti optickej osi 
Typ horáka: 100 mm 
Stabilizačný čas:  horák:   0 min 
                           plameň:  4 s 
 
7.3   Parametre kalibrácie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácie štandardov v mg/l: 4,00 - 8,00 - 12,00 - 16,00 - 20,00  
Zakrivenie kalibračnej krivky: od -10 do + 40 % 
 

8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Medza detekcie metódy (3 sigma): 0,0072 mg/l 
Medza stanoviteľnosti metódy (10 sigma): 0,130 mg/l 
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Rozsah stanovenia 0,02-20 mg/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 sigma 0,02     mg/l 
Detekčný limit LOD = 3 sigma  0,007 mg/l 
Výťažnosť 98-110  % 
Produktivita 40 vz 8 h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 20  min 

 
 
 
G: Stanovenie kadmia 
 
 
1. Pôvod metódy 
  
Veterinárne laboratórne metodiky Bratislava, ŠVS SR 1990. 
 
2. Princíp metódy 
 
Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku a meria sa podľa odporúčaných 
parametrov pre stanovenie Cd. 
 
3. Použité prístroje 
 
Atómový absorpčný spektrofotometer ATI UNICAM 939. 
 
4. Zoznam chemikálií 
 
Kyselina dusičná koncentrovaná čistoty suprapur, 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná čistoty suprapur, 
kyselina sírová koncentrovaná čistoty suprapur, 
peroxid vodíka čistoty suprapur. 
 
5. Príprava štandardov 
 
Pracovné štandardy: 0,05 - 0,10 - 0,15 -0,20 - 0,25 mg/l  sa pripravia riedením základného 
štandardného roztoku  (1000 mg/l) v 0,1 M kyseline dusičnej. 
 
6. Príprava vzoriek 
 
Ľubovoľný z uvádzaných spôsobov mineralizácie. 
    
7. Podmienky stanovenia 
 
7.1 Parametre spektrometra 
 
Vlnová dĺžka:    228,8 nm 
Štrbina: Full    0,5 nm 
Napätie lampy:   75 % 
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Typ signálu:    kontinuálny 
Korekcia pozadia:   deutériová lampa 

 
7.2  Parametre plameňa 
 
Typ plameňa:    vzduch-acetylén 
Prietok paliva:   1,2 l/min 
Poloha horáka:              umiestnený paralelne s optickou osou 
Typ horáka:    50 mm s prekoncentračnou trubicou (STAT) 
Stabilizačný čas:  horák:   0 min 

                      plameň:  4 s 
 

 
7.3  Parametre kalibrácie 
 
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit  
Koncentrácie štandardov v mg/l:  0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 
Zakrivenie kalibračnej krivky:   od  -10 do + 40 % 
 
8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Medza detekcie metódy (3 sigma): 0,004 mg/l 
Madza stanoviteľnosti metódy (10 sigma): 0,013 mg/l 
 
 
 

Rozsah stanovenia  0,013-0,25 mg/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 
sigma 

0,013       mg/l 

Detekčný limit LOD = 3 sigma 0,004 mg/l 
Výťažnosť 90  % 
Produktivita 100vz 8 h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 0,1 h 
Opakovateľnosť  0,77 s 

 
 
 
H: Stanovenie niklu 
 
 
1. Pôvod metódy 
  
Veterinárne laboratórne metodiky. Bratislava, ŠVS SR 1990. 
 
2. Princíp metódy 
 
Vzorka sa zmineralizuje, mineralizát sa prevedie do roztoku a meria sa podľa odporúčaných 
parametrov pre stanovenie Ni. 
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3. Použité prístroje 
 
Atómový absorpčný spektrofotometer. 
 
4. Zoznam chemikálií 
 
Kyselina dusičná koncentrovaná čistoty suprapur, 
kyselina chlorovodíková koncentrovaná čistoty suprapur, 
kyselina sírová koncentrovaná čistoty suprapur, 
peroxid vodíka čistoty suprapur. 
 
5. Príprava štandardov 
 

• Pracovné štandardy: 1,00 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 mg/l  sa pripravia riedením 
základného štandardného roztoku  (1000 mg/l) v 0,1 M kyseline dusičnej. 

 
6. Príprava vzoriek 
 
Rozkladom v mikrovlnovej piecke. 
 
7. Podmienky stanovenia   
 
7.1 Parametre spektrometra 
 
Vlnová dĺžka:    232,0 nm 
Štrbina: Full    0,2 nm 
Napätie lampy:  75 % 
Typ signálu:    prechodový 
Korekcia pozadia:   deutériová lampa 
 
7.2 Parametre plameňa 
 
Typ plameňa:    vzduch-acetylén 
Prietok paliva:   0,9  l/min 
Poloha horáka:  umiestnený paralelne s optickou osou 
Typ horáka:    100 mm 
Stabilizačný čas:  horák: 0 min 
                                      Plameň: 4 sec 
Manuálne dávkovanie vzoriek. 
 

 
7.3 Parametre kalibrácie 

 
Typ kalibračnej krivky: Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácia štandardov v mg/l: 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 
Zakrivenie kalibračnej krivky: od - 10 % do + 40 % 
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8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Medza detekcie metódy (3 sigma): 0,044 mg/l 
Medza stanoviteľnosti metódy (10 sigma): 0,145 mg/l 
 
 

Rozsah stanovenia 0,14-5 mg/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 sigma 0,14      mg/l 
Detekčný limit LOD = 3 sigma 0,044 mg/l 
Výťažnosť 90   % 
Produktivita 50vz 8 h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 0,1 h 

 
I: Stanovenie medi 
 
1. Pôvod metódy. 
     
 Reprint ATI Unicam Cambridge 1994. 
 
2. Princíp metódy. 
 
Vzorka sa zmineralizuje v mikrovlnovom zariadeni, alebo iným vhodným spôsobom. 
Mineralizát sa prevedie do roztoku.  Meria sa podľa odporúčaných parametrov pre stanovenie 
Cu. 
 
3. Použité prístroje. 
 
Unicam  939  AA  spectrometer  SOLAR  system. 
 
4. Zoznam chemikálií. 
 
Kyselina dusičná, koncentrovaná , čistoty Suprapur, 
kyselina chlorovodíková, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
kyselina sírová, koncentrovaná, čistoty Suprapur, 
peroxid vodíka, čistoty Suprapur. 
  
5. Príprava štandardov. 
 

• Štandardný roztok Cu s koncentráciou 1000 mg/l. 
• Pracovné štandardy  s koncentráciou 0,5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3,0 mg/l sa  pripravia                                    

riedením štandardného roztoku Cu s koncentráciu 1000 mg/l  s 0,1 mol/l  
kyselinou dusičnou. 

   
6. Príprava vzoriek. 
 
Mineralizáciou v mikrovlnovom zariadení, alebo iným vhodným spôsobom. 
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7. Podmienky stanovenia. 
 
7.1.  Parametre spektrometra: 
 
Vlnová dĺžka:                     324,8 nm 
Štrbina:                              0,5 nm   
Napätie lampy:                   75 %           
Typ signálu:                        kontinuálny 
Korekcia pozadia:              deutériová lampa 
 
7.2. Parametre plameňa: 
 
Typ plameňa:                    Acetylén - vzduch, stechiometricky 
Prietok paliva:                   1,1 l/min 
Poloha horáka:                  umiestnený paralelne s optickou osou 
Typ horáka:                         100 mm 
Stabilizačný čas plameňa:  4 sekundy 
Stabilizačný čas horáka:     0 mimút 
Manuálne dávkovanie vzoriek. 
       
7.3. Parametre kalibrácie 
  
Typ kalibračnej krivky:                 Normal Segmented Curve Fit 
Koncentrácia štandardov v mg/l:  0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 
Zakrivenie kalibračnej krivky:       od - 10 % do + 40 % 
 
8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Medza detekcie metódy (3 sigma): 0,008 mg/l 
Medza stanoviteľnosti metódy (10 sigma): 0,02 mg/l 
 
 

Rozsah stanovenia 0,02- 3,0 mg/l 
Medza stanovenia LOQ = 10 
sigma 

 0,024 mg/l 

Detekčný limit  LOD = 3 sigma 0,008 mg/l 
Výťažnosť 90 - 99 % 
Produktivita 48 vzoriek 8 hod. 
Doba potrebná na prípravu vzorky 20 min. 
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                                                                                                                              Príloha  3 

 
CH – 1. 7. 

 
 

Stanovenie ortute v potravinách a krmivách metódou atómovej 
absorpčnej spektrometrie (AMA) 

 
 
 
 
 

1. Pôvod metódy  
 

Veterinárne laboratórne metodiky. Bratislava, ŠVS SR 1990. 
 

2. Princíp metódy 
 

Ortuť sa stanoví na jednoúčelovom AAS  AMA 254 s využitím techniky generovania pár 
kovovej ortuti s následným zachytením a nabohatením na zlatom amalgamátore. 

 
3. Použité prístroje 

 
Analyzátor ortuti AMA 254. 

 
4. Zoznam chemikálií 

 
Kyselina dusičná koncentrovaná čistoty suprapur, 
Hg. 

 
5. Príprava štandardov 

• Základný štandardný roztok Hg (1000 mg/l). 
• Pracovné štandardy pre kalibráciu prvého rozsahu - pripravia sa roztoky s koncen-

tráciou 0.05; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4 a 0.5 mg/l, ktoré sa pripravia z roztoku s koncentrá-
ciou 5 mg/l  odmeraním 1, 2, 4, 6, 8 a 10 ml do odmerných baniek s objemom      
100 ml. Do každej banky sa pridá 1 ml koncentrovanej kyseliny dusičnej a doplní 
sa deionizovanou vodou. Stálosť roztokov je 1 týždeň pri uskladnení v chladničke. 

• Pracovné štandardy pre kalibráciu druhého rozsahu - pripravia sa roztoky s kon-
centráciou 1, 2, 3, 4, 5 a 6 mg/l, ktoré sa pripravia z roztoku s koncentráciou        
1000 mg/l  odmeraním 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 a 0,6 ml do odmerných baniek               
o objeme 100 ml. Do každej banky sa pridá 1 ml koncentrovanej kyseliny dusičnej 
a doplní sa deionizovanou vodou. Stálosť roztokov je 1 mesiac pri uskladnení            
v chladničke. 

 
 
 
 
 



 52

6. Príprava vzoriek 
 
Priame spaľovanie vzorky v AMA 254. 
 
7. Podmienky stanovenia. 
 
7.1. Parametre spektrometra 

 
Vlnová dĺžka:    253,65 nm 
Interferenčný filte:  254 nm 
Polšírka I:   9 nm 
Zdroj žiarenia:  nízkotlaková ortuťová výbojka 
Detektor:   polovodičová UV dióda 
Maximálny dávkovaný objem: 500 µl, 1000 µl (podľa typu lodičky) 
Maximálna navážka:   300 mg, 700 mg (podľa typu lodičky) 
Možnosť koncentrovaného nabohatenia: max. 10x 
Čas sušenia:   9 - 999 s 
Čas rozkladu:   1 - 999 s 
Typ horáka:    100 mm 
Stabilizačný čas:  horák:   0 min 
                              plameň:  4 s 

8. Meranie 
 
Program v závislosti od matrice. 
 

9. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
 Externá kalibrácia. 
 

Rozsah stanovenia:   1. rozsah 0,05-50 ng Hg 
Medza stanovenia LOQ = 10 sigma 0,0003 mg/kg 
Detekčný limit LOD = 3 sigma 0,0001 mg/kg 
Výťažnosť 95  % 
Produktivita 20 8 h 
Čas potrebný na prípravu vzorky 0,1 h 
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                                                                                                                  Príloha  4 
 

CH – 2. 4. 
 
 

Stanovenie množstva dusičnanov a dusitanov v surovinách živočíšneho 
pôvodu prietokovou injekčnou analýzou 

 
 
 
 
1. Pôvod metódy  
   1. Application note Tecator ASN 62-02/83 fa Tecator. 
   2. International Standard ISO 6635-1984 (E). 
   3. Příloha č. 12/1984 k Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica. 
   4. Agrochémia č.4, 28, 1988 
   5. Davídek J. a kol. Laboratórní príručka analýzy potravín, SNTL, Praha 1978   
 
    2. Princíp metódy  
     Zhomogenizovaná a navážená vzorka sa extrahuje teplou vodou a následne        
     deproteinuje. 
     Na analýzu sa používa číry filtrát.Takto pripravený filtrát sa dávkuje do prie- 
     tokového injekčného analyzátora,  kde sa na kadmiovej kolonke najprv du- 
     sičnany zredukujú na dusitany. Tie potom reagujú so sulfanilamidom za vzni- 
     ku diazozlúčeniny, ktorá reaguje s N- / 1 – naftyl / - etyléndiamíndihydrochlo- 
     ridom.  Výsledné červené zafarbenie sa meria pri 546 nm.   
 
      3. Použité prístroje 
      PIA - 01 (SNV, URVJT Košice) pripojený k počítaču PC s tlačiarňou 
      redukčná kolóna naplnená Cd  
      vodná lázeň 
      homogenizátor 
 
      4. Zoznam chemikálií 
        sulfanilamid (SA), p.a 
        N- (1- naftyl) - etyléndiamíndihydrochlorid (NEED), p.a 
        kyselina chlorovodíková koncentrovaná, 
        dusičnan sodný p.a 
        dusitan sodný p.a 
        chlorid amónny p.a 
        síran meďnatý p.a 
        komplexón 3 / K3 / p.a 
        hexakyanoželeznatan tetradraselný trihydrát p.a 
        síran zinočnatý heptahydrát p.a 
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     5. Príprava štandardov a pracovných roztokov 
    Pracovné roztoky 
    5 M NH4Cl : 133,75 g chloridu amónneho sa rozpustí a doplní na objem 500 ml desti- 
    lovanou vodou a z neho sa pripraví riedením 0,1 M NH4Cl, ktorý slúži ako nosný prúd 
    pre prietokový systém. 
    R1: 5 g sulfanilamidu sa rozpustí v zmesi 26 ml konc.kyseliny chlorovodíkovej a  
          300 ml destilovanej vody a doplní na objem 500 ml destilovanou vodou. 
    R2: 0,5 g NEED –u sa rozpustí a doplní destilovanou vodou na objem 500 ml. 
          Všetky pripravené roztoky treba prefiltrovať a uchovávať v tmavých zásobných 
           fľašiach. 
 
    Roztoky na úpravu vzorky: 
    15 % trihydrát hexakyanoželeznatan tetradraselný: 17,2 g sa rozpustí za mierneho 
     zahriatia a doplní na objem 100 ml. Prefiltrovať. 
     30 % heptahydrát síran zinočnatý: 53,5 g sa rozpustí za mierneho zahriatia a doplní 
     na objem 100 ml. Prefiltrovať. 
     
     Štandardné roztoky 
     dusičnany: 
     základný zásobný roztok: 10 g NaNO3/ l , z neho pripraviť zásobný roztok             
     o koncentrácii 200 mg / l.  
     Zo zásobného roztoku pripraviť pracovné roztoky o koncentrácii 0,1., 1., 5., 10.,    
     15., 20., 25 mg NaNO3/ l 
     dusitany: 
     základný zásobný roztok: 162,35 g NaNO2/ l,  z neho pripraviť pracovné roztoky 
     o koncentrácii 0,1., 0,25., 0,5., 2.,4.,6.,8.,10 mg NaNO2/ l 
     Štandardné roztoky treba pred každým meraním pripraviť čerstvé. 
     Je potrebné kontrolovať účinnosť redukcie zmeraním absorbancie dusičnanových 
     a dusitanových roztokov.   
 
     6. Príprava vzoriek 
      Vzorka sa zhomogenizuje a naváži sa 10 g. Pridá sa 60 ml destilovanej vody za- 
     hriatej na 60oC a nechá sa 10 minút vo vodnom kúpeli pri 60 oC. Premiešať, a pri- 
     dať po 2 ml zrážacích roztokov a inkubovať 10 minút vo vodnom kúpeli. Obsah                  
     banky premiešať a schladiť pod tečúcou vodou. Po ochladení doplniť na objem                                           
     200 ml a prefiltrovať. Číry filtrát sa použije na meranie. 
                                                 
     7. Podmienky stanovenia 
     vlnová dĺžka     546 nm 
     injekčný čas        65 s  /dusičnany/, 35 s /dusitany/ 
     reakčný čas         90 s /dusičnany/, 60 s /dusitany/ 
     objem vzorky        100 ul 
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      8. Meranie 
      Číry filtrát sa injektuje do nosného prúdu a postupne sa pridávajú reakčné 
      činidlá. Počas pohybu zóny vzorky prietokovým systémom dochádza k jej premie- 
     šaniu s pridanými činidlami. Výsledkom analýzy sú ostré píky, ktorých výška je                                     
     mierou koncentrácie dusičnanov.                                   
           
     9. Kalibrácia a vyhodnotenie 
     Z kalibračných štandardných roztokov sa zostrojí kalibračná krivka. Z kalibračnej                                      
     krivky sa odčíta hodnota dusitanov.Výsledná koncentrácia  dusičnanov  sa  vypo- 
     číta ako  rozdiel dusičnanov po redukcii  a nameraných dusitanov bez redukcie.                                          
     Výsledky sú uvedené v mg NaNO3, resp. mg NaNO2  na kilogram pevného materiálu.                                
          
         Rozsah stanovenia                         0,2 -  20  NaNO2                    mg / kg 
                                                                1,5 – 300 NaNO3             mg / kg 
 
         Medza stanovenia                                   0,1 NaNO2               mg / kg  
                                                                         0,5 NaNO3                     mg / kg 
 
         Detekčný limit                                          0,1 NaNO2             mg / kg                                        
                                                                                                                0,5 NaNO3                 mg / kg  
             
         Opakovateľnosť                                          0,72                        s 
 
          Výťažnosť                                                 98                            % 
 
          Produktivita                                               10                            vz./hod. 
 
          Čas potrebný na prípravu vzorky               60                           min. 
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                                                                                                                          Príloha 5 

 
 

PRINCÍP  METÓDY 
 
Homogenizovaná organická hmota  sa  extrahuje zmesou chloroform acetón(2:1)na 
ASE-200 extraktore. Alikvotný podiel sa zo zahusteného extraktu aplikuje na kolónu 
gélovej permeačnej chromatografie (GPC), kde dôjde k odstráneniu tukov. Poly-
aromáty, obsiahnuté v zberanej časti eluátu sa prevedú do MF a separujú metódou 
HPLC s gradientovou elúciou  na kolóne s reverznou fázou komerčne  vyrábanou na  
tieto účely. Kvantifikácia sa prevedie metódou externej  kalibrácie za použitia  
kal.roztoku 16 polutantov od SUPELCO. 
 
 
OBLASŤ  VYUŽITIA 
 
Metóda je  vhodná na stanovenie PAH  v údenárských potravinách ako sú údené ryby, 
údené mäsové výrobky, syry, zelenina, káva, oleje a v pitných vodách. 
 
CHEMIKÁLIE  A  ROZTOKY 
 
• chloroform p.a. - rektifikovaný  
• acetonitril p.a. – redestilovaný 
• toluén p.a. – redestilovaný 
• dimetylchlorosilán  
• redestilovaná voda 
• metanol p.a. 
• octan etylnatý p.a. 
• Standard Reference Material 1647b (zmes 16 EPA polutantov) 

(SUPELCO USA) 

• sklenená vata 
• papierový filter Whatman 
• dusík 
• acetón p.a. 
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Stanovenie polyaromatických uhľovodíkov v potravinách metódou  

HPLC 
 
 



• n-hexán p.a. 
• Hydromatrix (Varian) 
• morský piesok  
• SPE kolónka Separcol SI C18, 100 mg 
• SPE vákuový manifold 
 
 
PRÍSTROJE  A POMÔCKY 
 
• kvapalinový chromatograf s fluorescenčným detektorom  
• chromatografická kolóna SUPELCOSIL PAH  
• gélová permeačná chrom.kolóna Bio-Beads SX - 3   
• pumpa na čerpanie chloroformu ISCO, zberač frakcií FOXY 200, autodávkovač 

Marathon Basic 
• lab.odmerné sklo, lab.sklo   
• homogenizátor 
• vákuová rotačná odparka BUCHI (RVO) 
• ultrazvukový kúpeľ 
• striekačka 25 µl Hamilton 
• dávkovací kohút na 0.5 ml 
• Extrakčný prístroj ASE -200 (DIONEX, USA) 
• trecia miska 
• TURBOVAP II (Zymark, USA) s 40 ml kónickými nádobkami 
 
PRACOVNÝ POSTUP 
 
Príprava kalibračného roztoku 
Horeuvedený  základný  roztok  polutantov  obsahuje jednotlivé analyty v koncentrá-
ciách od 10  mg/l do 200 mg/l. Pracovný kalibračný roztok sa pripraví tak,  že sa 
zoberie 25 µl základ.  roztoku a prenesie sa do 25 ml odmernej banky a doplní po 
značku  zmesou acetonitril:  destil. voda (80:20).Takto získame základný pracovný 
kalibračný roztok s koncentráciou benzo(a)pyrénu: 0.01 mg/l. Tento ešte nariedime 
s horeuvedenou zmesou tak aby sme ešte získali ďalšie kalibračné roztoky s koncen-
tráciou benzo(a)pyrénu: 0.005 mg/l a 0.0025 mg/l. Tiento roztoky uchovávame v tme 
a vydržia 3 mesiace. Obdobne sa pripraví  pracovný roztok pre test účinnosti  gélovej 
kolóny, ale ako rozpúšťadlo sa použije chloroform. Takto dostávame modelovú  
zmes, kde konc. benzo(a) pyrénu je 0.01 mg/l . Tento roztok pripravujeme vždy 
čerstvý. 
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Príprava silanizovaného skla 
Skúmavky sa zalejú 4% roztokom DMCS v toluéne na dobu 5 – 10 min, vypláchnu sa 
3x hexánom a vysušia sa na vzduchu. 
 
 
 
 
Príprava vzorky 
Tuhé potraviny: Naváži sa 1 g zhomogenizovanej  vzorky a zmiešajú sa s asi 4 g 
Hydromatrixu  trecej miske tak aby bola zmes sypká. Zmes sa kvantitatívne prenesie 
do 22 ml extrakčnej cely a objem cely sa vyplní dosypaním morského piesku. 
Extrakčná cela sa vloží do extraktora ASE 200 a extrakcia sa spustí za týchto 
podmienok : 

tlak systému  -    1500 PSI 
teplota pece  -     120 oC 
Oven Heat-up Time-   5 min 

     Static Time -         5 min 
     Solvent:          chloroform /aceton /2:1/ 
     Flush Volume -     60 % of extraction cell volume 
     Nitrogen Purge     150 PSI  90 sekúnd 
     Počet cyklov -   2 
 
Extrakt v záchytnej 40 ml kónickej nádobky sa vloží do TURBOVAPU II a odfúka sa 
pri 40 °C na 1 ml. Zbytok sa dofúka dusíkom . Do banky sa pridajú pomocou pipety 2 
ml chloroformu . 
Prečistenie extraktu na gélovej permeačnej kolóne 
0.5   ml  zahusteného   extraktu,  alebo   0.5  ml  pracovného chloroformového kal.  
roztoku sa aplikuje  na kolónu s prietokom chloroformu 0.7 ml/min a zbiera sa frakcia 
od 15 - 23 ml.  Táto frakcia sa  opatrne odparí temer do sucha  na RVO, zbytok 
chloroformu sa odfúka dusíkom a  rezíduá sa rozpustia v 0.5 ml (u štandardu v 0.5 ml)  
MF acetonitril: voda (80:20) v ultrazvukovom kúpeli  10 min. 
Tento roztok  sa aplikuje na chromatografickú  kolónu v objeme 50 ul. 
 
Vody:  
Postup extrakcie: 
1. Premytie extrakčných kolóniek Separcol SI C18 1 ml octanu etylnatého. 
2. Premytie extrakčných kolóniek Separcol SI C18 1 ml metanolu 
3. Aplikácia (presatie) vzorky vody (500 ml) do kolóniek 
4. Vysušenie kolóniek dusíkom 
5. Elúcia analytov z kolóniek 0,4 ml octanu etylnatého 
6. Odfúkanie eluátu pod dusíkom 
7. Rozpustenie rezíduí v 0.5 ml MF  acetonitril : voda (80:20)  
8. Aplikácia na chromatografickú kolónu v množstve 20 µl 
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CHROMATOGRAFICKÉ  PODMIENKY 
 
Chromatografická kolóna Supelcosil LC-PAH  
prietok MF 1.5 ml/min, 
Mobilná fáza:  ACN: H2O (92:8) 
Detekcia fluorescenčná: 
Gain 100x  Att 1:1 
 
 
  čas Tr        emisná         excitačná 
  0 - 15            290              430 
 
 
V prípade detekcie 6 polutantov: 
 
Chromatografická kolóna Supelcosil LC-PAH  
MF 1.5 ml/min, gradientová elúcia s gradientom: 
    čas           %vody              % ACN 
     0             60                  40 
     5             60                  40 
    30              0                 100 
 
 
 
Detekcia fluorescenčná s parametrami : Gain 100x  Att 1:1 
     čas Tr        emisná         excitačná 
 
      0             280              330 
     14            246              370 
     18.5         270              390 
     25            290              430 
 
Tento program sníma 6 hlavných polutantov v tomto poradí : naftalén, 
fenantrén,pyren, benzo(a)antracén,benzo(b)fluorantén, benzo(a)pyrén. 
 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA 
 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je 
vykonané porovnaním týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných 
roztokoch. 
 
                                          Cv =  Cs . R       (mg/kg) 
 
     Cv - koncentrácia analytu  v mg/kg 

Cs - koncentrácia analytu určená z kal.krivky (mg/l) 

R  - stupeň riedenia 

           59 
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                                                                                                                                Príloha 7 

 
 
1. Pôvod metódy 
AOAC,970.52.s.274,1990. 
 
2. Použité prístroje 
Kvapalinový chromatograf s ECD detektorom, 
vákuová rotačná odparovačka, 
vodný termostat. 
 
3. Zoznam chemikálií 
n- hexán, 
kyselina sírová p.a., 
petroléter, 
acetón, 
dietyléter, 
síran sodný bezvodý. 
 
4. Príprava vzoriek 
4.1.1 Postup pri extrakcii tuku z masla 
Maslo sa dá do kadičky, zahriatím na vodnom kúpeli alebo v sušiarni pri 40 °C sa nechá 
oddeliť tuková vrstva, prefiltruje sa za tepla cez lievik s vatou  podobne ako pri stanovení 
kyslosti filtrovaného tuku. Potom sa rozpustí v 50 ml  n-hexánu  a prefiltruje cez filter 
s vatou, a síranom sodným. Hexán sa odparí vo vákuovej odparovačke pri 60 °C. Množ-
stvo získaného tuku má byť najmenej 1 g. 
 
4.1.2 Postup pri extrakcii tuku z mlieka 
Mlieko sa v skúmavke odstredí, tuk sa nechá v chladničke stuhnúť, odoberie sa, prenesie 
do kadičky a rozpustí sa v n-hexáne. Ďalší postup je ako pri masle. 
 
4.1.3 Postup extrakcie tuku z mäsa 
Mäso sa zhomogenizuje, pridá sa k nemu zmes rozpúšťadiel petroléter - acetón (1 : 1). 
Navážka mäsa a množstvo rozpúšťadiel sa volí podľa obsahu tuku v mäse tak, aby sa 
získal najmenej 1 g tuku. Po premiešaní sa zmes nechá stáť v chlade cez noc, petrol-
éterová vrstva sa odoberie a petroléter sa odparí. Ak tuk obsahuje vodu, možno ho 
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vysušiť prefiltrovaním cez filter so síranom sodným bezvodým a ďalším prepláchnutím 
petroléterom, alebo je možno síran sodný pridať k zhomogenizovanému mäsu. 
 
4.2 Kyslá hydrolýza tuku 
Z odparku, získaného extrakciou, sa naváži 1 g tuku do sklenenej banky. Rozpustí sa v 10 
ml petroléteru a pridá sa 1 ml koncentrovanej kyseliny sírovej, zmes sa dôkladne 
premieša sklenenou tyčinkou a po rozdelení vrstiev (15 min) sa pomocou sklenenej 
pipety, spojenej s injekčnou striekačkou, odoberie 5 ml petroléterovej vrstvy do čistej 
zábrusovej skúmavky. Pridá sa 5 ml petroléteru a 1 ml kyseliny sírovej, zazátkuje  a 
intenzívne sa pretrepe. Po ustálení vrstiev (30 min) sa 5 ml petroléterovej vrstvy prenesie 
do čistej banky a odparí dosucha. Takto získaný odparok sa používa na vlastné 
stanoveniu PCB. 
 
4.3.1  Príprava vzoriek kŕmnych zmesí, obilnín,  odstredeného sušeného mlieka, siláže, 
sena, repy 
Naváži sa 50 g vzorky (obilniny musia byť zošrotované), zaleje sa dietyléterom alebo 
petroléterom 50 - 100 ml  a extrahuje sa 10  min  na  trepačke.  Extrakt  sa  prefiltruje  cez  
filtračný  papier do 100 ml zábrusovej banky. Extrakcia sa opakuje ešte raz s 50 ml roz-
púšťadla. Takto získané spojené extrakty sa odparia a odparok sa ďalej čistí  kyselinou sí-
rovou.  Pri sene je navážka 20 g. 
 
4.3.2  Príprava vzoriek sušeného mlieka a mäsokostných múčok 
Asi 100 g vzorky sa zaleje dietyléterom, dôkladne sa premieša a nechá stáť 30 min, 
extrakt sa prefiltruje cez filtračný papier a dietyléter sa odparí. Takto získaný tuk sa čistí 
ešte kyselinou sírovou. 
 
4.3.3  Príprava vzoriek vody 
Do 2 l deliaceho lievika sa dá 1 l vody a 100 ml petroléteru a vytrepáva sa  2 min. Po 
oddelení vrstiev petroléterová vrstva sa spustí cez filtračný papier s bezvodým síranom 
sodným. Vytrepávanie sa opakuje ešte raz so 100 ml petroléteru a raz s 50 ml petroléteru. 
Spojené petroléterové vrstvy sa odparia a pokračuje sa čistením  kyselinou sírovou, ale 
len raz. 
 
4.4  Čistenie  kyselinou sírovou 
1 g tuku alebo získaný odparok sa rozpustí v 50 ml petroléteru a pridá sa 1 ml 
koncentrovanej kyseliny sírovej. Mieša sa 30  s a 2 min sa nechá stáť. Z petroléterovej 
časti sa odoberie 5 ml a pridá sa k nej 5 ml petroléteru, 1 ml kyseliny sírovej a mieša sa 
opäť 30 s. Po 2 min usadení sa berie z petroléterovej vrstvy 5 ml a filtruje sa cez filtračný 
papier s bezvodým síranom sodným, ktorý sa ešte opláchne petroléterom. Petroléter sa 
odparí a odparok sa rozpustí v 0.5 ml isooktanu. 
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5. Podmienky stanovenia 
 
Podmienky plynovej chromatografie pre stanovenie sumy chlórovaných bifenylov: 
 
Kolóna:  sklenená kapilárna kolóna HP-5 dĺžka 30 m, vnútorný priemer ID 

0,25 mm, stac. fáza crosslinked 5% PH ME Siloxane, hrúbka filmu 
0.25 µm. 

 
Tepelný program:  I. rampa:  80°C   po dobu  1 min., nárast  30 °C/min do        
                                   180 ºC (min.)   

                             II. rampa:, nárast  6 °C/min., konečná teplota  205 °C,         
                              (4min)15 min    

                                III. rampa, nárast 20 ºC/min na 290 ºC (7.5 min)  
 
Detektor:            CD   320 ºC 
Injektor:   splitless  250 °C 
 
Objem nástreku:   1µl 
 
Rozsah stanovenia 0,05 -5 mg/kg 
LOD 0,02      mg/kg 
 LOQ 0,05 mg/kg 
Výťažnosť 85 - 95  % 
Produktivita 8 vz. d 
Čas  potrebný na prípravu vzorky 3 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64

                                                                                                                                Príloha 8    
 

 
 
1. Pôvod metódy 
I. Breyl: Záverečná výskumná správa, ŠVÚ Jihlava, 1977. 
 
2. Princíp metódy 
Chlórované uhľovodíky vrátane PCB sa extrahujú zo vzorky a od extrahovaného tuku sa 
oddelia chromatograficky na kolóne s florisilom. Eluát sa opatrne odparí a z defino-
vaného objemu zahusteného eluátu sa odoberie množstvo pre nástrek do plynového chro-
matografu. 
 
3. Použité prístroje 
Plynový chromatograf s detektorom elektrónového záchytu so zapisovačom, 
výveva, 
vákuová rotačná odparovačka, 
sklenená zábrusová aparatúra na destiláciu rozpúšťadiel  (elektricky vyhrievaná), 
sklenené chromatografické kolóny s vnútorným priemerom 10 mm a dĺžkou 300 mm. 
 
4. Zoznam chemikálií 
n-hexán alebo petroléter (b.v. 35 – 60 °C) najvyššej dostupnej čistoty, čerstvo re-
destilovaný v sklenenej zábrusovej aparatúre, 
dietyléter p.a. nestabilizovaný, bez peroxidov, redestilovaný a vysušený cez síran sodný, 
acetón redestilovaný, 
síran sodný bezvodý p.a. presušený najmenej 4 h v muflovej peci pri 650 °C, 
florisil 60 / 100 mesh, t.j. 0,15 - 0,25 mm, 
Delor 106 ( zmes rôznych izomérov polychlórovaných bifenylov, obsahujúcich 60 % 
chlóru, výrobca Chemko Strážske ), prípadne príslušné štandardy Arocloru, firmy 
Supelco USA,určené  na kvantitatívne analýzy 
 
 
5. Príprava štandardov a pracovných roztokov 
 
Štandardné roztoky 

Zásobný roztok: pripraví sa   koncentráciou 1 mg/ml v hexáne.  
Pracovný roztok: pripraví sa riedením zásobného roztoku na koncentráciu            
1,0 µg/ml. 
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v mäse a mäsových výrobkoch 
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Pracovné roztoky 
1. Elučná zmes  6 %: 60 ml dietyléteru sa v odmernej banke doplní na 1 l  

petroléterom a pridá sa 10 - 25 g  síranu sodného bezvodého,  
2. Elučná zmes 15 %: 150 ml dietyléteru sa doplní na 1 l petroléterom a pridá sa 

10 - 25 g síranu sodného bezvodého. 
3.  Florisil - aktivovaný 4 h  v muflovej peci pri teplote 650 °C počas 4 h.  
Uschováva sa v tme v zábrusovej fľaši a pred použitím sa aktivuje v sušiarni pri 
130 °C najmenej 5 h.  
(Skúška vlastností každej florisilovej šarže: 1 ml štandarného roztoku pesticídov - 
lindanu, heptachlóru, aldrinu, heptachlórepoxidu, dieldrinu a endrinu, v pomeroch 
1 + 1 + 2 + 2+ 3 + 3 µg / ml sa nanesie na florisilovú kolónu, eluuje podľa ďalej 
uvedeného postupu a zahustí sa. Metódou plynovej chromatografie sa určí 
výťažnosť. Florisil je vhodný, ak sa lindan, heptachlór, aldrin a heptachlórepoxid  
nachádzajú kvantitatívne v 15 % elučnej zmesi).  

 
6. Príprava vzoriek 
 
Asi 200 g rozomletej vzorky sa mixuje v neiskriacom mixéri s vhodným množstvom 
zmesi acetón - petroléter (1 : 1) a nechá sa asi 4 h  vylúhovať. Rozpúšťadlá sa prefiltrujú 
cez filter zo sklenenej vaty do deliaceho lievika a nechajú sa oddeliť vrstvy. Spodná 
vrstva sa spustí a horná petroléterová vrstva, obsahujúca tuk s rezíduami pesticídov sa 
prenesie do zábrusovej banky, odparí sa na rotačnej vákuovej odparovačke  dosucha a vy-
extrahovaný tuk sa nechá do nasledujúceho dňa, aby sa odparili zvyšky petroléteru. Na 
analytických váhach sa do kadičiek na 25 ml naváži presne 0,2 g získaného tuku, rozpustí 
sa v malom množstve petroléteru a prenesie sa kvantitatívne na kolónu s florisilom. 
 
Čistenie extraktov na kolónke florisilu 
Do sklenenej kolónky s vnútorným priemerom 10 mm a dĺžky 300 mm sa na kohútik vlo-
ží malé množstvo sklenenej vaty a stlačí sa tyčinkou.  Pri  uzavretom  kohútiku  sa  do  
kolónky  naleje asi 20 ml petroléteru a za jemného poklepávania na plášť kolónky sa 
prisypáva aktivovaný florisil tak, aby výška stĺpca bola 200 mm. Zvyšný petroléter nad 
stĺpcom florisilu sa vypustí. Na takto pripravenú kolónu sa prenesie kvantitatívne 
navážená vzorka tuku v petroléterovom roztoku. Pritom sa otvorí kohútik chromato-
grafickej kolóny tak, aby petroléter pomaly odkvapával do 100 ml zábrusovej banky. Ak 
zostáva nad florisilovým stĺpcom niekoľkomilimetrová vrstva petroléteru, začne sa s 
premývaním zmesou rozpúšťadiel. Použije sa 6 % dietyléter v petroléteri v množstve     
60 ml. Premývacím roztokom sa ešte prepláchne kadička, v ktorej bol odvážený tuk. 
Prietok kolónou sa nastaví tak, aby za 1 min  pretiekli 2 ml premývacieho roztoku. 
Získaný eluát obsahuje rezíduá chlórovaných pesticídov (aldrín, HCB, DDT a jeho me-
tabolity, heptachlór, heptachlórepoxid, lindan, metoxychlor), ako aj chlórované bifenyly a 
organofosfáty etión a ronnel. 
 Eluát sa pred vlastným stanovením plynovou chromatografiou odparí na rotačnej vá-
kuovej odparovačke práve dosucha a rozpustí sa vo vhodnom množstve hexánu. 
V prípade potreby sa vykoná ďalšie premytie chromatografickej kolóny s florisilom 
druhým premývacím roztokom, t.j. 60 ml 15 % dietyléteru v petroléteri a eluát sa 
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zachytáva do ďalšej 100 ml banky  so  zábrusom.  Tento  eluát  obsahuje  ďalšie  organo-
fosfáty  a  z  chlórovaných pesticídov dieldrín a endrín. 
 
7. Podmienky stanovenia 
    
Podmienky pre rýchle prevádzkové stanovenie PCB plynovou chromatografiou:  
Kolóna:  sklenená kapilárna kolóna HP-5 dĺžka 30 m, vnútorný priemer ID 

0,25 mm, stac. fáza crosslinked 5% PH ME Siloxane, hrúbka filmu 
0.25 µm. 

 
 
 
 
Tepelný program:   I. rampa:  80 °C po dobu  1 min., nárast  30 °C/min do 180ºC        

(min.)   
                            II. rampa:, nárast 6 °C/min., konečná teplota 205°C, (4min)      

15 min    
                                III.  rampa, nárast 20 ºC/min na 290 ºC (7.5 min)  
Detektor:            ECD   300 ºC 
Injektor:   splitless  250 °C 
Objem nástreku:   1µl 
 
8. Meranie. 
Výsledný chromatogram zmesi PCB (Delor 106) poskytuje pri uvedených pracovných 
podmienkach 12 píkov (podobne i Aroclor 1260). Dá sa povedať, že chromatografický 
záznam rezíduí PCB je natoľko charakteristický, že skúsený pracovník ho nemôže 
prehliadnuť, hlavne v súčasnosti, keď sa (aspoň v potravinách našej výroby)  rezíduá 
DDT a jeho metabolitov na chromatograme prakticky nevyskytujú a zistené rezíduá HCB 
a jednotlivých izomérov HCH sú na chromatograme mimo oblasti  výskytu píkov PCB. V 
prípade výskytu rezíduí DDT treba ich odstrániť napr. metódou podľa Vávrovej. 
 
9. Kalibrácia a vyhodnotenie. 
Na vyhodnotenie chromatogramov pri stanovení PCB sa použije metóda porovnania 
súčtu výšok piatich hlavných píkov známeho množstva Deloru 106 poprípade Arocloru 
1260 s vyššími retenčnými časmi so súčtom výšok píkov s rovnakými retenčnými časmi 
z biologického materiálu.  
 
 
Vyberajú sa také píky, ktoré nekolidujú s DDE  pre prípad, že by bol vo vyšetrovanom 
materiáli  prítomný. 
Pre stanovenie sa používajú píky deloru 106 s týmito relatívnymi retenčnými časmi            
(DDE = 100): 
RRTDDE : 1/146, 2/174, 3/203, 4/280, 5/331 
 
Meranie výšok píkov sa vykoná od spoločnej základnej priamky pre všetky píky. 
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Druhou možnosťou kvantifikácie výsledkov je metóda porovnania individuálnych píkov 
so známymi relatívnymi časmi (DDE = 100) pri znalosti percentuálneho zastúpenia 
jednotlivých zložiek. 
 
 
Výpočet obsahu PCB vo vzorke 
Množstvo PCB v analyzovanej vzorke sa vyjadruje podľa charakteru vzorky v mg / kg 
tuku pri materiáloch s vysokým obsahom tuku alebo v mg / kg vzorky pre vzorky s 
menším množstvom tuku ako 4 %. 
  
Obsah rezíduí sledovaných látok sa určí podľa týchto vzťahov za predpokladu rovnakého 
objemu nástreku: 
   
 
  Pvz  .  Cst  .  Vvz  .  1000  

1. x =  ——————————      mg / kg tuku 
             Pst    .    n 
   
  Pvz  .  Cst  .  Vvz  .  1000  

2.  x =  ——————————      mg / kg vzorky 
             Pst    .    n 
  
 
kde: 

Pvz   -   celková plocha (výška) píku vzorky, 
Pst    -   celková plocha (výška) píku štandardu, 
Cst   -   koncentrácia štandardného roztoku v mg / ml, 
Vvz  -   objem eluátu, z ktorého sa injekcie do plynového chromatografu v ml, 
n      -   hmotnosť navážky v g. 

 
Rozsah stanovenia  0,01-1,0 mg/kg 
LOQ 0,01  mg/kg 
LOD 0,002  mg/kg 
Výťažnosť 80  % 
Produktivita 20 vz./d 
Čas potrebný na prípravu vzorky 8 h 
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                                                                                                                                Príloha 9 

 
 
1. Pôvod metódy 
Gajdušková, V.: Multidetekčné stanovenie rezíduí organofosfátov, Záverečná správa, 
VUVL Brno,1981  
 
2. Princíp metódy 
Rezíduá insekticídov sa extrahujú organickými rozpúšťadlami. Zahustený a prečistený 
extrakt sa nanesie na platne s vrstvou silikagélu. Organofosfáty sa rozdelia vyvíjaním 
v sústave rozpúšťadiel vzostupnou chromatografiou. Enzymatická detekcia jednotlivých 
organofosfátov je založená na schopnosti blokovať enzým cholínesterázu, ktorým sa 
tenké vrstvy postriekajú. Neinhibovaná cholínesteráza reaguje so substrátom a štiepny 
produkt substrátu kopuluje s vhodným chromatogénnym činidlom na farbivo. Miesta, kde 
sú organofosfáty, zostanú nesfarbené biele alebo žltavé škvrny na vyfarbenom pozadí. Pri 
stanovení na plynovom chromatografe sa prečistený extrakt odparí dosucha, odparok sa 
rozpustí v benzéne a rezíduá sa určia na plynovom chromatografe s alkalickým plameňo-
fotometrickým detektorom. 
  
3. Použité prístroje 
Mechanická trepačka, 
vákuová rotačná odparovačka, 
mikrodávkovače pre 30 a 100 µl, 
sklenený rozprašovač, 
sklenené platne pre TLC 170 x 235 mm, 
chromatografické kyvety, 
nanášacie zariadenie pre TLC, 
elektrický sušič, 
homogenizátor, mixér, 
odstredivka so 100 ml kyvetami, 
výveva, 
elektrická sušiareň a termostat, 
plynový chromatograf s alkalickým plameňo-ionizačným detektorom (alkalická soľ síran 
rubídia) alebo plameňo-fotometrickým detektorom, 
dávkovacie mikrostriekačky 5 µl alebo 10 µl s delením 0,1µl (Hamilton). 
 
 

 
CH – 5. 8. 

 
Multidetekčné stanovenie rezíduí organofosfátových pesticídov metódou 

tenkovrstvovej chromatografie s enzymatickou detekciou a metódou 
plynovej chromatografie s hmotnostným spektrometrickým detektorom 

(MSD) 
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Požiadavky na pracovnú techniku: 
Vzhľadom na vysokú citlivosť uvedených metód treba vyskúšať všetky chemikálie na 
čistotu. Pri tenkovrstvovej a plynovej chromatografii treba vykonať vždy slepý pokus so 
všetkými potrebnými chemikáliami, aby nevznikali inhibičné škvny na platniach a ne-
žiaduce píky na chromatogramoch. Všetko sklo treba vyvariť alkalickým roztokom 
(sóda), umyť a vypláchnuť destilovanou vodou. Niekedy je potrebné vykonať kontrolu na 
čistotu skla tak, že sa sklo vytrepe rozpúšťadlom, to sa zahustí na objem 0,5 ml a nanesie 
na platňu alebo injektuje do plynového chromatografu. 
 
4. Zoznam chemikálií 
 
Používané chemikálie musia byť čistoty p.a. Organické rozpúšťadlá treba predestilovať a 
na prácu použiť frakcie s tabelárnym bodom varu. 
Acetonitril, 
acetón, 
benzén, 
dichlórmetán, 
chloroform, 
hexán, 
etylalkohol 96 %, 
metylalkohol, 
1-naftylacetát, 
5-bromindoxilacetát, 
destilovaná voda, 
síran sodný bezvodý, 
síran sodný kryštalický, 
tiosíran sodný kryštalický, 
bróm, 
siloxid (kysličnik kremičitý), 
vata, extrahovaná 6 hodín dichlórmetánom v Soxhletovom prístroji, 
silikagél G (Merck), zrnenie 10 - 40 µm s 15 % síranu vápenatého, 
silikagél H (Merck), zrnenie 10 - 40 µm bez spojky, 
silikagél LSL 5/40 (Lachema). 
 
 
5. Príprava štandardov a pracovných roztokov 
Štandardné roztoky 
Použité štandardy: malatión, dichlorvos, fosmet, fenitrotión, tiometon, fosfamidon, 
monocrotopos, ethion, azinposmetyl, disulfoton, mevinpos, parathion, parathion-metyl, 
parathion-ethyl, trichlofon, diazinon, chlorpyrifos, pirimifos-metyl, dimethoate,fenthion, 
methidathion. 

• Zásobný roztok - koncentrácia 1 mg/ml v benzéne. 
• Pracovný roztok - pre TLC sa volí koncentrácia od 1 - 5 ng v škvrne alebo 50 - 

100 ng v škvrne pre slabé inhibítory cholínesterázy. 
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• Pracovný roztok - pre plynovú chromatografiu sa riedi zo zásobného roztoku 
na koncentráciu 40 - 200 pg v nástreku. 

 
Pracovné roztoky 

1. Síran sodný kryštalický - roztok vo vode 2,5 %. 
2. Tiosíran sodný - 0,005 M roztok vo vode. 
3. Brómová voda - pripravuje sa čerstvá na svetložltú farbu. 
4. Roztok cholínesterázy - 1 diel hovädzej pečene a 9 dielov vody sa 

homogenizuje  
     10 minút. Homogenát sa odstredí 10 minút pri 5000 ot/min. Oddelená 
kvapalina sa  prefiltruje do skúmaviek a uchováva sa v mraziacom boxe. Pred 
použitím sa nechá rozmraziť a riedi sa destilovanou vodou v pomere 1 : 4.  
5. Substrát  -  12,5 mg 1-naftylacetátu alebo 20 mg 5-bromindoxiacetátu sa 

rozpustí  
     v 10 ml etylalkoholu.  Roztok sa pripravuje čerstvý. 
6. Vyvíjacia fáza pre TLC - benzén, dichlórmetán, benzén - acetón (90 : 10), 

hexán – acetón       (95 : 5). 
 
6. Príprava vzoriek. 
6.1 Uskladňovanie vzoriek 
Vzorky je najlepšie odoberať bezprostredne pred analýzou do suchých a čistých pra-
chovníc. Pri skladovaní je potrebné vzorky rastlinného pôvodu uložiť na tmavom a chlad-
nom mieste, vzorky živočíšneho pôvodu a vody v chladničke. Vzhľadom na rýchlu 
degradáciu organofosfátov sa musí vykonať extrakcia rezíduí do 24 hodín. 
 
 
6.2 Extrakcie 

Kŕmne zmesi 

Do zábrusovej Erlenmayerovej banky sa naváži 10 g zhomogenizovanej vzorky, pridá sa 
50 ml acetonitrilu a trepe sa 10 min na trepačke. Zmes sa nechá usadiť a acetonitril sa 
dekantuje cez lievik s filtračným papierom do odmernej banky na 100 ml. K zvyšku v 
banke sa pridá 30 ml acetonitrilu a trepe ešte 5 min. Obsah Erlenmayerovej banky sa 
prefiltruje cez Büchnerov lievik, filtrát sa prenesie do odmerky a acetonitrilom sa doplní 
na objem 100 ml. Alikvotný podiel 50 ml (5 g) sa odmeria do deliaceho lievika,  nariedi 
250 ml 2,5 % roztoku síranu sodného a extrahujú 50, 50, 20 ml dichlórmetánu. 
Dichlórmetánový extrakt sa prefiltruje do 250 ml banky cez filtračný papier s vrstvou 
bezvodého síranu sodného, dopredu premytého dichlórmetánom. Spojené extrakty sa 
zahustia na rotačnej vákuovej odparovačke pri 45 °C na objem 2 - 3 ml, prenesú sa di-
chlórmetánom do kónickej zábrusovej skúmavky a odparia sa  dosucha. Odparok sa roz-
pustí v 0,2 - 0,5 ml benzénu pre tenkovrstevnú chromatografiu a v 1 - 5 ml benzéne pre 
plynovú chromatografiu. 
 
Poznámka 
Pri kŕmnych zmesiach  s vysokým obsahom tuku sa pri stanovení plynovou chro-
matografiou vykoná čistenie na fáze hexán - acetonitril. Acetonitrilový extrakt sa v banke 
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odparí na objem asi 1 ml a prenesie  do 100 ml deliaceho lievika (celkový objem 
acetonitrilu 15 ml). K acetonitrilu sa pridá 15 ml hexánu (nasýteného acetonitrilom) a 
dôkladne sa pretrepe. Acetonitrilová vrstva sa odpustí do nového  deliaceho lievika a ešte 
raz sa vytrepe 15 ml hexánu. Vyčistená acetonitrilová fáza sa vypustí do 250 ml de-
liaceho lievika, pridá sa 120 ml 2,5 % roztoku síranu sodného bezvodého a rezíduá sa 
extrahujú dichlórmetánom,  podľa hore uvedeného postupu. 
 
6.2.2  Voda 
 
1000 ml vody sa extrahuje 3 x 50 ml dichlórmetánu. Dichlórmetánový extrakt sa vysuší 
cez vrstvu bezvodého síranu sodného, dopredu premytého dichlórmetánom a odparí sa za 
vákua pri 45°C dosucha. Pre tenkovrstevnovú chromatografiu sa rozpustí odparok v 0,2 - 
0,5 ml benzénu, pre plynovú chromatografiu v 1 - 5 ml benzénu 
 
 
6.2.3 Vajcia 
 
10 g žĺtka sa zmieša so siloxidom na prášok, prenesie sa do 300 ml zábrusovej 
Erlenmayerovej banky, pridá sa 50 ml acetonitrilu a trepe sa 10 min na trepačke. 
Acetonitrilová fáza sa prefiltruje do 100 ml banky, k zvyšku vzorky sa pridá 30 ml 
acetonitrilu a trepe sa ešte 5 min. Obsah Erlenmayerovej banky sa prefiltruje cez Büch-
nerov lievik, filtrát sa prenesie do odmerky a acetonitrilom sa doplní na objem 100 ml. 
Alikvotný podiel 50 ml acetonitrilového extraktu  sa odmeria do varnej banky na 100 ml 
a zahustí sa na rotačnej vákuovej odparovačke na objem 1 ml. Zahustený extrakt sa pre-
nesie 15 ml acetonitrilu  nasýteného hexánom do 100 ml deliaceho lievika, pridá sa 15 ml 
hexánu nasýteného acetonitrilom a dôkladne sa pretrepe. Acetonitrilová vrstva sa od-
pustí do ďalšieho suchého 100 ml  deliaceho lievika a ešte raz sa vytrepe 15 ml hexánu. 
Vyčistená acetonitrilová fáza sa vypustí do 250 ml deliaceho lievika, pridá sa 120 ml            
2,5 % roztoku síranu sodného bezvodého a rezíduá sa extrahujú 50, 50, 20 ml dichlór-
metánu. Dichlórmetánový extrakt sa vysuší cez bezvodý síran sodný, dopredu premytý 
dichlórmetánom, zahustí sa na rotačnej vákuovej odparovačke pri 45 °C na objem 2 - 3 
ml, prenesie sa dichlórmetánom do kónickej zábrusovej skúmavky a odparí sa až 
dosucha. Odparok sa rozpustí v 0,2 - 0,5 ml benzénu pre tenkovrstvovú chromatografiu      
a v 1 - 5 ml benzénu pre plynovú chromatografiu. 
    
6.2.4 Mlieko 
 
20 g dokonale zemulgovaného mlieka sa trepe so 70 ml acetonitrilu 10 min na trepačke. 
Obsah banky sa prefiltruje do 100 ml odmernej banky, filter sa premyje acetonitrilom 
a filtrát sa doplní na objem 100 ml. 50 ml filtrátu sa nariedi v 500 ml deliacom lieviku s 
250 ml 2,5 % roztoku síranu sodného bezvodého a rezíduá sa extrahujú 50, 50, 20 ml  
dichlórmetánu. Dichlórmetánový extrakt sa vysuší cez bezvodý síran sodný, dopredu 
premytý dichlórmetánom, do 250 ml banky a zahustí sa na rotačnej vákuovej odparo-
vačke pri 45 °C na objem 2 - 3 ml, prenesie sa dichlórmetánom do kónickej zábrusovej 
skúmavky a odparí sa až dosucha. Odparok sa rozpustí v 0,2 - 0,5 ml benzénu pre tenko-
vrstvovú chromatografiu a v 1 - 5 ml benzénu pre plynovú chromatografiu. 
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6.2.5  Mliečne produkty spracované kvasením 
 
10 g homogénnej vzorky sa zmieša so siloxidom na prášok, prenesie sa  do  300 ml zá-
brusovej Erlenmayerovej banky, pridá sa 70 ml acetonitrilu a trepe sa 10 minút na 
trepačke. Obsah banky  sa prefiltruje cez Büchnerov lievik, filtrát sa prenesie do odmerky 
a acetonitrilom sa doplní na objem 100 ml. Ďalší postup je zhodný s postupom pre 
mlieko. 
 
6.2.6  Syry 
 
Naváži sa 20 g jemne nastrúhaného syra a rozotrie sa v trecej miske so siloxidom na 
prášok. Sypká zmes sa prenesie do 300 ml zábrusovej Erlenmayerovej banky a rezíduá sa 
extrahujú 120 ml hexánu na trepačke 10 minút. Hexánová fáza sa odfiltruje do 200 ml 
odmernej banky , zvyšok sa extrahuje 50 ml hexánu trepaním 5 min na trepačke. Obsah 
Erlenmayerovej banky sa prefiltruje za vákua cez Büchnerov lievik, filter sa premyje 
hexánom, filtrát sa prenesie do odmerky a hexánom sa doplní na objem 200 ml. 50 ml 
hexánového extraktu sa odmeria do 250 ml deliaceho lievika a rezíduá sa extrahujú 2 x 
50 ml acetonitrilu (používa sa hexán nasýtený acetonitrilom a acetonitril nasýtený 
hexánom). Vyčistená acetonitrilová fáza sa nariedi v deliacom lieviku 2,5 % roztoku 
síranu sodného bezvodého a rezíduá sa extrahujú 3 x 40 ml dichlórmetánu. Dichlór-
metánový extrakt sa prefiltruje do 250 ml banky cez filtračný papier s vrstvou bezvodého 
síranu sodného, dopredu premytého dichlórmetánom a zahustí sa na rotačnej vákuovej 
odparovačke pri 45°C na objem 2 - 3 ml. Zahustený extrakt sa prenesie dichlórmetánom 
do kónickej zábrusovej skúmavky a odparí sa práve do sucha. Odparok sa rozpustí v  0,2 
- 0,5 ml benzénu pre tenkovrstevnú chromatografiu a v 1 - 5 ml benzénu pre plynovú 
chromatografiu. 
 
6.2.7  Maslo, masť, rastlinné oleje 
 
50 g vzorky sa naváži  do 200 ml kadičky, nechá sa zmäknúť v sušiarni pri 50 °C a roz-
pustí v hexáne nasýtenom acetonitrilom. Obsah kadičky sa prefiltruje do 250 ml banky 
cez filtračný papier s vrstvou bezvodého síranu sodného, dopredu premytého 
dichlórmetánom, do 200 ml odmernej banky. Stĺpec bezvodého síranu sodného sa niekoľ-
kokrát  premyje hexánom.  Na  stanovenie sa odmeria 20 ml hexánového filtrátu  
(5 g vzorky)  do 100 ml deliaceho lievika a vytrepe 3 x 20 ml acetonitrilu nasýteného 
hexánom. Spojený acetonitrilový  extrakt sa nariedi v 500 ml  deliacom lieviku 300 ml 
2,5 % roztoku síranu sodného bezvodého a rezíduá sa extrahujú 50, 50, 20 ml  dichlór-
metánu. Dichlórmetánový extrakt sa vysuší cez bezvodý síran sodný, dopredu premytý 
dichlórmetánom, zahustí sa na rotačnej vákuovej odparovačke pri 45 °C na objem 2 - 3 
ml, prenesie sa dichlórmetánom do kónickej zábrusovej skúmavky a odparí sa až do-
sucha. Odparok sa rozpustí v 0,2 - 0,5 ml benzénu pre tenkovrstvovú chromatografiu a v 
1 - 5 ml benzénu pre plynovú chromatografiu s MSD. 
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6.2.8.  Obilniny a cereálie 
 
40 g obilnín, sladu alebo ryže sa naváži do zábrusovej kónickej banky 250 ml a pridá sa 
100 ml zmesi metanol - kyselina octová (99 : 1). Ak sa pracuje metódou vnútorného 
štandardu, pipetuje sa k tejto zmesi ešte 1 ml roztoku vnútorného štandardu. Banka sa 
uzavrie a vloží sa na 15 min do ultrazvukového kúpeľa. Tuhé podiely  sa nechajú usadiť a 
číry supernatant sa vstrekuje do chromatografu. 
 V prípade múky sa postupuje podobne. 40 g múky sa v zábrusovej banke preleje 
80 ml zmesi metanol - kyselina octová (99 : 1) a vloží sa na 30 minút na trepačku. Po 30 
min státia sa supernatant prefiltruje do odmernej banky 250 ml a zvyšok vzorky v 
kónickej banke sa znovu extrahuje ďalšími 80 ml extrakčnej zmesi. Opäť sa prefiltruje 
cez rovnaký filter a všetko sa opláchne celkom 50 ml extrakčnej zmesi. Pridá sa 1 ml 
vnútorného štandardu a po doplnení odmerky do 250 ml je extrakt pripravený pre ply-
novú chromatografiu. 
 
6.2.9 Živočíšne tkanivo (svaly, orgány) 
 
 Zo zhomogenizovanej vzorky sa naváži 10 g, zmieša sa so siloxidom na prášok a pre-
nesie do 300 ml zábrusovej Erlenmayerovej banky. Pridá sa 50 ml acetonitrilu a trepe    
10 min na trepačke. Acetonitrilová fáza sa dekantuje cez lievik  s filtračným papierom do 
100 ml odmernej banky a zvyšok sa trepe ešte s 30 ml acetonitrilu 5 min. Potom sa obsah 
banky prefiltruje za vákua cez Büchnerov lievik, filter sa premyje acetonitrilom, filtrát sa 
prenesie do odmernej banky a doplní sa do objemu 100 ml. Ďalší postup je zhodný s po-
stupom pri  mlieku. Ak vzorka obsahuje  vyšší obsah tuku (nad 5 %), zaradí sa pri sta-
novení plynovou chromatografiou ešte čistenie v nemiešajúcich sa fázach hexán – ace-
tonitril tak, ako je to uvedené pri  vajciach. 
 
 
7. Meranie 
 
7.1 Metóda chromatografie na tenkej vrstve 
 
7.1.1 Príprava chromatografických platní 
 
40 g silikagélu H alebo 50 g silikagélu G a LSL sa zmiešajú so 100 ml destilovanej vody 
a pomocou nanášacieho zariadenia pre chromatografiu na tenkej vrstve sa zmes nanesie 
na suché sklenené platne. Hrúbka vrstvy na platniach je 250 µm. Platne sa nechajú voľne 
osušiť do nasledujúceho dňa. Na okraji platní sa stiahne vrstva absorbentu v šírke 1 - 3 
mm v smere vyvíjania, aby sa pri vzlínaní mobilnej fázy zabránilo vytvoriť  tzv. okrajový  
efekt. 
 
 
7.1.2 Chromatografické rozdelenie rezíduí 
 
Na pripravené neaktivované platne sa nanesie z celkového objemu 200 - 500 µl extraktu 
zo vzorky 10 - 20 µl. Paralelne sa nanášajú štandardy príslušných organofosfátov, narie-
dené v benzéne alebo acetóne tak, aby koncentrácia v škvrne odpovedala približne kon-
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centrácii inhibítora vo vzorke (0,5 - 50 ng). Pri zisťovaní rezíduí v biologickom materiáli 
je tiež výhodné  nanášať extrakt z materiálu bez rezíduí. Zistí sa tak rozdelenie 
prirodzených látok z biologického materiálu a vhodnou mobilnou fázou sa vylúčia 
interferencie škvŕn z materiálu so škvrnami cudzorodých látok. Štandardy a vzorky sa 
nanášajú 2 cm od bočného okraja, vzdialenosť medzi nanesenými vzorkami je najmenej 
1,5 cm. Pri nanášaní  je dôležité, aby priemer škvrny na štarte nepresahoval  
3 - 5 mm a bolo tak zaistené ostré rozdelenie. Na vysušenie škvŕn pri nanášaní sa používa 
fén. Platne sa vyvíjajú v kyvete, dopredu nasýtenej parami vyvíjacej sústavy. Aby čelo 
vyvíjacej sústavy postupovalo rovnomerne, je vhodné priložiť na platňu do výšky 
absorbentu prúžok filtračného papiera, ktorý zaisťuje rovnomerné nasávanie vyvíjacej 
sústavy.  
Na vyvíjanie sa používa benzén, dichlórmetán alebo zmes hexán - acetón (95 : 5 alebo 90 
: 10). Mobilná fáza sa nechá vystúpiť do výšky 15 cm od štartu, potom sa platňa vyberie 
a nechá voľne osušiť. Pre dobré rozdelenie OFP sa osvedčilo opakované vyvíjanie v rov-
nakej sústave. 
 
 
7.1.3 Aktivácia slabých inhibítorov cholínesterázy 
 
Pre dosiahnutie maximálnej citlivosti enzymatickej detekcie treba pretransformovať 
slaboinhibujúce tio- a ditiofosfáty na oxidačné produkty, ktoré vykazujú silnú inhibíciu 
cholínesterázy. 
Oxidácia parami brómu: Po chromatografickom rozdelení sa suché platne vložia na 30 - 
60 s do kyvety nasýtenej parami brómu. Po vybratí sa prebytočné pary odfukujú fénom a 
pre dosiahnutie dokonalého odstránenia brómu sa platňa vloží na 20 min do sušiarne 
vyhriatej na 50°C. 
Oxidácia brómovou vodou: Platne sa po chromatografickom delení a odparení rozpúšťa-
diel zľahka postriekajú čerstvou brómovou vodou. Po 15 min pôsobenia pri izbovej 
teplote sa bróm odstráni ľahkým ostriekaním dosky 0,005 M roztokom tiosíranu sodného. 
Platňa sa nechá osušiť 20 min v sušiarni, vyhriatej na 50 °C. 
 
7.1.4 Enzymatická detekcia organofosfátov 
 
Suché, aktivované platne sa postriekajú nariedeným homogenátom hovädzej pečene a in-
kubujú 30-60 min pri 38 °C v termostate, nasýtenom vodnými parami. Po inkubácii sa 
platne ešte za vlhka postriekajú  nariedeným homogenátom hovädzej pečene a inkubujú 
30 - 60 min pri 38 °C v termostate, nasýtenom vodnými parami. Po inkubácii sa platne 
ešte za vlhka postriekajú roztokom substrátu a chromogénneho reagentu (tesne pred 
striekaním sa zmieša 16 ml roztoku Fast Blue B salt so 4 ml roztoku substrátu). V mies-
tach inhibítorov cholínesterázy nenastáva štiepenie substrátu cholinesterázou a zostávajú 
biele alebo bieložlté  škvrny. Pozadie sa za niekoľko sekúnd vyfarbí ružovo až ružo-
vofialovo v dôsledku kopulácie rozštiepeného substrátu s diazotovanou soľou. 
   
7.2 Metóda plynovej chromatografie 
 
Ekvilibrácia kolóny pred analýzou sa vykoná  opakovaným vstrekovaním extraktu zo 
vzoriek a štandardov organofosfátov. Pri stanovení sa injektuje do chromatografu 1 µl 
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benzénového extraktu vzorky. Použitím detektora možno dokázať už 0,2 pg  organo-
fosfátu, bežne možno zistiť koncentráciu 10 pg, čo zaručuje citlivosť metódy              
0,001 mg/kg. Linearita detektora je v rozsahu  0,1 pg - 10 ng.  
 
 
 
7.2.1. Podmienky plynovej chromatografie s hmotnostným spektrometrickým detektorom  
pre stanovenie rezíduí organofosforových pesticídov: 
 
Prístroj:       plynový chromatograf HP 5890 
 
Kolóna:  kapilárna  typ DB-5.  30m, ∅ 0,25 mm, hrúbka filmu  

0,25 µm  
Tepelný program kolóny:  Init.:   70°C (2 min)  
                                      L1:     r. 30 ºC/min   zo 70 ºC  na 180 ºC  (0 min) 
                                      L2:     r.   6 ºC/min   zo 180 ºC  na  205 ºC  (4 min) 
                                      L3:     r. 18 ºC/min   z 205 ºC  na  290 ºC  (7 min) 
 
Detektor:                       Hmotnostný spektrometrický detektor (MSD) HP 5971 
 
 
  
7.2.2. Určenie iontových hmotnostných fragmentov pre stanovenie jednotlivých organo-
fosfátov metódou plynovej chromatografie s hmotnostným spektrometrickým detektorom 
(MSD) s použitím aplikácie SIM. 
 
 
Dichlorvos:                           185,       79,        109 
Diazinon:                              179,      137,       364 
Dimethoate:                          125,        87,         93  
Fenitrothion:                          277,      125,       260 
Pirimifos-metyl:                    290,       125,      263 
Malathion:                             173,         93,       158 
Chlorpyrifos:                         197,       258,      314                       
Ethion                                    231,       153,      384 
Fenthion                                278,       109,      125 
Methidathion                         145,         85,        93 
Parathion-etyl                        291,        97,        109 
Parathion-metyl                     109,       125,      263 
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8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
8.1 Výpočet koncentrácie inhibítoru 
 
Podľa polohy škvŕn - Rf  pri vzorkách  a štandardách sa určí organofosfátový pesticíd. 
Pre semikvantitatívne vyhodnotenie škvŕn sa nanášajú 3 - 4 rôzne koncentrácie štandar-
dov a vizuálnym pozorovaním sa určí koncentrácia inhibítora v škvrne vzorky.  
 
Výpočet::  
        a  .   V 
                              mg/kg   =         ———— 
       v . c  .103   
       
kde      a   -    koncentrácia inhibítora v škvrne v ng, určená z vizuálneho porovnania so                                
                     štandardom 

v   -     množstvo extraktu naneseného vo škvrne v µl, 
V  -     celkové množstvo extraktu vzorky v µl, 
c   -     koncentrácia vzorky v extrakte v g.  

 
Chyba metódy pre semikvantitatívne určenie na tenkej vrstve je asi 20 %. Citlivosť metó-
dy je závislá od charakteru stanovovaného organofosfátu a pohybuje sa od 0,1 ng do        
50 ng v škvrne, čo znamená, že sa dá zistiť 0,001 až 0,01 mg/kg. 
Trvanie analýzy vrátane prípravy vzorky, izolačného postupu a určenia na tenkej vrstve 
trvá 10 hodín.  
 
8.2 Vyhodnotenie pri metóde plynovej chromatografie 
 
Kvantitatívne hodnotenie chromatogramu sa vykonáva z plochy píkov štandardov v zme-
si štandardov organofosfátov a vo vzorke sa zistí korelačný faktor. Týmto faktorom sa 
násobia výšky píkov, stanovených organofosfátov vo vzorke. Z takto skorigovaných hod-
nôt sa vypočíta množstvo jednotlivých organofosfátov. Pozadie z kontrolných vzoriek  
neovplyvní tak stanovenie plynovou chromatografiou. Trvanie analýzy vrátane prípravy 
vzorky, izolačného postupu, stanovenie na plynovom chromatografe a vyhodnotenie kon-
centrácie organofosfátov je v sérii piatich vzoriek osem pracovných hodín.  
Chyba  celého stanovenia závisí od obsahu rezíduí, charakteru analyzovaného materiálu 
a pohybuje sa okolo 10 %. 
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                      Plynová chromatografia-MSD 

Rozsah stanovenia  1-50  µg/kg 
 LOD 
Dichlorvos: 
m/z:79 
       109 
dimetoát: 
m/z: 87 
        125 
diazinon: 
m/z: 109 
        127 
pirimiphos metyl: 
m/z:  93 
        125 
malathion: 
m/z: 125 
        127  

 
 
1 

0,5 
 
6 

0,5 
 
1 

0,5 
 
1 

0,5 
 

0,1 
1 

  
 
 
 
 
 
 

µg/kg 
 
 
 

LOQ 
Dichlorvos: 
m/z:79 
       109 
dimetoát: 
m/z: 87 
        125 
diazinon: 
m/z: 109 
        127 
pirimiphos metyl: 
m/z:  93 
        125 
malathion: 
m/z: 125 
        127 

  
 
3 
1 
 

20 
1 
 
4 
1 
 
3 
2 
 
1 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

µg/kg 

Výťažnosť 80  % 
Produktivita 6vz. 8 h. 
Čas potrebný  na prípravu vzorky 1.5    h. 
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TLC 
 
Detekčný limit 10      µg/kg 
Výťažnosť 83 - 92  % 
Produktivita 10vz 48 hod 
Čas potrebný  na prípravu vzorky 8   h 
Opakovateľnosť 
Rozsah stanovenia 

 0.7 
0,05-2 

 

s 
mg/kg 
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                                                                                                                       Príloha 10 

  
CH – 5. 9. 

 
 

Stanovenie rezíduí chlórovaných pesticídov v potravinách, 
biologickom materiále a vode metódou plynovej chromatografie 

 
 

 
1. Pôvod metódy 
Hruška, J. a kol.: Prúmysl potravin, 29, č.1, 1978, s. 49-51. 
 
2. Princíp metódy 
Po extrakcii rezíduí organickými rozpúšťadlami, vybranými podľa charakteru vzorky, sa 
extrakt čistí chromatograficky na stĺpci florisilu. Obsah prítomných pesticídov sa stanoví na 
plynovom chromatografe.  
 
3. Použité prístroje 
Plynový chromatograf s dvomi EC detektormi, dvojstopový zapisovač. (Prvá kolóna je určená 
na vlastné stanovenie, t.j. na kvantitatívne a kvalitatívne  vyhodnotenie, druhá kolóna s odliš-
nou vnútornou náplňou je kontrolná pri kvalitatívnom porovnávaní), 
olejová výveva, 
rotačná vákuová odparovačka,  
laboratórna mechanická trepačka,  
centrifúga s kyvetami 10 ml, 
mixér, 
horúcovzdušný sterilizátor,  
muflová pec,  
analytické váhy, 
sklenená zábrusová aparatúra na destilovanie rozpúšťadiel s kolónou 50 cm dlhou  (elektricky 
vyhrievaná), 
sklenená chromatografická kolóna s vnútorným priemerom 10 mm, dĺžky 300  mm, 
bežné laboratórne sklo. 
 
4. Zoznam chemikálií 
Etanol denaturovaný 1 % benzínu, redestilovaný, 
dietyléter redestilovaný, 
petroléter redestilovaný,  
acetón redestilovaný, 
síran sodný bezvodý 
florisil zrnenie 60-100 mesh, aktivovaný 2 h pri 300 °C, 
šťaveľan draselný, 
šťaveľan sodný, 
óleum,  
síran sodný, 
citran sodný. 
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5. Príprava štandardov a pracovných roztokov 
 
Štandardné roztoky 

• Štandardné roztoky obsahujúce v 1 ml petroléteru : 0,01µg HCB, 0,01 µg alfa-
HCH, 0,01 µg gama-HCH, 0,02 µg beta-HCH, 0,03 µg DDE, 0,03 µg DDD, 0,03 
µg DDT. 

Pracovné roztoky: 
1. Šťaveľan draselný - 20 % roztok vo vode, 
2. šťaveľan sodný - 5 % roztok vo vode, 
3. óleum - 15 % roztok vo vode, 
4. síran sodný - nasýtený roztok, 
5. citran sodný - roztok 0,05 mol/l  vo vode, 

 
6. Príprava vzoriek 
 
Počiatočná extrakcia je rozdielna podľa druhu materiálu. Zemiaky, zelenina mäso, biologický 
materiál, celodenná strava, látky s vysokým obsahom vody. Vzorka sa zhomogenizuje na 
mixéri. Do 100 ml Erlenmeyerovej banky sa na analytických váhach naváži zhruba 5 g 
vzorky. Extrahuje sa acetónom štyrikrát za sebou v množstvách 20, 10, 10, 10 ml vždy počas 
10 min na mechanickej trepačke. Jednotlivé extrakty sa zlievajú cez filter (čierna páska) do 
250 ml deličky, do ktorej bolo najprv pridaných 50 ml destilovanej vody. Do deličky sa 
pridajú 2 ml nasýteného roztoku Na2SO4, obsah sa premieša, pridá sa 50 ml petroléteru a in-
tenzívne vytrepáva 2 min. Nechá sa 10 min stáť, aby sa dobre oddelili vrstvy. Spodná vodná 
vrstva sa vypustí, stonka sa vysuší vatou a petroléterová vrstva sa cez kolónku s bezvodným 
Na2SO4 (na spodku kolónky malé množstvo vaty a 1 cm vysoká vrstva síranu) vypúšťa do 
100 ml banky. Delička sa vyplachuje 3x5 ml petroléteru , ktorý sa rovnako cez kolónku 
vypúšťa do banky. Extrakt sa ďalej čistí na florisilovej kolóne.  
Vo vzorke mozgu je nevyhnutné pre vysoký obsah fosfolipidov za túto izoláciu zaradiť ešte 
čistenie pomocou ólea: obsah banky sa odparí na rotačnej vákuovej odparovačke dosucha , 
rozpustí v 25 ml petroléteru , pridajú sa 2-3 ml 15 % ólea (opatrne za chladenia!) V priebehu 
10 min sa obsah banky občas premieša, potom sa pridá 3x5 ml destilovanej vody a obsah sa 
pomocou ďalších 15 ml vody prenesie do 150 ml deličky. Banka sa vypláchne 3x5 ml 
petroléteru, ktorý sa pridá do deličky. V deličke sa obsah len premieša, netrepe sa. Po od-
delení sa dolná tmavá vrstva vypustí. Petroléterová vrstva sa vytrepáva 2x až 3x  25 ml vody 
(do zmiznutia kyslej reakcie), vždy 2 min. Potom sa pridá 5-15 ml 10 % Na2SO4 a dolná 
vodná vrstva sa vypustí. Stonka deličky sa vysuší vatou a cez kolónu s Na2SO4 sa obsah 
deličky vypustí do 100 ml banky. Delička sa vyplachuje 3x5 ml petroléteru, ktorý sa priamo 
cez kolónku s Na2SO4 vypustí do banky.  
 
6.1   Mlieko, sušené mlieko, syry, maslo, olej, vajce, krv 
 Vzorka mlieka sa rozmieša (prípadne rozmixuje) a  diferenčne sa naváži približne 5 g 
na analytických váhach. Z navážky sušeného mlieka sa pripraví obnovené mlieko roz-
pustením v 0,05 mol citranu sodného a postupuje sa rovnako. Vzorky syrov sa nastrúhajú a   
20 g sa rozmixuje v 180 ml 0,05 mol citranu sodného. Takto  získané  „mlieko“ sa spracuje  
rovnako ako mlieko. Vzorka masla sa roztaví v malej kadičke a diferenčne naváži 0,2 g čis-
tého tuku. Pri vajciach  sa spracúvajú iba žĺtky, ktoré sa rozmixujú a na analytických váhach 
sa odváži zhruba 0,5 g. 
 Vzorky krvi sa odoberajú priamo do centrifugačných kyviet, kde bol predtým pridaný 
a odparený roztok  šťavelanu draselného (na 10 ml krvi 0,2 ml roztoku), ktorý zabráni 
vyzrážaniu krvi. Krv sa normálne premieša sklenenou tyčinkou a nechá sa 10 min pri            
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2000 ot/min odstrediť. Oddelená plazma sa odpipetuje do kadičky a na analytických váhach 
sa diferenčne odvážia 2 - 3 g plazmy. 
 K navážke, ktorá bola diferenčne odvážená do 100 ml deličky,  obsahujúc 20 ml desti-
lovanej vody, sa pridá 1,5 ml roztoku 2 šťavelanu sodného (pri krvnej plazme, sušenom 
mlieku a syroch sa nepridáva), ďalej sa pridá 10 ml etanolu, pretrepe sa pridá sa 20 ml 
dietyléteru, pretrepe sa, pridá sa 10 ml petroléteru a intenzívne sa pretrepáva počas 2 min. Po 
10 minútovom delení oboch vrstiev sa spodná vrstva prepustí cez kolónku s 1 cm vrstvou  
bezvodného síranu sodného do 100 ml banky. Delička sa vyplachuje 3x 5 ml petroléteru, 
ktorý sa rovnako vypustí cez kolónku do banky. Obsah banky sa čistí chromatograficky na 
stĺpci florisilu.    
 
6.2     Tukové tkanivo, škvarená masť 

Z rozrezaného tukového tkaniva sa diferenčne odvážia 2 - 3 g do trepacej misky s pies-
kom. Tkanivo sa rozotrie a extrahuje dietyléterom (50 ml rozdelených na 4 - 5 podielov). 
Extrakty sa zlievajú cez lievik  s vatou do zbernej 100 ml extrakčnej banky. 
Dietyléter sa oddestiluje na rotačnej vákuovej odparovačke (45 °C, -1,06 MPa), banka s tu-
kom sa zváži, aby bolo možno zistiť obsah čistého tuku v tukovom väzive. Tuk v banke sa 
rozpustí v známom množstve petroléteru a alikvotnom množstve, obsahujúcom približne 0,2 g 
čistého tuku sa použije na ďalšie čistenie na florisile.Zo vzorky škvarenej masti sa odváži na 
analytických váhach zhruba 0,2 g, navážka sa rozpustí v malom množstve petroléteru a pre-
nesie sa na kolónu s florisilom. 
 
6.3 Múka, ryža, sušené kŕmne zmesi 

Do 100 ml Erlenmeyerovej banky  sa na analytických váhach naváži približne 5 g 
vzorky. Extrahuje sa petroléterom  štyrikrát v množstvách 20, 10, 10, 10 ml na mechanickej 
trepačke. Jednotlivé extrakty sa zlievajú cez lievik s malým množstvom vaty v stonke do 150 
ml deliaceho lievika, do ktorej bolo predtým pridané 40 ml vody. Obsah deliaceho lievika sa 
pretrepáva 2 min, po oddelení vrstiev sa spodná vrstva vypustí a znova sa pridá 10 ml vody, a 
pretrepáva sa. Ak vznikne i po prvom pretrepaní emulzný zákal, ponechá sa v deličke. 
Emulzná medzivrstva sa odstráni pridaním 3 ml roztoku 6 síranu sodného. Po vysušení spod-
nej vrstvy (vodnej), sa stonka lievika osuší  vatou  a obsah sa vypustí cez kolónku s bezvodým 
síranom sodným do 100 ml extrakčnej banky . Deliací lievik sa vypláchne 3x 5 ml petroléteru, 
ktorý sa rovnako prepustí cez kolónku do banky. Obsah deliaceho lievika sa použije na chro-
matografické čistenie. 
 
6.4 Voda 
 Na  extrakciu  sa použijú 1 - 3 litre vody, podľa predpokladaného obsahu CHI. Každý 
liter sa vytrepáva samostatne v 1000 ml deliacom lieviku 3x za sebou petroléterom v množ-
stvách 75, 50, 50 ml vždy 2 min, potom sa nechajú vrstvy oddeliť. Do prvého deliaceho 
lievika sa odmeria 1 l testovanej vody, pridá sa 75 ml petroléteru, intenzívne sa pretrepáva        
2 min. Potom sa vrstvy nechajú oddeliť, voda sa vypustí do druhého litrového deliaceho 
lievika a petroléter (vrátane emulznej medzivrstvy) do tretieho deliaceho lievika, kde sa 
petroléterové výtrepky zhromažďujú. K vode do druhého deliaceho lievika sa pridá 50 ml 
petroléteru a pretrepáva sa 2 min.  Po oddelení vrstiev sa voda vypustí do prvého deliaceho 
lievika, petroléter do tretieho deliaceho lievika. Rovnako sa postupuje pri treťom pridávaní 
petroléteru. Oba deliace lieviky, v ktorých  sa vykonáva pretrepávanie sa vypláchnu 50 ml 
petroléteru rozdeleného na 3 podiely a ten sa pridá k výtrepkom do tretieho deliaceho lievika. 
Z výtrepkov sa potom vypustí ešte oddelená voda. Pomocou lievika sa do deliaceho lievika 
pridá 10 g bezvodého síranu sodného, okamžite sa pretrepe. Potom sa obsah deliaceho lievika 
prepustí cez kolónku s 2 cm vrstvou bezvodého síranu sodného do 1000 ml destilačnej banky 
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. Deliaci lievik sa premyje 3x 20 ml petroléteru, ktorý sa tiež prepustí cez kolónku. Obsah 
banky sa oddestiluje na rotačnej odparovačke (45 °C, - 0,06 Mpa) na malý zvyšok (cca               
20 ml), ktorý sa prenesie pomocou lievika do 100 ml banky . Litrová banka sa vypláchne 3x 
10 ml petroléteru, ktorý sa pridá do 100 ml banky. Po odparení sa čistí na 13 cm florisilovej 
kolóne. 
 
6.5   Chromatografické čistenie na florisilovej kolóne 
 Do sklenenej chromatografickej kolóny vnútorného priemeru 10 mm, dĺžky 300 mm 
sa nad kohútik   dá malé množstvo vaty, stlačí sa sklenenou tyčinkou. Pri uzavretom kohútiku 
sa do kolóny naleje 20 ml petroléteru a kolóna sa po malých častiach plní aktivovaným 
florisilom za mierneho utláčania sklenenou tyčinkou s rozšíreným koncom až do požadovanej 
výšky florisilového stĺpca. Výška florisilového stĺpca 13 cm sa používa pre vzorky krvnej 
plazmy, vody. Pre všetky ostatné vzorky je treba pre dokonalé zachytenie nečistôt (tuk, 
farbivo atď) používať pri uvedených navážkach výšku stĺpca 20 cm. Petroléter prevyšujúci  
stĺpec florisilu sa vypustí. Na takto pripravenú kolónku sa kvantitatívne prenesie vzorka po 
počiatočnej extrakcii látky. Extrakt sa v banke odparí na vákuovej odparovačke (45°C, - 0,06 
Mpa) dosucha, odparok sa pomocou 10ml petroléteru, rozdelených na tri podiely, prenesie na 
florisilovú kolónu. Prenáša sa pomocou malého lievika, pričom sa pootvorí kohútik 
chromatografickej kolóny, aby petroléter mohol pomaly odkvapkávať do 100 ml extrakčnej 
banky. Nad florisilom môže byť len 2 - 3 cm vrstva rozpúšťadla, aby delenie od prítomných 
balastných látok bolo čo najlepšie. Ak po prenesení odparku ostáva nad florisilovým stĺpcom 
len niekoľko milimetrová vrstva petroléteru, začne sa s premývaním zmesou rozpúšťadla  6 % 
dietyléteru v petroléteri. Na kolónu 13 cm sa používa 50 ml zmesi rozpúšťadiel, na kolónu      
20 cm vysokú 60 ml premývacieho roztoku. Premývacím roztokom sa ešte vyplachuje banka, 
v ktorej bol odparok po počiatočnej  extrakcii. Prietok kolónou sa nastaví tak, aby za 1 min 
pretiekli 2 ml premývacieho roztoku. Zmes rozpúšťadiel v banke po chromatografickom 
čistení sa na vákuovej rotačnej  odparovačke (45 °C, -0,06 Mpa) oddestiluje dosucha, rozpustí 
sa v príslušnom množstve petroléteru a vykoná sa stanovenie na plynovom chromatografe. 
 
7. Podmienky stanovenia 
Nosný plyn:  He 
Prietok:  20 ml/min 
Kolóna:           sklenená kapilárna kolóna HP-5 dĺžka 30 m,  
                        vnút. priemer ID 0,25 mm, stac. fáza crosslinked 5 % PH ME 
                        Siloxane, hrúbka filmu 0.25 µm. 
Tepelný program:      I. rampa:  80 °C po dobu 1 min., nárast  30 °C/min do  180 ºC ( min.)

   
                            II. rampa:, nárast  6°C/min., konečná teplota 205 °C, (4min)15 min

   
                                III. rampa, nárast 20ºC/min na 290ºC (7.5 min)  
Detektor:                  ECD  300  ºC 
Injektor:      splitless  250 °C 
Objem nástreku:       1µl 
 
8. Meranie 
 
nosného plynu prechádza kolónou, kde je rozdelený a jednotlivé pesticídy prichádzajú 
postupne do detektora. Zmeny prúdu v detektore, vyvolané prechodom pesticídov, sú zo-
silnené a zaznamenané zapisovačom chromatografu. Náplň chromatografickej kolóny sa musí 
voliť tak, aby pesticídy boli rozdelené (aby retenčné časy boli rôzne). Odparok po 
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chromatografickom čistení na florisile sa rozpustí v známom objeme petroléteru (začína sa 
obvykle s malým objemom 1 - 2 ml a podľa prvého výsledku sa ďalej riedi) a 1µl sa injektuje 
do chromatografu. 
 
9. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Pre kvantitatívne vyhodnotenie sa používa plocha píkov, ktoré sa porovnávajú s plochami 
píkov štandardov. Výška píkov vzorky nesmie presiahnuť rozsah zapisovača, inak  treba 
vzorku riediť. 
      Pvz . Cst .  Vvz . 1,000    
 µg/kg  =  ————————— 
   Pst . n 

• Pvz  -  plocha píku vzorky v mm2,  
• Cst   -  koncentrácia štandardu v µg/ml, 
• Vvz  - objem petroléteru, v ktorom bol rozpustený odparok v ml, 
• Pst   -  plocha píku štandardu v mm2, 
• n      -  navážka v g 

 
Rozsah stanovenia 0.001-0.2 ug/kg 
LOQ 
alfa-HCH 
lindan 
beta-HCH 
HCB 
p,p-DDE 
p,p-DDT 

 
22 
5,9 
7,1 
32 
6 
6        

 
 
 

ug/kg 

LOD 
alfa-HCH 
lindan 
beta-HCH 
HCB 
p,p-DDE 
p,p-DDT 

 
7 
2 
2 
11 
2 
3 

 
 
 

ug/kg 

Výťažnosť 95-99  % 
Produktivita 2   vz./96 h 
Čas  potrebný  na prípravu vzorky 4  h 
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                                                                                                                         Príloha 11 

  
CH – 5. 10. 

 
 

Stanovenie chlórovaných pesticídov a PCB metódou tenkovrstvovej 
chromatografie (TLC ) 

 
 

 
 
1. Pôvod  metódy 
K.Hruška:Acta hygienica, Praha1979. 
 
2. Princíp metódy 
Prečistené extrakty vzoriek sa analyzujú na TLC s detekciou s dusičnanom strieborným,          
o-tolidinom alebo difenilamínom. 
 
3. Použité prístroje 
Silikagélové platne Silufol UV254, sa pred použitím premyjú vodou, presušia 10 min pri       
65 °C, čím sa zároveň aktivujú, 
alufolové platne Alufol UV - impregnujú sa 7,5 % parafínovým olejom v hexáne tak, že sa 
tento roztok nechá vzlínať platňou, až dosiahne horný okraj, potom sa vyberie a nechá vysušiť 
pri izbovej teplote, 
sklenená chromatografická kyveta 5 x 20 x 20 cm so zabrúseným okrajom a vrchnákom, 
vákuová odparovačka, 
zdroj UV svetla (254 nm alebo 365 nm lampa) . 
 
4. Zoznam chemikálií 
Dietyléter, destilovaný, 
hydroxid amónny, koncentrovaný, 
acetonitril, 
etanol, 
acetón, 
heptán, 
dusičnan strieborný, 
kyselina sírová koncentrovaná, 
metanol, 
o-tolidin, 
parafínový olej, 
petroléter  frakcie 30 – 50 °C, 
síran sodný bezvodý. 
 
5. Príprava štandardov a pracovných roztokov 
 
Štandardné roztoky 

Zásobný roztok štandardov -štandardné roztoky polychlórovaných pesticídov              
(fa Supelco) - 0,1 mg / ml. 
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Štandardné roztoky - PCB (Delor 106) - 1 mg / ml v hexáne. 
 
Pracovné roztoky 

1. Detekčné činidlo I - 1,7 g dusičnanu strieborného sa rozpustí v 10 ml vody, pridajú 
sa  3 ml hydroxidu amónneho a doplnia sa do 200 ml acetónom (denne čerstvý). 

2. Detekčné činidlo II - 1 g o-tolidinu sa rozpustí v 100 ml etanolu. 
3. Detekčné činidlo III - 5 g difenylamínu sa rozpustí v 100 ml etanolu. 

 
6. Príprava vzoriek 
 
Materiál na analýzu musí byť zhomogenizovaný. 50 g biologického materiálu (rastlinný 
materiál s obsahom tuku do 5 %) alebo 25 g krmiva s vyšším obsahom tuku alebo 3 g tuku sa 
extrahujú 50 - 150 ml dietyléteru 2 hod na trepačke alebo cez noc. Zmes sa prefiltruje, zvyšok 
na filtri premyje 2 x 10 ml dietyléteru. Extrakt sa odparí dosucha na rotačnej vákuovej 
odparovačke. Odparok sa rozpustí v 10 ml petroléteru, pridajú sa 2 - 4 ml kyseliny sírovej 
podľa množstva koextraktu. Trepe sa intenzívne 1 min. Po oddelení fáz sa petroléterová 
vrstva oddelí a fáza kyseliny sírovej sa premyje 2 x 5 ml petroléteru. Spojené petroléterové 
extrakty sa ešte raz čistia pomocou kyseliny sírovej. Po vyčistení sa petroléterové frakcie 
vysušia bezvodým síranom sodným a odparia sa dosucha. Odparok sa rozpustí v dvoch ml 
heptánu. 
 
7. Podmienky stanovenia 
Vlnová dĺžka detekcie: 254 nm  pre platne Silufol 
              365 nm  pre platne Alufol. 
 
 
8. Meranie 
Chromatografické stanovenie možno vykonať dvomi spôsobmi, a to na platniach Silufolu 
alebo metódou obrátenej fázy na platniach Alufolu. 
 
Silufólové platne 
Na pripravenú a premytú platňu sa nanesie 200 µl rozpusteného extraktu a štandardy 
chlórovaných pesticídov, a PCB v množstvách od 1 - 10 µg. Platňa sa vloží do chroma-
tografickej kyvety, v nej je mobilná fáza heptán. Vyvíjacie činidlo sa nechá vystúpiť do 
vzdialenosti 14 cm  od štartu.  
 
 
Alufólové platne 
Na pripravenú platňu sa nanesie 200 µl rozpusteného extraktu a platňa sa vloží do komory s 
vyvíjacou sústavou acetonitril  - metanol - acetón - voda (20 : 20 : 9 : 1, v:v:v:v). Mobilná 
fáza sa nechá vystúpiť  do vzdialenosti asi 15 cm od miesta štartu. 
 
9. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Detekcia na silufólových platniach sa vykonáva dvoma činidlami I alebo II. Vysušené platne 
sa postriekajú rovnomerne jedným alebo druhým činidlom, exponujú sa pod UV svetlom vo 
vzdialenosti 15 cm počas 15 min.  
Činidlo I dáva s uvedenými látkami škvrny tmavohnedého až červeného sfarbenia, zatiaľ čo 
o-tolidin dáva žlto až modro-zelené sfarbenie škvŕn. 
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Detekcia na platniach Alufol sa vykoná  detekčným činidlom III a použitím svetla s vlnovou 
dĺžkou 365 nm. Škvrny niekoľko minút po ožiarení fluoreskujú modro. 
Semikvantitatívne vyhodnotenie sa vykoná porovnaním veľkosti škvŕn a intenzity ich 
vyfarbenia pri porovnaní vzoriek a štandardov. 
 
Rozsah stanovenia (10g navážka) 0,25-5 mg/kg 
LOD 1 µg/škvrnu 

LOQ 2,5  ug/škvrnu 

Výťažnosť 83 % 
Produktivita 6 vz. d 
Čas potrebný na prípravu vzorky 2,5 h 
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                                                                                                                                                       Príloha 12 

 
 
 
1. Princíp metódy 

Pyretroidy sa vyextrahujú zo živočíšneho tkaniva zmesou organických rozpúšťadiel 
acetón: hexán (1:1). Extrakt sa premyje vodou a vyextrahovaný tuk s pesticídmi sa ďalej 
čistí adsorpčnou chromatografiou na Florisile. Kvantitatívne vyhodnotenie sa robí na 
MSD alebo ECD detektore.  
 

2. Pomôcky a chemikálie 

- acetón, redestilovaný  

- n-hexán, redestilovaný 

- dietyléter, redestilovaný 

- deionizovaná voda 

- síran sodný bezvodý 

- Florisil, aktivovaný pri 120 ºC 24 hodín pred použitím 

- rotačná vákuová odparka 

- štandardný roztok cypermetrínu 

 
3. Pracovný postup 
 
3.1 Príprava vzorky 
 
Extrakcia: s presnosťou 0,01 g navážiť 50g zhomogenizovanej vzorky (mäso, med) 
a extrahovať 5 minút 150 ml zmesi acetón:hexan (1:1) za prítomnosti 25 g bezv. Na2SO4. 
Z extraktu odpipetovať 15 ml (=5 g vzorky) a v deliacom lieviku premyť 2-krát 10 ml 
deionizovanej vody, odstrániť vodnú (spodnú) vrstvu a emulzný materiál. V Erlenmeye-
rovej banke premiešať hexánový extrakt s bzv. Na2SO4 a odobrať 1,5 ml (=0,5 g vzorky) 
na čistiacu kolónu. 
Čistenie: do chromatografickej kolóny (30 cm x 1 cm i.d.) vložiť vatu a naliať 15 ml 
hexánu, pomaly pridať 5g aktivovaného Florisilu. Na kolónu naniesť 1,5 ml extraktu 

 
CH – 5. 11. 

 
 

Stanovenie cypermetrínu metódou GC-MS a metódou GC-ECD  
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a nechať vsať. Pre kontrolu výťažnosti na ďalšiu kolónu naniesť 1,5 ml extraktu a 50 µl 
štandardu (100ppm), nechať vsať. 
 
Kolóny premyť 10 ml hexánu (eluát vyhodiť) a následne eluovať s 30 ml 15 % zmesi 
dietyléter: hexán. 
Zahustenie: získaný eluát odpariť pri 40 ºC na 1 ml objemu. 
Vyčistený extract sa použije na GC analýzu. 
 
Paralelná analýza vzorky sa robí po každej dvadsiatej vzorke v poradí a v prípade potreby 
(nedostatočné rozdelenie rezídui, obsah rezíduí nadlimitný, alebo sa blížiaci k limitu pre 
danú komoditu, a iných opodstatnených chromatografických problémov). 
Skúška slepého pokusu ako kontroly čistoty chemikálií, kontroly nových šarží chemikálií, 
reálnej nuly (baseline) sa robí 2-krát týždenne a v prípade potreby. 
 

3.2 Podmienky plynovej chromatografie 
 

Metóda GC-MS: 

B. kolóna: kapilárna DB-5MS  30m, Ø 0,25mm, fáza 0,25µm 

                  teplotný program kolóny: 60 ºC  (3min)  

                                                           60 ºC  - 210 ºC; 30ºC/min 

                                                           210 ºC – 250 ºC;   1ºC/min 

                                                           250 ºC (2 min) 

- injektor: SPI – tepelne programovaný 

                     teplotný program injektora: 57 ºC – 250 ºC; 150ºC/min 

                                                                 250 ºC (15 min)  

- nosný plyn: hélium 6.0 

                          prietok: 1,2 cm/min 

- detektor: MS 

                     ionizácia: EI   45Ev 

                     teplota iónového zdroja: 170ºC 

                     teplota transferline: 270ºC 

 

Metóda GC-ECD: 

- kolóna: kapilárna DB-5MS 30 m, Ø 0,25 mm, fáza 0,25 µm 

             teplotný program kolóny: 80 °C (3 min) 

                                                       80 °C – 220 °C, 10 °C/min 
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                                                       220 °C (3 min) 

                                                       220 °C – 250 °C (4°C/min) 

                                                       250 °C (15 min) 

- injektor: splitless, 220 °C, izotermálne  

- nosný plyn: hélium 6.0 

- detektor: ECD, 300 °C, rozsah 1, Attenuation 8, Autozero áno 

- autosampler: Varian 8100 (nástrek 1µl) 

 

4. Indentifikácia a vyhodnotenie 
 

B. Detektor MSD: Identifikácia reziduí pyretroidov sa robí plynovou 

chromatografiou za použitia MS detektora. Kvalitatívne hodnotenie sa robí na 

významné ióny m/z 163, 181, 269. Kvantitatívne vyhodnotenie sa robí metódou 

vonkajšieho štandardu v používanom software za predpokladu, že všetky hodnoty 

kalibrácie ležia v lineárnom rozsahu detektora. Kalibračná krivka v rozsahu 0,02 

– 0,5 ppm je v prílohe. Pri kvantitatívnom vyhodnotení sa plocha píku m/z 181 

v štandarde porovná s plochou píku m/z 181 vo vzorke. Počíta sa suma cis a trans 

izomérov. Koncentrácia cypermetrínu sa vypočíta podľa vzorca: 

 

 

                              ( x * 10–2 ) 

    Cpyretr. =       –––––––––––––––    [mg/kg] 

                                   5 

                                                                       x – koncentrácia z kalibračnej krivky v ng/ml 

                                                                       c – koncentrácia cypermetrínu v mg/kg 

             

 

 

 

 

 

 



 

 90

Validačné parametre metódy:  

Rozsah stanovenia 0,02 – 0,5 ppm 

LOD 0,01 ppm 

LOQ 0,02 ppm 

mäso 94 % Výťažnosť     

med 82 % 

RSD 12,2 % 

Rozšírená neistota 28 % 

 

 

B. Detektor ECD: Kvantitatívne vyhodnotenie sa robí metódou vonkajšieho štandardu 

v používanom software za predpokladu, že všetky hodnoty kalibrácie ležia v lineárnom 

rozsahu detektora. Kalibračná krivka v rozsahu 0,01 – 0,6 ppm je v prílohe. Pri kvan-

titatívnom vyhodnotení sa počíta suma cis a trans izomérov. Koncentrácia cypermetrínu 

sa vypočíta podľa vzorca: 

 

                              ( x * 10–2 ) 

    Cpyretr. =       –––––––––––––––    [mg/kg] 

                                   5 

                                                                       x – koncentrácia z kalibračnej krivky v ng/ml 

                                                                       c – koncentrácia cypermetrínu v mg/kg 
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Validačné parametre metódy: cypermetrín 

Rozsah stanovenia (0,010 – 0,600) ppm 

LOD 0,001 ppm 

LOQ 0,01 ppm 

mäso 93 % Výťažnosť     

med 80,1 % 

RSD pre 0,02 ppm...7,1 % 

              pre 0,20 ppm.....4,5% 

pre 0,52 ppm....5,7% 

Rozšírená neistota pre 0,02 ppm...21 %  (± 0,0041 ppm) 

 pre 0,20 ppm......18 % (± 0,035 ppm) 

 pre 0,52 ppm....19  % (± 0,098 ppm) 

 

Validačné parametre metódy:deltametrín 

Rozsah stanovenia (0,010 – 0,600) ppm 

LOD 0,001 ppm 

LOQ 0,01 ppm 

mäso 95 % Výťažnosť     

med 82 % 

RSD pre 0,02 ppm...7,9 % 

              pre 0,20 ppm.....6,2% 

% 

pre 0,52 ppm....5,5% 

Rozšírená neistota pre 0,02 ppm...22 %  (± 0,0044 ppm) 

 pre 0,20 ppm......18  % (± 0,036 ppm) 

 pre 0,52 ppm     19 % (± 0,099 ppm) 
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                                                                                                                              Príloha 13 

 
 
 
1. Pôvod metódy 

1. Príloha k Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica č. 19/1981, Metódy 
stanovenia cudzorodých látok v požívatinách, IHE, Praha 1981. 

2. Kocourek V. a kol: Metódy stanovenia cudzorodých látok v potravinách (2. diel),  
Stredisko technických informácií potravinárskeho priemyslu, Praha 1990. 

3. Anderson, A., Palsheden, H.: Comparison of the efficiency of diferent GLC multi-
residue methods on crops containing pesticide residues, The National Food 
Administration, Sweden. 

  
2. Princíp metódy 
Rezíduá OFI sa zo vzorky izolujú zmesou metanol-octová kyselina, extrahujú do 
chloroformu a čistenie extraktu sa vykoná gélovou chromatografiou (GPC). Vlastné 
stanovenie sa vykoná plynovou chromatografiou s použitím detektora špecifického pre 
zlúčeniny fosforu (NPD). 
 
3. Použité prístroje 
Kapilárny plynový chromatograf s dusíko-fosforovým detektorom (GC/NPD - napr. 
Hewlett - Packard, USA) alebo s atómovým emisným detektorom (GC/AED - napr. 
Hewlett - Packard 5890/5921A), 
kremenné kapilárne kolóny, 
a) HP-17  25m x 0,20 mm x 0,17  ųm (Hewlett - Packard USA), 
b) SPD-5  60 m x 0,25 mm x 0,25 µm (Supelco, USA), 
pumpa na kapilárnu chromatografiu (napr. SP 8810, Spectra - Physics), 
oceľová kolóna na kvapalinovú chromatografiu 500 mm x 8 mm (napr. Tessek, Česká 
republika), naplnená gélom BIO-BEADS SX-3 (Bio Rad, USA), 
zberač frakcií pre LC (napr. BESTA FS 60/SMTS 5000), 
nástrekový ventil pre LC (Rheodyne 7125, USA), s nástrekovou slučkou 2 ml (napr. 
Tessek, Česká republika), 
ultrazvuková vaňa (Tesla Vráble, 4 l), 
rotačná vákuová odparovačka, (RVO), 
stolný mixér (napr. ETA 012), 
bežné laboratórne sklo a vybavenie, 
filtračný papier (Schleigel a Schuell 589/3 - modrý pásik, SRN). 

 
CH – 5. 12. 

 
 

Stanovenie rezíduí organofosforových insekticídov v rastlinných 
materiáloch po prečistení extraktu gélovou chromatografiou 
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4. Zoznam chemikálií 
Analytické štandardy OFI : dichlórvos, mevinfos, forate, diazonon, fenitrotión, malatión, 
paratión, chlórfenvinfos, chlórpyrifos-metyl, pyrimifos-metyl najvyššej čistoty (Promo-
chem, SRN), 
chloroform p.a., destilovaný pred použitím, 
cyklohexán p.a., destilovaný pred použitím, 
metanol p.a., destilovaný pred použitím, 
kyselina octová  p.a., 
síran sodný bezvodý  p.a., 
chlorid sodný p.a. 
 
5. Príprava štandardov a pracovných roztokov 
 
 Zásobné roztoky OFI s koncentráciami  1 mg/ml a pracovný roztok s koncentráciou  
 0,1 - 1,0 µg/ml sa pripravia rozpustením v acetóne. Mobilná fáza pre GPC - cyklohexán: 
chloroform 3:2. 
Extrakčná zmes je metanol: kyselina octová  99:1. 
 
 
6. Príprava vzoriek 
 
6.1 Materiál s vyšším obsahom vody (ovocie, zelenina) 
40 g vzorky sa 2-3 min homogenizuje v mixéri spolu so 160 ml extrakčnej zmesi. 
Homogenát sa sfiltruje  do 250 ml banky s guľatým dnom a mixér aj filtračný papier sa 
vypláchnu 2 x 30 ml extrakčnej zmesi. K filtrátu sa pridajú 2 g chloridu sodného a 
metanol sa odparí na RVO pri teplote 35 °C. Vodný zvyšok  sa po odparení kvantitatívne 
prenesie 2 x 5 ml destilovanej vody do deliaceho lievika 500 ml a extrahuje sa 1 x 40 ml 
a potom 2 x 20 ml chloroformu. Spojené extrakty sa presušia cez síran sodný,  odparia pri 
35 °C na RVO takmer dosucha a odparok sa ihneď rozpustí v 1 ml mobilnej fázy pre 
GPC. 
 
 
6.2 Materiál s nízkym obsahom vody (obilniny, ryža) 
40 g vzorky sa naváži  do zábrusovej kónickej banky (250 ml), pridá sa 100 ml 
extrakčnej zmesi a banka sa na 15 min vloží do ultrazvukového kúpeľa. Potom  sa nechá 
stáť za občasného pretrepania asi 20 h a opäť sa vloží na 15 min do ultrazvuku. Takto 
získaný extrakt sa sfiltruje cez  modrý  filtračný papier do guľatej 250 ml banky, sklo a 
filtračný papier sa prepláchne 2 x 20 ml extrakčnej  zmesi, a metanolový extrakt sa pri  
35 °C odparí na RVO takmer dosucha a odparok sa ihneď rozpustí v 1 ml mobilnej fázy 
pre GPC. 
 
 
6.3 Čistenie extraktov 
Vzorka sa prenesie kvantitatívne mobilnou fázou pre GPC cez vrstvičku síranu sodného 
do 25 ml odmernej banky pre stanovenie OFI v ovocí a zelenine alebo do 10 ml odmernej 
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banky v prípade stanovenia OFI v obilninách  a ryži a odmerná banka sa doplní po 
značku  mobilnou fázou. Z odmernej banky sa dávkovacím ventilom  vstrekujú 2 ml do 
systému čistenia GPC. Pre ďalšie stanovenie sa do srdcovej banky zbiera frakcia 
mobilnej fázy od 14 - 30 ml (to znamená v intervale 20 - 42,9 min od vstreku pri nižšie 
uvedených podmienkach). Mobilná fáza sa odparí takmer do- sucha na RVO pri 35 °C, 
zvyšok mobilnej fázy sa odfúka prúdom dusíka , odparok sa rozpustí  
 v 1 ml acetónu a vstrekuje sa do plynového chromatografu. 
 
7. Podmienky purifikácie 
 
Kolóna: s oceľovým plášťom  500 x 8 mm plnená Bio -Beads SX-3 v mobilnej fáze. 
Mobilná fáza: cyklohexán: chloroform 3:2. 
Prietok: 0,7 ml/min. 
Dávkovacia slučka: 2 ml. 
 
 
8. Meranie 
 
8.1 Stanovenie plynovou chromatografiou s NP-detektorom (GC/NPD). 
 
Kolóna A: Teplotný program – 70 °C počas 1 min, potom nárast 30 °C/min do 150 °C a 
ďalej rýchlosťou 4 °C/min do 220 °C, prestávka 20 min pri 220 °C (pre stanovenie 
fosalonu je 60 min  pri 220 °C), prietok nosného plynu (dusík) 30 ml/min. 
 
Kolóna B: Teplotný program: 70 °C počas 1 minúty, potom nárast 30 °C/min do 150 °C a 
ďalej rýchlosťou 4  °C/min do 260 °C, prestávka 30 min pri 260 °C, prietok nosného 
plynu (hélium) 20 ml/min. 
 
Teplota detektora: 250 °C. 
Teplota injektora: 220 °C. 
Technika nástreku splitless (1 µl, purge time = 1 min). 
Optimalizácia prevádzkových podmienok NP-detektora sa vykoná individuálne podľa 
typu prístroja.  
 
8.2 Stanovenie plynovou chromatografiou s atómovým emisným detektorom (GC/AED) 
Plynová chromatografia sa vykoná na kolóne B za vyššie uvedených podmienok. 
 
9. Kalibrácia a vyhodnotenie 
Pre NP-detektor sa kvantitatívne vyhodnotenie vykoná metódou vonkajšieho štandardu. 
Pri  pozitívnych nálezoch, alebo v sporných  prípadoch  možno pre potvrdenie identity 
alebo i  pre vlastné kvantitatívne vyhodnotenie použiť aj ďalšie typy detekcie: hmotnost-
ne selektívny (GC/MS), plameňovo fotometrický (GC/FPD) alebo atómový emisný de-
tektor (GC/AED). Pri poslednom type detektora pre kvantitatívne vyhodnotenie sa  mo-
nitoruje signál odozvy pre fosfor P 186 alebo P 178, pre kvalitatívne určenie možno  
s výhodou použiť aj niektoré ďalšie kanály ako napr. S 181, N174, O 777, Cl 479 a C 
193. Relatívne retenčné časy pre jednotlivé OFI sú uvedené v tabuľke 1. 
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Tabuľka 1. Relatívne retenčné časy OFI pri podmienkach uvedených  v 8.1 (vzťahované               
                  na parathion 
                  

 
Tabuľka 2. Hodnoty výťažnosti a príslušné relatívne smerodajné odchýlky (RSD) pre                                  
stanovenie OFI v rastlinných materiáloch 

 
Látka Výťažnosť  % RSD % 
dichlórvos          70     16 
mevinfos          91     18 
forate          75      13 
diazinon          73       16   
chlórpyrifos-
metyl 

         88       9  

pyrimifos-metyl          93      10  
malatión          96     11  
fenitrotión          95     11 
parathión          98     12 
chlórfenvinfos          83     13  
fosalone          97     12  
 
 
 
Rozsah stanovenia 0,05-5,0  mg/kg 
Medza stanovenia 0,02 -0,05     mg/kg (GC/NPD) 
Detekčný limit 0,01 mg/kg (GC/NPD)  
Výťažnosť Tabuľka 2  % 
Produktivita  10vz. deň 
Čas potrebný  na prípravu vzorky 1  h 
Opakovateľnosť 0,72 s 
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                                                                                                                      Príloha 14 
 

CH – 6. 2.  
 
 

Stanovenie  sulfónamidov metódou  HPLC 
 
 
 
 

PRINCÍP METÓDY 
 
Metóda  spočíva v tom,  že  sa  rezíduá : sulfonamidov extrahujú z biologického materiá-
lu a po prečistení sa následne antibiotiká rozdelia na chromatografickej kolóne  s reverz-
nou fázou C-18 a detegujú s detektorom  diódového poľa. Nasnímané chromatogramy        
a spektrá vo vrcholoch píkov sú porovnávané s modelovou zmesou antibiotík. Kvanti-
fikácia  je  prevedená  metódou  externej kalibrácie. 
 
OBLASŤ VYUŽITIA 
Metóda je vhodná na stanovenie sulfaguanidínu, sulfadiazínu, sulfadiaxínu, sulfatiazolu, 
sulfadimidínu, sulfaquinoxalínu 
v biologických matriciach ako je mäso, mlieko, hydina, vajcia a v krmivách. 
 
CHEMIKÁLIE  A ROZTOKY 
 
• tuhé antibiotiká  (Sigma,Aldrich,Dr.Ehrenstorfer) 
• acetonitril p.a  
• octan sodný trihydrát p.a 
• kyselina octová p.a 
• octan etylnatý p.a 
• octanový pufer (0.02 M/l octan sodný )  
• MFA- acetonitril: octanový pufer (0.02M) : (70:30) 
• MFB- octanový pufer (0.02 M) 
• acetonitril:voda (84:16). 
• destilovaná voda 
• n -hexán p.a 
• metanol p.a. 
• chlorid sodný 
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PRÍSTROJE  A POMÔCKY 
 
• kvapalinový chromatograf s DAD detektorom  
• chromatografická  kolóna:  LICHROSPHER  100  RP-18   
• analytická váha 
• homogenizátor 
• centrifúga s teflónovými centrifugačnými nádobkami – 50 ml 
• odstredivka 
• 20 µl slučka 
• 50 µl striekačka Hamilton 
• rotačná vákuová odparka  (RVO) 
• TERMOVAP s 10 ml sklenenými kónickými skúmavkami 
• filtračný papier 
• lab.odmerné sklo 
• ultrazvukový  kúpeľ 
• vata 
 
PRACOVNÝ POSTUP 
 
Príprava kalibračného roztoku 
Základný kal.roztok pripravíme tak, že do 50 ml odmernej banky navážime po 10  mg  
horeuvedených antibiotík a doplníme po značku metanolom. V tomto kal. Roztoku je  
koncentrácia každého analytu 200 mg/l. Uvedený kalibračný roztok uchovávame na tma-
vom mieste v chladničke pri teplote do 10 °C.  
 
Príprava vzorky 
 
Svalovina, vajcia, mlieko, med:  Do centrifugačnej teflónovej skúmavky sa naváži 5 g 
rozomletého  mäsa a  zaleje sa  20 ml zmesi acetonitril: voda (84:16). Skúmavka sa vloží 
na 10 minút do ultrazvukovej lázne a potom sa centrifuguje po dobu 10 minút pri 
otáčkach 3000 x g a teplote 15 °C. 2 ml vrchnej vrstvy sa odoberú pomocou striekačky 
(Ependorf) do ďalšej centrifugačnej skúmavky. Pridá sa 2 ml destilovanej vody a s 3 ml 
etylacetátu. Táto zmes sa trepe v rukách 2 minúty. Potom sa skúmavka odstredí pri 
horeuvedených podmienkach. Odoberie sa horná octanová vrstva pomocou striekačky 
(Ependorf) a prenesie sa do kónických 10 ml sklenených skúmaviek. Nakoniec sa pridajú 
3 ml octanu etylnatého a skúmavka sa odstredí pri horeuvedených podmienkach. Horná 
octanová vrstva sa odoberie striekačkou (Ependorf) a prenesie sa do kónických sklene-
ných skúmaviek Rezíduá sa odparia na TERMOVAPE pod atmosférou dusíka do sucha 
pri teplote 40 °C. Odparok sa rozpustí v 200 µl mobilnej fázy. Pridá sa 500 µl n-hexánu. 
Skúmavka sa pretrepe a k analýze sa odoberie spodná vrstva.  
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CHROMATOGRAFICKÉ  PODMIENKY 
 
chromatografická  kolóna :  LICHROSPHER  100  RP-18   
gradientová elúcia: 
MFA- acetonitril: octanový pufer (70:30) 
MFB- octanový pufer 
 
     čas            MFA           MFB 
    (min)           (%)           (%) 
 
      0              0            100 
     17             60             40 
 
 
Detekcia DAD  vlnový rozsah : 200 nm - 452 nm 
prietok 1.0 ml /min 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je vykonané 
porovnaním týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných roztokoch. 
 
                               Cv =  Cs . R       (mg/kg) 
 
     Cv - koncentrácia analytu  v mg/kg 

Cs - koncentrácia analytu určená z kal.krivky (mg/l) 

R  - stupeň riedenia 
 
 
ZOZNAM SKRATIEK 
 
HPLC -  kvapalinový chromatograf / kvapalinová chromatografia/ 
DAD  -  detekcia s diódovým poľom 
LOD  -  limit detekcie 
LOQ  -  limit kvantifikácie 
 
LITERATÚRA 
 
1.   Veterinární   laboratórní   metodiky, časť:  Stanovení organických cizorodých látok,         
      Bratislava 1990, 35 - 40 
2. Aplikačný list ELISA R-BIOPHARM, GmbH,Germany 
3. AOAC OFFICIAL METHODS, 17th EDITION, AOAC Official Method 993.32 – 

Multiple Sulfonamide Residues in Raw Bovine Milk     
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                                                                                                                       Príloha 15 
 

CH – 6.  3. 
 
 

Stanovenie  tetracyklínov  metódou  HPLC 
 
 

 
PRINCÍP METÓDY 
 
Zhomogenizovaná  vzorka  sa extrahuje EDTA McIIvain pufrom, extrakt sa prečistí 
SPE na C18 kolónkach. Na analýzu sa použije chromatografická kolónu s obrátenými 
fázami a po rozdelení rezíduí sa tieto detegujú UV-VIS  detektorom pri  vlnovej dĺžke  
360  nm alebo sa použije post column derivatizácia a fluorescenčná detekcia. 
Kvantifikácia sa prevedie metódou externej kalibrácie. 
 
OBLASŤ VYUŽITIA 
 
Metóda je vhodná na stanovenie oxytetracyklínu, tetracyklínu, chlórtetracyklínu s do-
xycyclínu  v mäse, mlieku, vajciach, veterinárnych liečivách a v krmivách. 
 
CHEMIKÁLIE  A ROZTOKY 
 
oxytetracyklín, chlórtertracyklín, tetracyklín, doxycyclín /FLUKA, SIGMA/-štand. 
destilovaná voda 
McIIvain pufer: 12,9 g/l kyseliny citrónovej monohydrát, 28 g/l Na2HPO4 x 12H2O  
4,1 g/l EDTA sodná soľ a  doplniť s destilovanou vodou na objem 1 l  
Elučná zmes: metanol s 20 mM kyseliny šťaveľovej (2,52 g kyseliny šťaveľovej 
dihydrát rozpustiť v 1 l metanolu) 
acetonitril p.a. gradient grade (MERCK) 
metanol p.a. gradient grade (MERCK) 
kyselina šťaveľová dihydrát  p.a.  
0.01 M kyselina šťaveľová (1,26 g kyseliny šťaveľovej dihydrát rozpustiť v 1 l 
destilovanej vody) 
Mobilná fáza izokratická: Acetonitril :metanol : 0.01M kyselina šťaveľová (24:14:62) 
M kyselina chlorovodíková p.a. (HCl) 
Metanol: 0.1 M HCl  (1:1) – extrakčná zmes pre veterinárne liečivá 
Mobilná fáza gradientová MFA: 0.01M kyselina šťaveľová:metanol:acetonitril 
(80:5:15) 
Mobilná fáza gradientová MFB: 0.01M kyselina šťaveľová: metanol: acetonitril 
(50:17:33) 
3 % vodný roztok zirkónium chlorid  
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PRÍSTROJE  A POMÔCKY 
 
kvapalinový chromatograf s  UV - VIS detektorom a fluorescenčným detektorom 
chromatografická kolóna: NUCLEOSIL 100-5 C8 
SPE kolónka C18 - 3 ml  500 mg (MERCK –Lichrolut RP-18) 
ASPEC XL (Gilson, France) 
T-kus 
Reakčná smyčka 3 m, teflónová s ID 0.4 mm bez vyhrievania 
Peristaltické čerpadlo s tygonovou hadičkou na prietok 0.5 ml/min (post column 
derivatizácia) 
analytická váha 
homogenizátor 
ultrazvukový kúpeľ 
µl striekačka Hamilton 
filtračný papier Watman IV 
odstredivka 
odmerné lab.sklo 
 
PRACOVNÝ  POSTUP 
 
Príprava kalibračného roztoku 
Navážime po 25 mg každého tetracyklínu do 50 ml odmernej banky.  Banku doplníme 
po značku metanolom. Rozpustenie antibiotík zrýchlime vložením banky do ultrazvu-
kového kúpeľa na dobu 10 min.  Takto dostávame základný kalibračný roztok o kon-
centrácii každého analytu 500 mg/l . Takto pripravený roztok nariedime 25 x na prí-
pravu  kalibračného roztoku, ktorý pripravujeme vždy čerstvý nasledovne: 
1 ml základného kalibračného roztoku prenesieme pomocou 1 ml Hamiltonovej 
striekačky do 25 ml odmernej banky a banku doplníme po značku elučnou zmesou. 
V tomto roztoku sa nachádza po 20 mg/l každého horeuvedeného analytu. Tento ešte 
nariedime  tak aby sme získali tri kalibračné roztoky o koncentrácii: 
1. 0.5 mg/l (625 µl  kal. roztoku (20 mg/l) a doplníme elučnou zmesou do 25 ml 

banky) 
2. 0.2 mg/l (250 µl kal. roztoku(20 mg/l) a doplníme elučnou zmesou do 25 ml 

banky) 
3. 0.1 mg/l (125 µl kal. roztoku(20 mg/l) a doplníme elučnou zmesou do 25 ml 

banky) 
 
Kalibračný roztok ( 0,2 mg/l každého tetracyklínu) na test účinnosti SPE kolóniek:  
250 µl 20 mg/l kalibračného roztoku sa napipetuje do 25 ml odmernej banky a po 
okraj doplní destilovanou vodou. 
 
Poznámka: Pri stanovení tetracyklínov vo veterinárnych liečivách použijeme ka-
libračný roztok 2 mg/l tetracyklínov v mobilnej fáze (zoberieme 1 ml 20 mg/l ka-
libračného roztoku a pridáme 9 ml mobilnej fázy izokratickej) 
 
 
Príprava vzorky 
 
mäsové vzorky, mlieko a vajcia: navážime  5 g zhomogenizovanej vzorky a extra-
hujeme ju 25 ml McIIvain pufrom v ultrazvukovom kúpeli po dobu 20 minút. 
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Následne zmes odstreďujeme 10 minút v centrifúge pri 3500 g a 10 oC. Supernatant 
je odliaty a ešte sediment je extrahovaný 25 ml McIIvain pufrom a opäť odstreďo-
vaný.  Spojené supernatanty sú prefiltrované. 
Prefiltrovaný supernant je prečistený na SPE kolónke pri nasledovných podmien-   
kach: 
prepláchnuť SPE kolónku s  metanolom 
prepláchnuť SPE kolónku s  McIlvain pufrom 
aplikovať  25 ml supernatantu 
prepláchnuť SPE kolónku s destil.vodou 
rezídua eluovať elučnou zmesou rýchlosťou 15 kvapiek/min (2 ml) 
 
Všetky tieto úkony prevádza robotické zariadenie ASPEC XL. Vzorky vždy spracuje 
rovnakým spôsobom.  
 
Test výťažnosti SPE kolónky: 
Nariedi sa kalibračný roztok na test účinnosti SPE kolóniek nasledovne: 
Zoberie sa 2.5 ml kal. roztoku a nariedi sa s 27.5 ml McIvainovým pufrom. Ďalej sa 
postupuje ako SPE postup.  
 
Test výťažnosti extrakcie: 
K 5 g vzorky sa pridá 4 ml 0.2 mg/l kalibračného roztoku na test účinnosti SPE 
kolóniek a postup je ďalej totožný ako pri príprave vzorky. 
 
Veterinárne liečivá: 
Navážime 500 mg zhomogenizovanej vzorky do 100 ml odmernej banky. Pridá-
me zmes metanol: 0.1 M HCl  (1:1). Dáme na 10 min na ultrazvuk a doplníme po 
značku horeuvedenou zmesou. Potom extrakt prefiltrujeme. Stačí prefiltrovať cca        
5 ml extraktu. Potom sa prefiltrovaný extrakt nariedi ešte 250 x s extrakčnou zmesou. 
(100 µl  extraktu dáme do 25 ml odmernej banky a doplníme po značku extrakčnou 
zmesou). Ďalej sa aplikuje na chromatografickú kolónu. 
 
  
CHROMATOGRAFICKÉ  PODMIENKY 
 
Izokratická elúcia (vhodná pre veterinárne liečivá): 
 
chromatografická kolónka: NUCLEOSIL 100-5 C8 
Mobilná fáza izokratická: Acetonitril:metanol: 0.01M kyselina šťaveľová (24:14:62) 
prietok MF: 1 ml/min  izokraticky  
detekcia: UV-360 nm  R-0.005, R-0.05 pre veterinárne liečivá a štandard 2mg/l  
 
Gradientová elúcia (vhodná pre reziduálnu analýzu): 
 
chromatografická kolónka: NUCLEOSIL 100-5 C8 
prietok MF: 1 ml/min   
Mobilná fáza gradientová MFA: 0.01M kyselina šťaveľová: metanol: acetonitril 
(80:5:15) 
Mobilná fáza gradientová MFB: 0.01M kyselina šťaveľová: metanol: acetonitril 
(50:17:33) 
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Gradientová elúcia: 0 min – 100% MFA, 10 min –100% MFB, 12 min- 100%MFB, 
17 min – 100 % MFA 
detekcia: UV-360 nm   
detekcia fluorescenčná (post column derivatizácia): podmienky chromatografie 
rovnaké, akurát sa primiešava za koncom HPLC kolóny cez T-kus a perilstatické 
čerpadlo 0.5 ml vodný roztok zirkónium chlorid. Excitačná vlnová dĺžka: 406 nm, 
emisná : 515 nm. 
 
 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA 
 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je 
vykonané porovnaním týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných 
roztokoch. 
 
                               Cv =  Cs . R       (mg/kg) 
 
     Cv - koncentrácia analytu v mg/kg 

Cs - koncentrácia analytu určená z kal. krivky (mg/l) 

 R  - stupeň riedenia 

                         
 
LITERATÚRA 
 
    1. Jozef Sokol, Eva Matisová , Journal of Chromatography A   669 (1994) 75-80 

2. Ridascreen - Tetracyclin , R-Biopharm GmbH, Darmstadt , NSR 
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995.09: Chlortetracycline, Oxytetracycline and Tetracycline in Edible Animal 
Tissues 

4. Croubels S.,Van Peteghem C., Sensitive spectrofluorimetric detection of 
tetracycline residues in bovine milk, Analyst, 1994,119,2713-2716 
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                                                                                                                       Príloha 16 
 

CH – 6. 4. 
 
 

Stanovenie tylozínu v živočíšnych tkanivách a  krmivách metódou 
HPLC 

 
 
 
 

PRINCÍP METÓDY 
 
Tylozín sa zo vzorky extrahuje acetonitrilom a fosforečnanovým pufrom. Extrakt sa 
prečistí na SPE  kolónke a následne sa analyzuje na chromatografickej kolóne s UV 
detekciou.   
 
OBLASŤ VYUŽITIA 
 
Metóda je použiteľná na stanovenie tylozínu v živočíšnych tkanivách a v krmivách. 
 
 
CHEMIKÁLIE  A ROZTOKY 
 
Metanol  p.a. 
Acetonitril  p.a. 
Destilovaná voda 
Mravčan amónny  p.a.   
Octan amónny  p.a. 
Fosforečnan draselný  p.a. 
Kyselina fosforečná  85% 
0,1 M  mravčan amónny  
0,1 M  fosforečnanový pufer  
Mobilná fáza: 0,1M mravčan amónny: acetonitril: metanol  /60 : 30 : 10/ 
Štandard fy SIGMA – tylosin tartrate 
 
PRÍSTROJE  A POMÔCKY 
 
Analytické váhy 
Homogenizátor 
Ultrazvukový kúpeľ 
Odstredivka 
SPE manifold VARIAN 
SPE kolónky Bond Elut C18  
Kvapalinový chromatograf s DAD detektorom  
Chromatografická kolóna LICHROSPHER  60 RP 
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PRACOVNÝ  POSTUP   
 
Príprava kalibračného roztoku:  
 
Základný kalibračný roztok tylozínu s koncentráciou 1000mg/l pripravíme navážením 
50mg štandardu do 50 ml odmernej banky a doplníme po rysku metanolom. Ucho-
vávame ho v mrazničke. Takto uskladnený roztok má dobu expirácie 3 mesiace. 
Na zostrojenie kalibračnej krivky si pripravíme 3 kalibračné roztoky nariedením 
základného kalibračného roztoku do mobilnej fázy tak, aby: 
1. kalibračný roztok obsahoval  0,5mg/l   rezídua  
2. kalibračný roztok obsahoval  0,2 mg/l  rezídua 
3. kalibračný roztok obsahoval  0,1 mg/l  rezídua  
Kalibračná krivka by mala byť  lineárna.    
Kalibračné roztoky pripravujeme pred každým meraním vždy čerstvé. 
 
Príprava vzorky k analýze: 
  
Naváži sa 5 g zhomogenizovanej vzorky do polypropylénovej centrifugačnej skú-
mavky. Pridá sa 5 ml 0,1 M fosforečnanového pufra a 5 ml acetonitrilu a extrahuje sa 
na ultrazvukovom kúpeli. 
Spojené extrakty sa prefiltrujú, nariedia 70 ml destilovanej vody a nanesú sa na SPE 
kolónku. 
SPE postup:  
                    1. aktivácia kolónky:         metanolu,  destilovaná voda 
                    2. aplikácia vzorky:           celý extrakt 
                    3. prepláchnutie kolónky:  destilovaná voda 
                    4. elúcia analytu:               1 ml 0,1 M octanu amónneho  
 
Získaný eluát je pripravený k nástreku na chromatografickú kolónu.   
 
CHROMATOGRAFICKÉ  PODMIENKY 
 
Chromatografická kolóna: LICHROSPHER 60, RP 
Mobilná fáza: 0,1M mravčan amónny: acetonitril: metanol /60 : 30 : 10/ 
Prietok mobilnej fázy: 1 ml /min 
Detekcia: DAD 
 
VYHODNOTENIE  VÝSLEDKOV  MERANIA 
 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je vy-
konané porovnaním týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných 
roztokoch . 
  
 

Cv = Cs.R 
 

Cv- koncentrácia analytu v mg/kg 
Cs- koncentrácia vzorky určená  z kalibračnej krivky v mg/kg 
R - stupeň riedenia 
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                                                                                                                      Príloha 17 
 

CH – 6. 5. 
 

 
Stanovenie  oxacilínov  metódou  HPLC 

 
 
 
 

PRINCÍP METÓDY 
 
Deproteinizované vzorky mlieka, syra a mäsa sa  prečistia na SPE kolónkach a po de-
rivatizácii s roztokom imidazolu sa deriváty oxacilínov rozdelia na chromatogra-
fickej kolóne v reverznom režime a detegujú s DAD detektorom . 
 
OBLASŤ VYUŽITIA 
Metóda je použiteľná na stanovenie oxacilínu, cloxacilínu, dicloxacilínu v mlieku, 
syre a mäse.   
 
CHEMIKÁLIE  A ROZTOKY 
 
Metanol  p.a. 
Acetonitril  p.a. 
Destilovaná voda  
Kyselina fosforečná  85 % 
Kyselina sírová 96 % 
Chlorid sodný p.a. 
Dihydrát Dihydrogénfosforečnan sodný p.a. 
Dodekahydrát Hydrogénfosforečnan sodný p.a. 
Chlorid ortuťnatý p.a. 
Tiosíran sodný pentahydrát (MERCK) 
Wolfráman sodný , dihydrát (MERCK) 
Hydroxid sodný (Mikrochem) 
Imidazol /MERCK/ 
Oxacilín sodná soľ (Sigma –1002) 
Cloxacilín sodná soľ monohydrát  (Sigma C-9393) 
Dicloxacilín sodná soľ (Sigma D-9016) 
Penicilín V 
Penicilín G 
Tlmivý roztok I  (0.025 M fosforečnanový tlmivý roztok pH=6.5) 
Naváži sa 0.32 g NaHPO4 . 12H2O , 0.22 g NaH2PO4 . 2H2O  a rozpustí sa v 100 ml 
deionizovanej vody. Tlmivý roztok sa prefiltruje cez filtračný papier.  
Tlmivý roztok II (0.1 M fosforečnanový tlmivý roztok, 0.05 M prídavok tiosíranu 
sodného, pH=6.5) 
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Naváži sa 17.9 g Na2HPO4 . 12 H2O, 6.2 g Na2S2O3 . 5H2O a rozpustí sa v 500 ml 
deionizovanej vody. Koncentrovanou kyselinou fosforečnou sa nastaví pH na 6.5. 
Tlmivý roztok sa prefiltruje cez filtračný papier.  
Roztok III (5 % roztok wolfrámanu sodného) 
5.69 g Na2WO4 . 2H2O sa rozpustí v 100 ml deionizovanej vody a roztok sa prefiltruje 
cez filtračný papier .  
Roztok IV (cca 0.18 M kyselina sírová) 
Do cca 20 ml deionizovanej vody sa pridá opatrne 1 ml koncentrovanej kyseliny 
sírovej a roztok sa doplní do 100 ml 
Roztok V (20 % roztok chloridu sodného) 
Naváži sa 20 g NaCl a rozpustí v 100 ml deionizovanej vody .  
Elučný roztok (90 % acetonitril, 10 % 0.025 M fosforečnanový tlmivý roztok I, 
pH=6.5) 
Do 10 ml odmernej banky sa napipetuje 10 ml tlmivého roztoku I a doplní po značku 
acetonitrilom. 
Derivatizačné činidlo (1M roztok imidazolu s HgCl2, pH=8.5) 
Naváži sa 2.5 g imidazolu a rozpustí sa v 15-20 ml deionizovanej vody. Do roztoku sa 
pridá 5 ml 0.1 M roztoku chloridu ortutnatého (2.7 g /100 ml)  (vznikne biely zákal). 
Zmes sa doplní deionizovanou vodou do 50 ml. Koncentrovanou kyselinou fos-
forečnou sa upraví pH na 8.5 (pridaním kyseliny sa roztok vyčíri a opäť zakalí).  
 
PRÍSTROJE  A POMÔCKY 
 
Analytické váhy 
Homogenizátor 
Ultrazvukový kúpeľ 
Odstredivka 
SPE manifold VARIAN 
SPE kolónky SepPak tC18 (200mg, 3ml-Waters P.N WAT054925, zastúpenie: PCS. 
S.r.o. Za stanicou 1, 831 04 BA) 
Kvapalinový chromatograf:   
HPLC pumpa  
Chromatografická kolóna  LICHROSPHER  100 RP-18 
Laboratórne sklo   
100 µl striekačka Hamilton  
 
 
PRACOVNÝ  POSTUP   
 
Príprava kalibračného roztoku:  
 
Základný kalibračný roztok oxacilínov s koncentráciou 200mg/l pripravíme naváže-
ním 10 mg štandardu do 50 ml odmernej banky a doplníme po rysku deionizovanou 
vodou a uchovávame v chladničke na tmavom mieste pri teplote do 10  oC. Roztok má 
dobu expirácie 1 mesiac.  
Na zostrojenie kalibračnej krivky si pripravíme 3 kalibračné roztoky nariedením 
základného kalibračného roztoku do elučného roztoku tak, aby: 
1. kalibračný roztok obsahoval  0,5mg/l   rezídua  
2. kalibračný roztok obsahoval  0,2 mg/l  rezídua 
3. kalibračný roztok obsahoval  0,1 mg/l  rezídua  
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Tieto roztoky tesne pred meraním derivatizujeme tak, ako je to popísané v časti de-
rivatizácia 
Kalibračná krivka by mala byť  lineárna.    
Kalibračné roztoky pripravujeme pred každým meraním vždy čerstvé. 
 
Príprava vzorky k analýze : 
 
Mlieko a mäso: 
Do centrifugačnej teflónovej skúmavky sa naváži 5 g zhomogenizovaného mlieka, 
pridajú sa 4 ml 5 % roztoku wolfrámanu sodného (roztok III), 4 ml 0.18 M kyseliny 
sírovej (roztok IV) a 20-25 ml deionizovanej  vody. Zmes sa vloží do ultrazvukového 
kúpeľa na 5 min a potom centrifuguje 20 min. pri 10 000 ot/min (10 oC ). Bielkoviny 
by sa mali vyzrážať. Ak nie je tomu tak, tak sa pridá ešte 10 ml 20 % NaCl.  Potom sa 
pridá opäť 10 ml 20% roztoku chloridu sodného a roztok sa dôkladne premieša.  
 
Syr: 
Do centrifugačnej teflónovej skúmavky sa naváži 5 g zhomogenizovanej vzorky 
a dvakrát sa extrahuje s 25 ml tlmivým roztokom I 5 min na ultrazvukovom kúpeli. 
Potom sa centrifuguje 20 min pri 10 000 ot/min (10 oC). Finálny extrakt bol sfiltro-
vaný. Potom sa pridá 10 ml 20 % roztoku chloridu sodného, 5 ml 5 % roztoku 
wolfrámanu sodného (roztok III) a 5 ml 0.18 M kyseliny sírovej (roztok IV). Sonikuje 
sa 5 min. a nakoniec centrifuguje 20 min pri 10 000 ot/min (10 oC).  
 
Poznámka: Ako vnútorný štandard môžeme použiť penicilín v dvojnásobnej koncen-
trácii ako oxacilíny .  
 
Prečistenie extraktov na SPE kolónke.  
SPE kolónky umiestnené na vákuovom separátore sa postupne premyjú 5 ml me-
tanolu a 5 ml deionizovanej vody a 5 ml 2% roztoku chloridu sodného (pripraveného 
z roztoku V), pričom medzi jednotlivými rozpúšťadlami nesmie do kolónky preniknúť 
vzduch. Kolónku premývame s rýchlosťou cca 5 ml /min. Potom sa na kolónku 
aplikuje celý objem extraktu  rýchlosťou cca 5 ml/min. Kolónka sa premyje 10 ml        
2 % roztoku chloridu sodného a 10 ml deionizovanej vody a 1 min. sa suší vzduchom. 
Analyty sú z kolónky eluované 1 ml elučného roztoku. 
 
 
Derivatizácia 
Ku získanému 1 ml eluátu alebo kalibračnému roztoku sa pridá 500 µl derivatizač-
ného činidla, skúmavka sa uzavrie, premieša 10s na Vortexe alebo silno zatrepe a ne-
chá reagovať 3 h pri 65 oC v termostate s miernym mechanickým trepaním. Môžeme 
použiť aj vodný kúpeľ. Pracujeme na tmavom mieste! Potom sa skúmavka v tme 
ochladí na izbovú teplotu. Číry roztok sa prenesie do tmavých uzatvárateľných via-
liek. HgCl2  sa usadí na dno vialky. 20 µl roztoku nad usadeninou  sa dávkuje na chro-
matografickú kolónu . Deriváty oxacilínov sú stabilné pri laboratórnej teplote 2-3 ho-
diny.  
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CHROMATOGRAFICKÉ  PODMIENKY 
 
Chromatografická kolóna: LICHROSPHER 100 RP-18  
Mobilná fáza: A: Tlmivý roztok II, B: ACN: A (1:1) 
Gradientová elúcia: 0 min A=50 %, 6min A=10%, 6.1 min A=50 % 
 
Prietok mobilnej fázy : 1 ml /min 
Detekcia: DAD 345 nm   
 
VYHODNOTENIE  VÝSLEDKOV  MERANIA 
 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je vyko-
nané porovnaním týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných roz-
tokoch. 
  
 

Cv = Cs.R 
 

Cv- koncentrácia analytu v mg/kg 
Cs- koncentrácia vzorky určená  z kalibračnej krivky v mg/kg 
R - stupeň riedenia 
 
 
POUŽITÁ  LITERATÚRA 
 
Pavel Kubalec, Eva Branšteterová, Alena Bednáriková, Determination of oxacillin,  

cloxacillin and dicloxacillin in milk, meat and cheese samples using HPLC and 
precolumn  derivatization , Z Lebensm Uters Forsch A (1997) 205: 85-88 
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                                                                                                                      Príloha 17 
 

CH – 6. 5. 
 

 
Stanovenie  oxacilínov  metódou  HPLC 

 
 
 
 

PRINCÍP METÓDY 
 
Deproteinizované vzorky mlieka, syra a mäsa sa  prečistia na SPE kolónkach a po 
derivatizácii s roztokom imidazolu sa deriváty oxacilínov rozdelia na chromatogra-
fickej kolóne v reverznom režime a detegujú s DAD detektorom. 
 
OBLASŤ VYUŽITIA 
Metóda je použiteľná na stanovenie oxacilínu, cloxacilínu, dicloxacilínu v mlieku, 
syre a mäse.   
 
CHEMIKÁLIE  A ROZTOKY 
 
Metanol  p.a. 
Acetonitril  p.a. 
Destilovaná voda  
Kyselina fosforečná  85 % 
Kyselina sírová 96 % 
Chlorid sodný p.a. 
Dihydrát Dihydrogénfosforečnan sodný p.a. 
Dodekahydrát Hydrogénfosforečnan sodný p.a. 
Chlorid ortuťnatý p.a. 
Tiosíran sodný pentahydrát (MERCK) 
Wolfráman sodný, dihydrát (MERCK) 
Hydroxid sodný (Mikrochem) 
Imidazol /MERCK/ 
Oxacilín sodná soľ (Sigma –1002) 
Cloxacilín sodná soľ monohydrát  (Sigma C-9393) 
Dicloxacilín sodná soľ (Sigma D-9016) 
Penicilín V 
Penicilín G 
Tlmivý roztok I  (0.025 M fosforečnanový tlmivý roztok pH=6.5) 
Naváži sa 0.32 g NaHPO4 . 12H2O, 0.22 g NaH2PO4 . 2H2O  a rozpustí sa v 100 ml 
deionizovanej vody. Tlmivý roztok sa prefiltruje cez filtračný papier.  
Tlmivý roztok II (0.1 M fosforečnanový tlmivý roztok, 0.05 M prídavok tiosíranu 
sodného, pH=6.5) 
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Naváži sa 17.9 g Na2HPO4 . 12 H2O, 6.2 g Na2S2O3 . 5H2O a rozpustí sa v 500 ml 
deionizovanej vody. Koncentrovanou kyselinou fosforečnou sa nastaví pH na 6.5. 
Tlmivý roztok sa prefiltruje cez filtračný papier.  
Roztok III (5 % roztok wolfrámanu sodného) 
5.69 g Na2WO4 . 2H2O sa rozpustí v 100 ml deionizovanej vody a roztok sa prefiltruje 
cez filtračný papier .  
Roztok IV (cca 0.18 M kyselina sírová) 
Do cca 20 ml deionizovanej vody sa pridá opatrne 1 ml koncentrovanej kyseliny 
sírovej a roztok sa doplní do 100 ml 
Roztok V (20 % roztok chloridu sodného) 
Naváži sa 20 g NaCl a rozpustí v 100 ml deionizovanej vody .  
Elučný roztok  (90 % acetonitril, 10 % 0.025 M fosforečnanový tlmivý roztok I, 
pH=6.5) 
Do 10 ml odmernej banky sa napipetuje 10 ml tlmivého roztoku I a doplní po značku 
acetonitrilom . 
Derivatizačné činidlo (1M roztok imidazolu s HgCl2, pH=8.5) 
Naváži sa 2.5 g imidazolu a rozpustí sa v 15-20 ml deionizovanej vody. Do roztoku sa 
pridá 5 ml 0.1 M roztoku chloridu ortutnatého (2.7 g /100 ml)  (vznikne biely zákal). 
Zmes sa doplní deionizovanou vodou do 50 ml. Koncentrovanou kyselinou fosfo-
rečnou sa upraví pH na 8.5 (pridaním kyseliny sa roztok vyčíri a opäť zakalí) .  
 
PRÍSTROJE  A POMÔCKY 
 
Analytické váhy 
Homogenizátor 
Ultrazvukový kúpeľ 
Odstredivka 
SPE manifold VARIAN 
SPE kolónky SepPak tC18 (200mg, 3ml-Waters P.N WAT054925 , zastúpenie: PCS. 
S.r.o. Za stanicou 1, 831 04 BA) 
Kvapalinový chromatograf:   
HPLC pumpa  
Chromatografická kolóna  LICHROSPHER  100 RP-18 
Laboratórne sklo   
100 µl striekačka Hamilton  
 
 
PRACOVNÝ  POSTUP   
 
Príprava kalibračného roztoku:  
 
Základný kalibračný roztok oxacilínov s koncentráciou 200mg/l pripravíme na-
vážením 10 mg štandardu do 50 ml odmernej banky a doplníme po rysku deionizova-
nou vodou a uchovávame v chladničke na tmavom mieste pri teplote do 10 oC. Roz-
tok má dobu expirácie 1 mesiac.  
Na zostrojenie kalibračnej krivky si pripravíme 3 kalibračné roztoky nariedením zá-
kladného kalibračného roztoku do elučného roztoku tak, aby: 
1. kalibračný roztok obsahoval  0,5mg/l rezídua  
2. kalibračný roztok obsahoval  0,2 mg/l rezídua 
3. kalibračný roztok obsahoval  0,1 mg/l rezídua  
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Tieto roztoky tesne pred meraním derivatizujeme tak, ako je to popísané v časti 
derivatizácia 
Kalibračná krivka by mala byť  lineárna.    
Kalibračné roztoky pripravujeme pred každým meraním vždy čerstvé. 
 
Príprava vzorky k analýze: 
 
Mlieko a mäso: 
Do centrifugačnej teflónovej skúmavky sa naváži 5 g zhomogenizovaného mlieka, 
pridajú sa 4 ml 5 % roztoku wolfrámanu sodného (roztok III), 4 ml 0.18 M kyseliny 
sírovej (roztok IV) a 20-25 ml deionizovanej  vody. Zmes sa vloží do ultrazvukového 
kúpeľa na 5 min a potom centrifuguje 20 min. pri 10 000 ot/min (10 oC ). Bielkoviny 
by sa mali vyzrážať. Ak nie je tomu tak, tak sa pridá ešte 10 ml 20 % NaCl.  Potom sa 
pridá opäť 10 ml 20% roztoku chloridu sodného a roztok sa dôkladne premieša.  
 
Syr: 
Do centrifugačnej teflónovej skúmavky sa naváži 5 g zhomogenizovanej vzorky 
a dvakrát sa extrahuje s 25 ml tlmivým roztokom I 5 min na ultrazvukovom kúpeli. 
Potom sa centrifuguje 20 min. pri 10 000 ot/min (10 oC). Finálny extrakt bol sfiltro-
vaný. Potom sa pridá 10 ml 20 % roztoku chloridu sodného, 5 ml 5 % roztoku 
wolfrámanu sodného (roztok III) a 5 ml 0.18 M kyseliny sírovej (roztok IV). Sonikuje 
sa 5 min. a nakoniec centrifuguje 20 min. pri 10 000 ot/min. (10 o C).  
 
Poznámka: Ako vnútorný štandard môžeme použiť penicilín v dvojnásobnej kon-
centrácii ako oxacilíny.  
 
Prečistenie extraktov na SPE kolónke.  
SPE kolónky umiestnené na vákuovom separátore sa postupne premyjú 5 ml meta-
nolu a 5 ml deionizovanej vody a 5 ml 2 % roztoku chloridu sodného (pripraveného 
z roztoku V), pričom medzi jednotlivými rozpúšťadlami nesmie do kolónky preniknúť 
vzduch. Kolónku premývame s rýchlosťou cca 5 ml/min. Potom sa na kolónku 
aplikuje celý objem extraktu  rýchlosťou cca 5 ml/min. Kolónka sa premyje 10 ml       
2 % roztoku chloridu sodného a 10 ml deionizovanej vody a 1 min. sa suší vzduchom. 
Analyty sú z kolónky eluované 1 ml elučného roztoku. 
 
 
Derivatizácia 
Ku získanému 1 ml eluátu  alebo kalibračnému roztoku sa pridá 500 µl derivatizač-
ného činidla, skúmavka sa uzavrie, premieša 10s na Vortexe alebo silno zatrepe 
a nechá reagovať 3h pri 65 oC v termostate s miernym mechanickým trepaním. 
Môžeme použiť aj vodný kúpeľ. Pracujeme na tmavom mieste! Potom sa skúmavka 
v tme ochladí na izbovú teplotu. Číry roztok sa prenesie do tmavých uzatvárateľných 
vialiek. HgCl2  sa usadí na dno vialky. 20 µl roztoku nad usadeninou  sa dávkuje na 
chromatografickú kolónu. Deriváty oxacilínov sú stabilné pri laboratórnej teplote 2-3 
hodiny.  
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CHROMATOGRAFICKÉ  PODMIENKY 
 
Chromatografická kolóna: LICHROSPHER 100 RP-18  
Mobilná fáza: A: Tlmivý roztok II, B: ACN: A (1:1) 
Gradientová elúcia: 0 min A=50 %, 6min A=10 %, 6.1 min A=50 % 
 
Prietok mobilnej fázy: 1 ml/min 
Detekcia: DAD 345 nm   
 
VYHODNOTENIE  VÝSLEDKOV  MERANIA 
 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je vyko-
nané porovnaním týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných roz-
tokoch. 
  
 

Cv = Cs.R 
 

Cv- koncentrácia analytu v mg/kg 
Cs- koncentrácia vzorky určená  z kalibračnej krivky v mg/kg 
R - stupeň riedenia 
 
 
POUŽITÁ  LITERATÚRA 
 
Pavel Kubalec, Eva Branšteterová, Alena Bednáriková, Determination of oxacillin,  

cloxacillin and dicloxacillin in milk, meat and cheese samples using HPLC and 
precolumn  derivatization, Z Lebensm Uters Forsch A (1997) 205: 85-88 
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                                                                                                                        Príloha 18 
 

 CH – 6. 6. 
 
 

Stanovenie chinolónov metódou  HPLC 
  
 
 
PRINCÍP METÓDY 
 
Vzorka mäsa je extrahovaná pufrom a  po odstredení je extrakt nastreknutý na 
polymérnu chromatografickú kolónu, ktorá delí 9 chinolónov. Je použitá fluorescenč-
ná detekcia. Kvantifikácia je prevedená pomocou externej kalibrácie a výťažnosť 
metódy pomocou štandardného prídavku.  
 
OBLASŤ VYUŽITIA 
 
Metóda je použiteľná na stanovenie enrofloxacínu a ciprofloxacínu v  mäse  
a v krmivách.   
 
CHEMIKÁLIE  A ROZTOKY 
Metanol  p.a. 
Hexán p.a. (Mikrochem) 
Acetonitril  p.a. ďalej iba ACN 
Destilovaná voda  
Kyselina fosforečná  85 % 
Kyselina chlorovodíková 36 %  p.a. 
1M Hydroxid sodný (Mikrochem)  p.a. 
Tetrahydrofurán p.a. 
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (MERCK) p.a. ďalej iba TRIS 
Enrofloxacín p.a. (Baytril , tel: 00420 266101111) 
0.02 M kyseliny fosforečnej  
Mobilná fáza (MF):  ACN: 0.02 M H3PO4 (15:85) 
TRIS pufer   
 
PRÍSTROJE  A POMÔCKY 
 
Analytické váhy 
Homogenizátor 
Ultrazvukový kúpeľ 
Odstredivka 
Kvapalinový chromatograf  s fluorescenčným detektorom   
Chromatografická kolóna  PLRS-S 100 A      
Laboratórne sklo   
100 µl striekačka Hamilton  
Termovap (ECOM Praha) 
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PRACOVNÝ  POSTUP   
 
Príprava kalibračného roztoku:  
 
Základný kalibračný roztok enrofloxacínu pripravíme nasledovne: 
Navážiť 10 mg štandardu v 100 ml odmernej banke a doplniť s metanolom po značku. 
Tento základný kalibračný roztok má koncentráciu 100 mg/l enrofloxacínu a je 
stabilný 3 mesiace. Uchovávame ho na tmavom mieste v chladničke pri teplote do      
10  oC.   
Na zostrojenie kalibračnej krivky si pripravíme 3 kalibračné roztoky nariedením 
základného kalibračného roztoku do TRIS pufru tak, aby: 
1. kalibračný roztok obsahoval  0,2 mg/l   rezídua  
2. kalibračný roztok obsahoval  0,1 mg/l  rezídua 
3. kalibračný roztok obsahoval  0,05 mg/l  rezídua  
Kalibračná krivka by mala byť  lineárna.    
Kalibračné roztoky pripravujeme pred každým meraním vždy čerstvé. 
 
Príprava vzorky k analýze: 
 
Mäso:  
Do centrifugačnej PVC skúmavky sa naváži  0.5 g zhomogenizovaného svalu (mäso 
sa na jemno poseká). Pridá sa 400 µl TRIS pufru a zamieša sa Wortex mixérom po 
dobu 1 min a nechá sa stáť 15 minút. Potom sa pridá 200 µl acetonitrilu a extrahuje na 
ultrazvukovej lázni 10 min (lepšie je použiť ultrazvukovú sondu). Pridá sa 800 µl 
acetonitrilu a opäť sa ultrazvukuje cca 10 min. Homogenizát sa nakoniec centrifúguje 
3 minúty. Oddelený supernatant zlejeme do ďalšej PVC centrifugačnej skúmavky 
(označíme si hladinu 0.5 ml) a na Termovape odfúkame dusíkom pod objem 0.5 ml. 
Objem sa práve upraví na 0.5 ml priliatím TRIS pufra.  
 
CHROMATOGRAFICKÉ  PODMIENKY 
 
Chromatografická kolóna  PLRS-S 100 A      
Teplota kolóny: 50 oC 
Mobilná fáza (MF):  ACN : 0.02 M H3PO4 (15:85) 
Prietok mobilnej fázy: 0.8 ml /min 
Detekcia: FD exc 280 nm, emis 450 nm    
 
VYHODNOTENIE  VÝSLEDKOV  MERANIA 
 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je vyko-
nané porovnaním týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných roz-
tokoch . 
  
 

Cv = Cs.R 
Cv- koncentrácia analytu v mg/kg 
Cs- koncentrácia vzorky určená  z kalibračnej krivky v mg/kg 
R - stupeň riedenia 
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                                                                                                                        Príloha 19 
 

 CH – 6. 7. 
 

 
Stanovenie   ampicilínu  a  amoxicilínu  metódou  HPLC 

 
 
 

PRINCÍP METÓDY 
 
Deproteinizované vzorky  mäsa sa  extrahujú fosforečňanovým pufrom, potom sa 
derivatizuje prídavkom formaldehydu za vzniku fluoreskujúcich derivátov, ktoré sa 
extrahujú diethylétherom. Odparok rezíduí sa rozpustí v mobilnej fáze. Nasleduje 
chromatografické delenie na obrátených fázach (C18) za použitia fluorescenčnej 
detekcie.  
 
OBLASŤ VYUŽITIA 
 
Metóda je použiteľná na stanovenie amoxicillínu a ampicillínu v mäse a v krmivách.   
 
 
CHEMIKÁLIE  A ROZTOKY 
 
Metanol  p.a. 
Acetonitril  p.a. 
Destilovaná voda  
Kyselina fosforečná  85 % 
Dihydrát Dihydrogénfosforečnan sodný p.a. 
12-hydrát Hydrogénfosforečnan sodný p.a. 
Tiosíran sodný pentahydrát (MERCK) 
Amoxicillín (Sigma A-8523)  
Ampicillín Aldrich 27,186-1) 
Tlmivý roztok I  (0.025 M fosforečnanový tlmivý roztok) 
Tlmivý roztok II (0.1 M fosforečnanový tlmivý roztok, 0.05 M prídavok tiosíranu 
sodného) 
Naváži sa 17.9 g Na2HPO4 . 12 H2O, 6.2 g Na2S2O3 . 5H2O a rozpustí sa v 500 ml 
deionizovanej vody.  
30 % kyselina trichlóroctová. Naváži sa 30 g 100 % kyseliny trichlóroctovej v 100 ml 
odmernej banke a doplní sa destilovanou vodu po značku. 
Formaldehyd  
Diethyléther p.a. 
 
 
PRÍSTROJE  A POMÔCKY 
 
Analytické váhy 
Homogenizátor 
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Ultrazvukový kúpeľ 
Vodný kúpeľ 
Odstredivka 
kvapalinový chromatograf s fluorescenčným  detektorom  
Chromatografická kolóna  LICHROSPHER  100 RP-18 
Laboratórne sklo   
100 µl striekačka Hamilton  
 
PRACOVNÝ  POSTUP   
 
Príprava kalibračného roztoku:  
 
Základný kalibračný roztok ampicilínu a amoxicillínu s koncentráciou 200mg/l pri-
pravíme navážením 10 mg štandardov do  50 ml odmerných baniek, každý osobitne a 
 doplníme po rysku deionizovanou vodou a uchovávame v chladničke na tmavom 
mieste pri teplote do 10  oC. Roztok má dobu expirácie 2 týždne.  
Na zostrojenie kalibračnej krivky si pripravíme 3 pracovné kalibračné roztoky na-
riedením základného kalibračného roztoku do destilovanej vody  tak, aby : 
1. kalibračný roztok obsahoval  0,2mg/l   rezídua amoxicillínu a 0.02 mg/l ampicilínu  
2. kalibračný roztok obsahoval  0,1 mg/l  rezídua amoxicillínu a 0.01 mg/l ampicilínu 
3. kalibračný roztok obsahoval 0,05 mg/l rezídua amoxicillínu a 0.005 mg/l ampi-
cilínu 
Tieto roztoky tesne pred meraním derivatizujeme tak, ako je to popísané v časti 
derivatizácia 
Kalibračná krivka by mala byť  lineárna.    
Kalibračné roztoky pripravujeme pred každým meraním vždy čerstvé. 
 
Príprava vzorky k analýze: 
 
Mäso: 
Do centrifugačnej teflónovej skúmavky sa naváži 1 g zhomogenizovanej vzorky sa 
extrahuje s 5 ml tlmivým roztokom I, 5 min na ultrazvukovom kúpeli. Potom sa pridá 
1 ml 30 % kyseliny trichlóroctovej. Sonikuje sa 5min a nakoniec centrifuguje 10 min 
pri 10 000 ot/min.  Extrakt sa zleje do sklenenej skúmavky. 
 
 
Derivatizácia 
 
Ku získanému extraktu alebo pracovnému kalibračnému roztoku pripraveného 
v sklenej skúmavke  tak, že každý kalibračný roztok (1 ml + 5 ml  tlmivého roztoku I 
+ 1 ml 30 % kyseliny trichlóroctovej)  sa pridá 50 µl 38 % formaldehydu. Skúmavka 
sa  premieša 10s na Vortexe alebo silno zatrepe a nechá reagovať 45 min vo vodnom 
kúpeli pri 100 oC. Po ochladení vzorky sa pridá 2 x 3 ml diethylétheru, pretrepe 
a horná diethylétherová vrstva sa odsaje do zbernej nádobky. Tento extrakt sa odparí 
na rotačnej odparke takmer do sucha pri 40 oC. Oparok sa rozpustí v 1ml mobilne 
fázy. Tento roztok sa aplikuje na chromatografickú kolónu. 
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CHROMATOGRAFICKÉ  PODMIENKY 
 
Chromatografická kolóna: LICHROSPHER 100 RP-18 
Mobilná fáza: A: Tlmivý roztok II, B: ACN 
izokratická elúcia: A=75%, B= 25% 
Prietok mobilnej fázy: 1 ml /min 
Detekcia: fluorescenčná   
 
VYHODNOTENIE  VÝSLEDKOV  MERANIA 
 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je vyko-
nané porovnaním týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných roz-
tokoch. 
  
 

Cv = Cs.R 
 

Cv- koncentrácia analytu v mg/kg 
Cs- koncentrácia vzorky určená  z kalibračnej krivky v mg/kg 
R - stupeň riedenia 
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                                                                                                                                                 Príloha 20 
 

CH – 6. 8. 

 

Stanovenie fenbendazolu metódou HPLC 

 
 
 
1. Pôvod metódy  
Capece Et. Al.:Journal of AOAC Intetrnational, Vol. 82, No.5,1999, 1007-1016. 
 
2. Princíp metódy 
Metóda je založená na oxidácii fenbendazolu a jeho metabolitov kyselinou peroxoocto-
vou na jeden oxidačný produkt (oxfendazol) a dvojitej liquid-liquid extrakcii.  
 
3. Použité prístroje 
Váhy, 
Trepačka, 
Centrifúga, 
Rotačná vákuová odparka, 
Centrifugačné skúmavky,  
Pipety, 
 
4. Zoznam chemikálií 
Octan etylnatý p.a., 
dichlórmetán p.a., 
16 % kyselina peroxooctová, 
n-hexán p.a., 
5 mol.dm-3 HCl, 
10 mol.dm-3 NaOH, 
nasýtený roztok NaHCO3, 

bóraxový pufer (0,1 mol.dm-3 Na3BO3 upravený 0,1 mol.dm-3 HCl na pH=8) 
 
5. Príprava štandardov 
Zásobný roztok sa pripraví s koncentráciou 0,25 mg/L v metanole.  
Pracovný roztok sa nariedi na výslednú koncentráciu 10, 20, 50, 100 a 120 mg/L v me-
tanole. Časť z týchto štandardov sa pred samotnou analýzou zoxiduje na oxfendazol postu-
pom podobným ako samotné vzorky (štandard/kys.peroxooctová/nas.roztok NaHCO3 4/1/3 
v/v/v). 
 
6. Príprava vzoriek 
5 g vzorky sa premieša s boraxovým pufrom v množstve 3 ml pufra na 1 g vzorky. Pridá sa  
20 ml octanu etylnatého a zmes sa vytrepáva 20 min na trepačke, potom sa centrifuguje         
20 min. pri 3000 ot/min. Extrakcia sa zopakuje  ešte raz. Octan etylnatý sa odparí dosucha pri 
60°C. Suchý extrakt sa rozpustí v 200 µl dichlórmetánu. K odparku sa pridá 100 µl 16 % kys. 
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peroxooctovej. Roztok sa dobre premieša a nechá sa stáť pri izbovej teplote 30 minút. K 
zoxidovanej zmesi sa pridá 1 ml nasýteného roztoku NaHCO3 a zmes sa dobre pretrepe (10 s). 
K vzorke sa následne pridá 0,2 g NaHCO3 a zmes sa dobre premieša. Opäť sa pridá 15 ml 
octanu etylnatého a zmes sa vytrepáva na trepačke 20 min. Odcentrifuguje sa za 10 minút pri 
3000 ot/min. Odoberie sa cca 14 ml hornej organickej fázy, ku ktorej sa následne pridá 8 ml 
n-hexánu. Zmes sa dobre pretrepe (10 s). K zmesi sa pridá 4 ml HCl (5 mol.dm-3) a zmes sa 
vytrepáva na trepačke 20 min a opäť sa odcentrifuguje 20 min pri 3000 ot/min. Horná fáza sa 
odstráni a vodná fáza sa zalkalizuje 2 ml 10 mol.dm-3 NaOH za súčasného chladenia v ľado-
vom kúpeli. Potom sa k vzorke pridá 15 ml octanu etylnatého opäť sa pretrepe 20 min a od- 
centrifuguje 20 min pri 3000 ot/min. Cca 14 ml hornej organickej fázy sa oddelí a odparí 
dosucha na rotačnej vákuovej  odparke. Reziduá sa rozpustia v 500 µl acetonitrilu.   
 
7. Podmienky stanovenia 
Kolóna: C - 18 endcapped (LiChroCART  200 x 4,5 µm) 
Mobilná fáza: 0,01 M NaH2PO4  (pH=5,5) / ACN / MeOH   40/30/30   v/v/v 
Prietok mobilnej fázy: 1 ml / min 
Detekcia: DAD (292 a 240 nm) 
Teplota: 40 °C 
Injekovaný objem: 20 µl 
 
8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Rozsah stanovenia 0,6-10 mg/kg 
LOD  0,21 mg/kg 
LOQ 0,6 mg/kg 
Výťažnosť 37  % 
Produktivita 8 vz./deň 
Doba potrebná na prípravu vzorky            0,5 hod. 
Opakovateľnosť            0.75 s 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 121

                                                                                                                                                  Príloha 21 
 

 CH – 6. 9. 

 

Stanovenie monenzinu metódou HPLC 
 
 
 
 
1.Pôvod metódy:  

 
Dusi G., Gamba V., Journal of Chromatography, 835 (1999), s.243-246                            
Gerhardt G., Salisbury C.,Campbell., Food additives and contaminants, vol.12, n. 6 (1995), 
s.731-737 modifikovaná RNDr. S. Tkáčikovou ŠVÚ Košice. 
  
2. Princíp metódy 
Metóda je založená na extrakcii monenzinu a jeho derivatizácii s 2,4-dinitrofenyl-
hydrazínom za vzniku UV absorpčného produktu. Nederivatizovaný monenzín je možné 
stanoviť refraktometrickým detektorom. 
 
3. Použité prístroje 
Váhy, trepačka, centrifúga, rotačná vákuová odparka, centrifugačné skúmavky, pipety. 
 
4. Zoznam chemikálií 
Octan etylnatý p.a., 
Metanol p.a., 
izooktán p.a., 
kyselina trichlóroctová (500 mg/ml), 
2,4-dinitrofenylhydrazín (1 mg/ml v metanole), 
 
5. Príprava štandardov 
Zásobný roztok sa pripraví s koncentráciou 1  mg/L v metanole. Pracovný roztok sa nariedi 
tak, aby po derivatizácii bola jeho výsledná koncentrácia 10, 20, 50, 100 a 120 mg/L 
v metanole (štandardy sa derivatizujú postupom podobným ako samotné vzorky).  
 
6. Príprava vzoriek 
Krmivá: 
 10 g zhomogenizovanej vzorky sa extrahuje 50 ml metanolu na trepačke po dobu 60 
minút. Extrakt sa prefiltruje a zakoncentruje na rotačnej vákuovej odparke na cca 5 ml. 700 µl 
čistého extraktu sa prenesie do vialky, pridá sa k nemu 100 µl vodného roztoku kyseliny 
trichlóroctovej. Vialka sa uzavrie, dobre pretrepe a nechá postáť 10 min pri izbovej teplote. 
Následne sa pridá 200 µl metanolického roztoku 2,4-dinitrofenylhydrazínu, opäť sa dobre 
pretrepe a zahrieva sa 20 min. pri teplote 55°C. Potom sa zmes ochladí a injekuje do HPLC. 
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Svalovina, pečeň, oblička, tuk, vajcia: 
  5 g zhomogenizovanej vzorky  sa extrahuje 10 ml zmesi izooktán/octan etylnatý       
(9/1 v/v) po dobu 30 minút Zmes sa preleje do centrifugačnej skúmavky a scentrifuguje 5 min 
pri 3000 ot/min. Supernatant sa zleje cez bezvodý síran sodný a zvyšný sediment sa ešte dva 
krát extrahuje 10 ml zmesi izooktán/octan etylnatý. SPE kolónka Si sa kondiciuje 5 ml zmesi 
izooktán/octan etylnatý (9/1 v/v). Na kolónku sa pripevní rezervoár a extrakt sa nechá prejsť 
kolónkou. Kolónka sa premyje 5 ml dichlórmetánu  a vysuší cca 5 min. Analyt sa eluuje 
z kolónky 2 x 3 ml zmesi dichlórmetán /metanol (9/1 v/v) a odparí sa dosucha pri 40 °C . 
Odparok sa rozpustí v 700 µl metanolu, preleje do vialky a pridá sa k nemu 100 µl vodného 
roztoku kyseliny trichlóroctovej. Vialka sa uzavrie, dobre pretrepe a nachá postáť 30 min pri 
izbovej teplote. Následne sa pridá 200 µl metanolického roztoku 2,4-dinitrofenylhydrazínu, 
opäť sa dobre pretrepe a zahrieva sa 40 min. pri teplote 55°C. Potom sa zmes ochladí a 
injekuje do HPLC. 
  
7. Podmienky stanovenia 
Kolóna:    C - 18 endcapped (LiChroCART  125x4, 5 µm) 
Mobilná fáza:    metanol/voda    9/1 v/v 
Prietok mobilnej fázy:  1 ml / min 
Detekcia:    DAD (292 nm), príp RI 
Teplota:    35 °C 
Injekovaný objem:   40 µl 
 
8. Kalibrácia a vyhodnotenie 

 
Rozsah stanovenia 0,01- 5 mg/kg 

LOD 0,005 mg/kg 
LOQ 0,01 mg/kg 

Výťažnosť 37 % 
Produktivita 8 vz./deň 

Doba potrebná na prípravu vzo 6 hod. 
Opakovateľnosť 0.75 s 
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                                                                                                                                                Príloha 22 

CH – 6. 10. 

 

Stanovenie penicilínu G v mlieku metódou HPLC 

 
 
 
 
 
 
1. Pôvod metódy 
 
Chemicko-technologická fakulta STU v Bratislave 
 
2. Princíp metódy 
 
Metóda je založená na extrakcii penicilínov do fosfátového pufra, prečistení a zákon-
centrovaní na SPE a zderivatizovaní. 
 
3. Použité prístroje 
 
Váhy, Trepačka, Centrifúga, Rotačná vákuová odparka, Centrifugačné skúmavky, Pipety, 
Manifold, SPE kolónky C-18 (500 mg, 3 ml). 
 
4. Zoznam chemikálií 
 
metanol g.g 0,1 mol.dm-3 NaH2PO4 
acetonitril g.g. 5 mol.dm-3 NaOH 
anhydrid kys. benzoovej tiosíran sodný 
1,2,4-triazol 5% wolframan sodný 
0,17 mol.dm-3 H2SO4 20 % NaCl 
0,01 mol.dm-3 HgCl2 2% NaCl 
 
 
5. Príprava štandardov a roztokov 
 
Zásobný roztok sa pripraví s koncentráciou 1,0 mg/mL v redestilovanej vode.  
Pracovný roztok sa nariedi na výslednú koncentráciu 0,01, 0,03, 0,1, 1,0 mg/l v redesti-
lovanej vode. Tieto štandardy  sa pred samotnou analýzou zderivatizujú postupom po-
dobným ako samotné vzorky.  
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Derivatizačné činidlo: 2,0 mol.dm-31,2,4-triazol obs.0,001 mol.dm-3 HgCl2: 
13,78 g 1,2,4-triazolu sa naváži do 100 ml banky a premieša so 60 ml vody. Pridá sa 10 ml 
0,01 mol.dm-3 HgCl2 a pH sa upraví na 9,0+-0,5 pomocou 5 mol.dm-3 NaOH. Roztok sa doplní 
do 100 ml vodou. 
 
Extrakčný roztok: 0,1 mol.dm-3 NaH2PO4 pH=8,5 
13,9 g3 NaH2PO4  sa rozpustí v 900 ml vody, pH sa upraví pomocou 5 mol.dm-3 NaOH              
a roztok sa doplní vodou do 1000 ml. 
 
Fosfátový tlmivý roztok: 0,1 mol.dm-3 NaH2PO4 obsahujúci 0,0157 mol.dm-3 tiosíranu 
sodného. 
Navážiť 15,601 g NaH2PO4.2H2O a 3,8963 NaS2O3.5H2O do 800 ml vody. Po rozpustení 
doplniť do 1000 ml. 
 
 
6. Príprava vzoriek 
 
K 5 g mlieka sa 4 ml 0,2 mol.dm-3 H2SO4 a 4 ml 5% wolframanu sodného. Zmes sa doplní na 
30 ml deionizovanou vodou a nechá sa pretrepávať 10 min, potom sa scentrifuguje 10 min pri 
3000 ot/min. Supernatant sa sfiltruje a pridá sa k nemu 10 ml 20 % NaCl. 
SPE kolónka C-18 sa kondiciuje 5 ml metanolu, 5 ml vody a 5 ml 2% NaCl. Kolónkou sa 
nachá pretiecť extrakt. Kolónka sa premyje 10 ml 2 % NaCl a 10 ml deionizovanej vody. 
Vysuší sa. Penicilíny sa z kolónky eluujú 1 ml mobilnej fázy (acetonitril/fosfátový pufer       
4/6 v/v).  
 
7. Derivatizácia 
 
K eluátu sa za stáleho miešania pridá 50 µl 0,2 mol.dm-3 roztoku anhydridu kyseliny 
benzoovej a zmes sa vloží na 5 min. do 50 °C vodného kupeľa. Za stáleho miešania pridáme 
500 µl derivatizačneho činidla a zmes sa 20 min. zahrieva při teplote 65 °C. Po derivatizácii 
sa vzorka ochladí na 4 °C. 
 
8. Podmienky stanovenia 
 
Kolóna: C - 18 endcapped (150 x 2,0mm. 3 µm) 
Mobilná fáza: A: 0,1 mol.dm-3 NaH2PO4 obsahujúci 0,0157 mol.dm-3 tiosíran sodný 
                       B: acetonitril 
                       A/B = 70/30 v/v 
Prietok mobilnej fázy: 0,2 ml / min 
Detekcia: DAD (325 nm) 
Teplota: 30 °C 
Injekovaný objem: 20 µl. 
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9. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Rozsah stanovenia 0,001-5 mg/kg 
Medza stanovenia 0,0005 mg/kg 
Detekčný limit 0,001 mg/kg 
Výťažnosť 40  % 
Produktivita 8 vz./deň 
Doba potrebná na prípravu vzorky 6 hod. 
Opakovateľnosť      0 .75 s 
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                                                                                                                                                  Príloha 23 
 

CH – 6. 11. 
 

Stanovenie penicilínu G vo svale a vnútornostiach metódou HPLC 

 
 
 
 
1. Pôvod metódy 
Chemicko-technologická fakulta STU v Bratislave 
 
2. Princíp metódy 
Metóda je založená na extrakcii penicilínov do fosfátového pufra, prečistení a zákon-
centrovaní na SPE a zderivatizovaní. 
 
3. Použité prístroje 
Váhy, Trepačka, Centrifúga, Rotačná vákuová odparka, Centrifugačné skúmavky, Pipety, 
Manifold, SPE kolónky C-18 (500 mg, 3 ml). 
 
4. Zoznam chemikálií 
 
metanol g.g 0,1 mol.dm-3 NaH2PO4 
acetonitril g.g. 5 mol.dm-3 NaOH 
anhydrid kys. benzoovej tiosíran sodný 
1,2,4-triazol 5% wolframan sodný 
0,17 mol.dm-3 H2SO4 20 % NaCl 
0,01 mol.dm-3 HgCl2 2% NaCl 
 
 
5. Príprava štandardov a roztokov 
Zásobný roztok sa pripraví s koncentráciou 1,0 mg/ml v redestilovanej vode.  
Pracovný roztok sa nariedi na výslednú koncentráciu 0,01, 0,03, 0,1, 1,0 mg/l v redesti-
lovanej vode. Tieto štandardy  sa pred samotnou analýzou zderivatizujú postupom podob-
ným ako samotné vzorky.  
 
Derivatizačné činidlo: 2,0 mol.dm-31,2,4-triazol obs.0,001 mol.dm-3 HgCl2: 
13,78 g 1,2,4-triazolu sa naváži do 100 ml banky a premieša so 60 ml vody. Pridá sa 10 ml 
0,01 mol.dm-3 HgCl2 a pH sa upraví na 9,0±0,5 pomocou 5 mol.dm-3 NaOH. Roztok sa doplní 
do 100 ml vodou. 
 
Extrakčný roztok: 0,1 mol.dm-3 NaH2PO4  pH=8,5 
13,9 g  3 NaH2PO4  sa rozpustí v 900 ml vody, pH sa upraví pomocou 5 mol.dm-3 NaOH            
a roztok sa doplní vodou do 1000 ml. 
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Fosfátový tlmivý roztok: 0,1 mol.dm-3 NaH2PO4 obsahujúci 0,0157 mol.dm-3 tiosíranu 
sodného. 
Navážiť 15,601 g NaH2PO4.2H2O a 3,8963 NaS2O3.5H2O do 800 ml vody. Po rozpustení 
doplniť do 1000 ml. 
 
 
6. Príprava vzoriek 
5 g zhomogenizovanej vzorky sa premieša s 15 ml 0,1 mol.dm-3 NaH2PO4 (pH = 8,5) atrepe 
sa 10 min., pridá sa 2 ml 0,2 mol.dm-3 H2SO4 a opäť sa dobre pretrepe. Zmes sa scentrifuguje 
pri 2500 ot./min. po dobu 10 min. Supernatant sa zleje a extrakcia s 10 ml 0,1 mol.dm-3 
NaH2PO4 sa ešte raz zopakuje. Ku spojeným extraktom sa pridá 500 µl 5 mol.dm-3 NaOH, 
dobre sa pretrepe a scentrifuguje 10 min. pri 2500 ot./min. 
SPE kolónka C-18 sa kondiciuje 20 ml metanolu, 20 ml vody, 10 ml 2% NaCl a 10 ml 0,1 
mol.dm-3 NaH2PO4 (pH = 8,5). Kolónkou sa nachá pretiecť extrakt. Kolónka sa vysuší. 
Penicilíny sa eluuju 2 ml mobilnej fázy (0,1 mol.dm-3 NaH2PO4 obsahujuci 0,0157 mol.dm-3 
NaS2O3 (pH = 6,5) / acetonitril, 70/30, v/v). Eluát sa odparí na objem 1 ml pod prúdom N2. 
 
7. Derivatizácia 
K eluátu sa za stáleho miešania pridá 50 µl 0,2 mol.dm-3 roztoku anhydridu kyseliny ben-
zoovej a zmes sa vloží na 5 min. do 50 °C vodného kúpeľa. Za stáleho miešania pridáme      
500 µl derivatizačneho činidla a zmes sa 20 min. zahrieva při teplote 65 °C. Po derivatizácii 
sa vzorka ochladí na 4 °C. 
 
7. Podmienky stanovenia 
Kolóna: C - 18 endcapped (150 x 2,0mm. 3 µm ) 
Mobilná fáza: A: 0,1 mol.dm-3 NaH2PO4 obsahujúci 0,0157 mol.dm-3 tiosíran sodný 
                       B: acetonitril 
                       A/B = 70/30 v/v 
Prietok mobilnej fázy: 0,2 ml / min 
Detekcia: DAD (325 nm) 
Teplota: 30 °C 
Injekovaný objem: 20 µl. 
 
8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Rozsah stanovenia 0,001-5 mg/kg 
Medza stanovenia 0,0005 mg/kg 
Detekčný limit 0,001 mg/kg 
Výťažnosť 40  % 
Produktivita 8 vz./deň 
Doba potrebná na prípravu vzorky 6 hod. 
Opakovateľnosť     0 .75            s 
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                                                                                                                                                  Príloha 24 
  

CH – 6. 12. 
 

Stanovenie rezíduí sulfonamidov, chloramfenikolu a furazolidonu  
metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie 

 
 

 
 
 
1. Pôvod metódy  
 Ing. Alena Honzlová, ŠVÚ Jihlava. 
 
2. Princíp metódy 
Spočíva vo vyextrahovaní sulfonamidov zo svaloviny a ich následnom rozdelení metódou 
vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. 
 
3. Použité prístroje 
Robot na mletie vzoriek mäsa, 
trepačka, 
rotačný vákuový odparovák, 
centrifúga (4000 ot/min), 
vysokoúčinný kvapalinový chromatograf s diode array detektorom prípadne s UV detektorom 
s premennou vlnovou dĺžkou. 
 
4. Zoznam chemikálií 
Octan etylnatý p.a., 
n- hexán p.a., 
metanol p.a. - prečistený destiláciou  64 °C – 65 °C, 
acetonitril p.a. - prečistený vákuovou destiláciou, 
octan sodný kryštalický p.a., 
kyselina octová ľadová p.a., 
redestilovaná voda. 
 
5. Príprava štandardov a pracovných roztokov 
Štandardné roztoky 
Štandardné roztoky sulfonamidov sa pripravia rozpustením príslušného množstva v metanole. 
 
Pracovné roztoky 

1. 0,01 mol/l octan sodný, pripravený rozpustením príslušného množstva v redestilovanej 
vode. 

2. 0,01 mol/l kyselina octová, pripravená riedením 99 % kyseliny octovej redestilovanou 
vodou. 

3. Acetátový pufer sa pripraví z 0,01 mol/l  kyseliny octovej a 0,01 mol/l octanu sodného 
a jeho pH sa nastaví na hodnotu 4,6. 

4. Mobilná fáza pre chromatografickú analýzu sa pripraví zliatím acetonitrilu a 
acetátového pufra v objemovom pomere 25:75. 
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6. Príprava vzoriek: 
Svalovina, med: 
Do 250 ml Erlenmayerovej banky so zábrusom sa odváži 50 g rozomletého mäsa a zaleje sa 
50 ml octanu etylnatého. Uzavretá banka sa umiestni na trepačku a jej obsah sa nechá vytre-
pávať 15 minút. Potom  sa rozpúšťadlo zleje cez filtračný papier s 20 g síranu sodného bezvo-
dého do 250 ml zábrusovej banky. Extrakcia sa opakuje ešte raz s 50 ml octanu etylnatého 
počas 10 minút. Spojené extrakty sa odparia na rotačnej vákuovej odparke pri 40 °C. Zvyšok 
sa po odparení rozpustí v 1 ml metanolu, krúživým pohybom sa opláchnu steny a pridá sa        
1 ml mobilnej fázy (na odstránenie koextrahovaných bielkovín). Tento roztok sa pipetou  pre-
nesie kvantitatívne do centrifugačnej skúmavky. Banka sa prepláchne dvakrát 2 ml n-he-xánu, 
ktorý sa opäť prenesie do skúmavky. Obsah skúmavky sa dôkladne premieša, aby  sa tuk  
previedol do hexánovej fázy. 
Potom sa obsah skúmavky odstreďuje 10 min pri 3500 ot / min v centrifúge, čím sa vyčíri 
spodná vrstva, ktorá sa ďalej používa na analýzu. Ak by roztok zostal zakalený, skúmavky sa 
asi na dve minúty umiestnia do ultrazvukového kúpeľa a potom sa opäť ich obsah centrifu-
guje pri rovnakých podmienkach. Spodná vrstva sa odtiahne striekačkou a sfiltruje cez špičku 
s odmastenou vatou. Tento roztok sa použije k analýze. 
 

Syry: 
Zhomogenizuje sa 20 g vzorky a postupuje sa ako pri svalovine. 
 
Surové vajcia: 
Zhomogenizuje sa 50 g surových vajec, zaleje sa 100 ml acetonitrilu a vytrepáva sa na trepčke 
10 min. Homogenát sa sfiltruje cez Buchnerov lievik. Zbytok na filtračnom papieri sa premyje 
25 ml acetonitrilu a opäť sa sfiltruje. Spojené filtráty sa prelejú do deliaceho lievika, pridá sa 
k nim 7 g chloridu sodného, dôkladne sa pretrepe a nechá sa oddeliť vodná a acetonitrilová 
vrstva. Spodná vodná vrstva sa oddelí a acetonitrilová vrstva sa vysuší sfiltrovaním cez bezvo-
dý síran sodný. Oddelená vodná fáza  sa extrahuje s 25 ml octanu etylnatého. Spodná vodná 
fáza sa odpustí a etylacetátová vrstva sa spojí s acetonitrilovým podielom po predchádzajúcom 
vysušení cez bezvodý síran sodný. Spojené extrakty sa udparia na rotačnej vákuovej odparke 
a ďalej sa pokračuje ako pri svalovine. 
 
Mlieko: 
10 ml mlieka sa vytrepáva s 50 ml chloroformu  v deliacom lieviku. Po usadení vrstiev sa ob-
sah ešte raz pretrepe. Po úplnom oddelení vrstiev sa chloroformová vrstva vypustí do varnej 
banky cez bezvodý síran sodný. Cloroform sa odparí dosucha na rotačnej vákuovej odparke. 
Odparok sa rozpustí v 1 ml metanolu a ďalej sa pokračuje ako pri svalovine. 
 
Moč: 
5 ml moča sa extrahuje 10 ml octanu etylnatého pod dobu 10 min na trepačke. Octanový podiel 
sa zleje cez bezvodý síran sodný a extrakcia sa ešte raz zopakuje. Spojené octanové podiely sa 
odparia na rotačnej vákuovej odparke pri 40 °C. Odparok sa rozpustí v 1 ml metanolu 
a injekuje do HPLC systému. 
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7. Podmienky stanovenia 
Kolóna: LiChroCART C – 4, 5 µm ( Merck ) 
Mobilná fáza: A: acetátový pufer pH=4,6 
                       B: acetonitril 
Gradient:   čas  % A  % B 
                  0,0  100     0 
      7,0  100   0 
    19,0    45  55 

   21,0  100   0 
   25,0   100   0 

Prietok mobilnej fázy: 1,0 ml / min 
Detekcia:scan 230 – 400 nm, (275 nm ) 
Teplota: 40 oC 
Injekovaný objem: 25 µl 

 
 
8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
Vyhodnotenie chromatogramov sa vykoná na základe metódy absolútnej kalibrácie porov-
naním plôch píkov s plochami  štandardných roztokov. 
V prípade, že je kvapalinový chromatograf vybavený diode array detektorom, možno vyko-
nať identifikáciu nielen podľa polohy píkov, ale aj na základe spektier, zmeraných vo zvo-
lených oblastiach píkov. Možno teda rozlíšiť i látky, ktoré by mali rovnaký retenčný čas, na 
základe ich spektier. 
Opísaná metóda bola overená na zmesi štyroch sulfonamidov, t.j. sulfadimidin (135,0), 
sulfachlorpyridazin (165,0), sulfametoxazol (206,0), sulfaquinoxalin (335,0). 
 

Rozsah stanovenia 0,018-2.0  mg/kg 
 LOD 
Sulfadimidin 
Chloramfenicol 
furazolidon 

 
0,09 
0,06 

        
        

mg/kg 

LOQ 
Sulfadimidin 
Chloramfenicol 
furazolidon 

  
0,3 

0,018 

        
        

mg/kg 

Výťažnosť 97  % 
Produktivita 10 vz./d 
Čas potrebný na prípravu vzorky 3 h 
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                                                                                                                                                  Príloha 25 
  

CH – 6. 13. 
 

 

Stanovenie rezíduí tetracyklínov v potravinách živočíšneho pôvodu 
metódou HPLC 

 
 
 
 
1. Pôvod metódy  
1. 2052/VI/84 súbor 6.11 II-4, Scientific Veterinary Committee, Working Group - ”Reference 

Methods for Residues”, General Criteria for the estabilishment of Reference Methods for 
the Detection of Residues. 

2. ISO Standard 78/2-1982 Layout for standards - Part 2: Standard for Chemical Analysis. 
3. MAFF, 1989, Determination of tetracyclines at residue levels in animal tissues. Food 

Science Laboratory, Colney Lane, Norwich, UK Standard Operating Procedure. 
4. Farrington, W. H. H., Tarbin, J., Bygrave, J., Shearer, G. (1991). Food Addit. & Contamin. 

8, 88 - 64. 
  
2. Princíp metódy 
Táto metóda sa skladá z nasledujúcich krokov: 

• homogenizácia tuhých  vzoriek v pufri alebo nariedenie mlieka pufrom, 
• extrakcia sukcinátovým pufrom, 
• extrakcia na SPE extrakčnej kolónke Oktyl, 
• stanovenie pomocou HPLC s UV detekciou  pri 360 nm, 
• výpočet množstva tetracyklínov z kalibračnej krivky so zohľadnením výťažnosti 

tetracyklínu v konkrétnej  matrici. 
 
3. Použité prístroje a spotrebný materiál 
Centrifugačné skúmavky s objemom 250 ml a 50 ml, 
sklenené kolóny s rozmermi 200 mm x 20 mm ukončené sklenenou fritou a výpustným 
kohútikom, 
lievik 250 ml so skleneným filtrom, 
kónické banky 250 ml, 
banky s hruškovitým dnom 50 ml, 
banky s guľatým dnom 250 ml, 
filtračný papier (Whatman) 541, 
homogenizátor, 
miešačka (Vortex), 
rotačná odparovačka  
pumpa HPLC - LKB 2150, 
chromatografická kolóna plnená  Lichrosorb C-8 (250 x 4 mm, 5 µm),  
UV detektor ( Severn, SA6510 ), 
integrátor Spectra Physics 4290, 
dávkovač Waters Wisp 712, 
SPE extrakčné kolónky Oktyl (500 mg, 3 ml), Oktadecyl (500 mg, 3 ml), 
SPE manifold. 
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4. Zoznam chemikálií 
Succinic anhydride, 
hydroxid sodný, 
EDTA, 
metanol 
etanol, 
acetonitril, 
kyselina oxalová, 
kyselina trichlóroctavá, 
štandardy tetracyklínov ( Sigma ) 
 
 

5. Príprava štandardov a pracovných roztokov 
 
Príprava štandardov 
Boli použité tieto tetracyklínové štandardy: tetracyklín T 3258, chlórtetracyklín C 4884 a 
oxytetracyklín O 5750. 
 

- Zásobný štandardný roztok sa pripravil  rozpustením tetracyklínov v metanole na koncen-
tráciu 1 mg/ml. Musí sa skladovať pri teplote 4°C a pripravovať každý týždeň čerstvý. 

- Pracovný štandardný roztok sa pripraví rozpustením 1 ml zásobného roztoku do 100 ml  
destilovanej vody. Musí sa skladovať pri teplote 4°C a pripravovať každý týždeň čerstvý. 

- Na analýzu sa použijú roztoky štandardov s koncentráciou 1 µg/ml, ktoré sa pripravia pri-
daním 1 ml pracovného roztoku do 10 ml destilovanej vody. Pripravuje sa denne čerstvý. 

 
Príprava pracovných roztokov 

    Sukcinátový pufer: 5 g  anhydrid sukcinátu sa rozpustí v 900 ml vody a na hodnotu pH 4,0 sa      
    nastaví prídavkom 0,1 M roztoku hydroxidu sodného. Doplní sa vodou na konečný objem 1000   
    ml. 
    Roztok EDTA: 37,2 g EDTA sa rozpustí v 1 l sukcinátového pufra. 
    Mobilná fáza: Zmieša sa metanol : acetonitril:  roztok 0,01 M  kyseliny oxalátovej  v pomere       
    20:35:45  (v : v : v). 
    Metanolický roztok kyseliny šťaveľovej: Rozpustiť 1,26 g kyseliny šťaveľovej v 1 l metanolu. 
    Mc´Ilvaineov pufer ( pH = 4,0 ): Rozpustiť 15 g dekahydrátu hydrogénfosforečnanu draselného,  
    13 g monohydrátu kyseliny citrónovej a 3,75 g sodnej soli EDTA v 1 l redestilovanej vody. 

 
6. Príprava vzoriek 
Množstvo vzorky musí byť dostatočné na vykonanie analýzy a taktiež na jej opakovanie v 
prípade potreby. V tejto metóde sa má použiť toto minimálne množstvo: 
 sval, obličky:  30 g 
 mlieko:  15 ml 
Vzorka musí byť odobratá a zabalená takým spôsobom, aby bola možná presná identifikácia v 
laboratóriu. 
Spôsob zabalenia, ochrany pred kontamináciou a transport vzorky nesmie ovplyvniť výsledok 
analýzy. Vzorky na analýzu tetracyklínov musia byť uskladnené a transportované aspoň pri 
teplote 18 °C. 
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     Postup  
    
     Sval:                                                                                                                                                                      

10 g  jemne nakrájaného svalu sa spolu s 40 ml sukcinátového pufra umiestni do ultrazvuko-
vého kúpeľa na 3 min, následne sa homogenizuje 2 min a centrifuguje 5 min pri 
12 000 ot/min. 

           Supernatant sa prefiltruje cez filtračný papier. 
   
 

SPE extrakčné kolónky Oktyl sa aktivujú 10 ml metanolu a následne 10 ml redestilovanej 
vody. Na kolónku sa pripevní konektor so 75 ml nástavcom. Do nástavca sa vlejú prefiltro-
vané zmiešané extrakty a nechajú sa za zapnutého vákua vsakovať. Kolónka  sa premyje        
10 ml redestilovanej vody. Tetracyklíny sa z SPE kolónky eluujú 3 ml 0,01 M metanolického 
roztoku kyseliny šťaveľovej. 
 
Mlieko: 
5 ml mlieka sa zmieša s 10 ml Mc´Ilvaineovho pufra a centrifuguje sa 30 min pri teplote 4 °C 
pri otáčkach 3 400 ot/min. Extrakčný roztok dekantuje a sediment sa opäť premyje s 10 ml 
Mc´Ilvaineovho pufra, centrifuguje a opäť dekantuje. Spojené supernatanty sa za stáleho 
miešania doplnia 10 objemovými percentami kyseliny trichlóroctovej ( 20 % ). Supernanty sa 
umiestnia do ľadového kúpeľa na 15 min. Zmes s vyzrážanými bielkovinami sa prefiltruje. 
Extrakčná kolónka SPE-Oktadecyl sa aktivuje 5 ml metanolu, následne 10 ml Mc´Ilvaineovho 
pufra. Na kolónku sa pripevní konektor so 75 ml nástavcom. Do nástavca vlejeme spojené 
supernatanty a necháme za mierneho vákua vsakovať. Kolónka sa premyje 20 ml destilovanej 
vody. Tetracyklíny sa z kolónky eluujú 3 ml metanolického roztoku kyseliny šťaveľovej. 
 
Vajcia: 
10 g zhomegenizovaných vajec sa extrahuje 30 ml sukcinátového pufra v ultrazvukovej lázni 
pod dobu 3 min, následne sa zmes vytrepáva na trepačke 5 min. Zmes sa scentrifuguje pri 
5000 ot/min po dobu 10 min a  prefiltruje . K filtrátu sa pridá cca 1 lyžička NaCl, dobre sa 
pretrepe a opäť prefiltruje. Ďalej sa vzorka  upravuje na SPE kolónkach ako pri svalovine. 
 
7. Podmienky stanovenia 
Kolóna:                             Superspher C-18, 250 x 4 mm, 5 µm 
Mobilná fáza:                    (acetonitril) : (metanol : acetonitril : 0,01 M vodný roztok kyseliny     
 Šťavelovej v  pomere 20:35:45 v:v:v ) v pomere 20 : 80 v:v 
Prietok  mobilnej fázy:      0,5 ml / min 
Detekcia:                           UV 360 nm 
Injektovaný objem:            20 µl 
Teplota:                              35 °C 
 
8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
Kalibračná krivka je zostrojená z hodnôt výšok píkov proti koncentráciám štandardov v 
rozsahu 1-20 ng. Množstvo každého tetracyklínu v každej vzorke je počítané z nameranej 
výšky píku. Tento postup dáva pre injektovaný objem vzorky  a priemerné % výťažnosti  
výslednú hodnotu koncentrácie v mg / kg ( ppm ). Retenčné časy sú obvykle v poradí tieto: 
oxytetracyklín – 4 min, tetracyklín – 5 min, chlortetracyklín – 6,5 min. 
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   množstvo nájdeného tetracyklínu x 100 
 % výťažnosti =      ---------------------------------------------------------------- 
                 množstvo  prídavku 
 
Koncentrácia tetracyklínov vo vzorke (mg/kg) = 
 
tetracyklíny  v µg  (z kalibračnej krivky)            1                       100 
---------------------------------------------------    x     ------      x      ----------------------  
                          1000                                     0,05               % výťažnosti 
 
 
 
 
Vzorky, obsahujúce tetracyklíny v koncentráciách mimo kalibračnej krivky, treba nariediť        
a pri výpočte zohľadniť príslušný objemový korekčný faktor. 
Pri analýze sa odporúča po sérii 5 - 7 vzoriek  kontrolná  slepá vzorka so známym prídavkom 
tetracyklínu.  Slepá vzorka sa získa z predchádzajúcej analýzy, je to vzorka, v ktorej neboli 
nájdené tetracyklíny.  
Výťažnosť bola určená podľa MAFF, Norwich  (priemer  SD) z pridaných tetracyklínov do 
vzoriek 12 bravčových obličiek: 
 
 

Prídavok oxytetracyklín tetracyklín chlórtetracyklín 
0,01 mg/kg 80 ± 7 72 ± 7 87 ± 15 
0,05 mg/kg 75 ± 7 63 ± 6 73 ± 8 

 
 
Kontrola vzoriek 
Odporúča sa po analýze 5 - 7 vzoriek analyzovať porovnávaciu vzorku so známym štandard-
ným prídavkom v každej sérii analýz. 
Blankovú vzorku možno získať z predchádzajúcich analýz, z ktorých vyplynulo, že daná 
vzorka neobsahuje žiaden tetracyklín. 
 
  
                                 

Rozsah stanovenia 0,01-0,5 mg/kg 
 LOD 
Oxytetracyklín 
Tetracyklín 
Chlórtetracyklín 

  
0,02 
0,1 
0,05      

mg/kg 

 LOQ 
Oxytetracyklín 
Tetracyklín 
Chlórtetracyklín 

 
0,06 
0,1 
0,1 

mg/kg 

Výťažnosť pozri tab.  % 
Produktivita 3 vz./d 
Čas potrebný na prípravu 
vzorky 

8 h 
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                                                                                                                                                  Príloha 26 
  

CH – 6. 14. 
 

 
 
Stanovenie carazololu a propionylpromazínu v biologickom materiáli 

metódou HPLC 
 
 

 
 
 
1. Pôvod metodiky: 
     Keukens H.J., Aerts M.M.L.: J. Chromatogr., 464, 1989, s. 149-161 
     Rudolph M., Steinhart H.: J. Chromatogr., 392, 1987, s. 371-378 
     Olling M., Stephany R.W., Rauws A.G.: J.Vet: Pharamac. Ther:,4 1981, s.291-294 
     AGRICULTURE-Veterinary drug residues, Residues in food-producing animals and their  
     products: Reference matarial and methods, Commission of the European Communities,      
     Luxemburg  
 
2. Princíp metódy: 

Carazolol a propionylpromazín sa z biologickej matrice extrahujú vhodným rozpúšťadlom 
a extrakty sa podľa potreby prečistia na SPE kolónkach. Z SPE kolónky sa analyty 
vyeluujú okysleným acetonitrilom a zakoncentrujú na vákuovej rotačnej odparke. 
 

3. Použité prístroje a materiál: 
SPE extrakčné kolónky C-18 (500 mg, 3 ml ), 
SPE extrakčné kolónky Adsorbex-Diol (500 mg, 3 ml ), 
SPE manifold, 
homogenizátor vzoriek, 
termostatovaná vodná lázeň, 
trepačka, 
rotačná vákuová odparka, 
centrifúga, 
centrifugačné skúmavky, 
250 ml kadičky,  
skúmavky. 

 
4. Zoznam chemikálií: 
 acetonitril g.g., 
 chlorid sodný p.a., 
 0,01 mol.dm-3  kys. sírová, 
 hydroxid sodný p.a., 
 dietyléter p.a., 
 bezvodý síran sodný p.a., 
 petroléter pa.a, 
 etanol p.a., 
 acetón p.a. 
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5. Príprava štandardov a pracovných roztokov: 
 Pracovné roztoky: 
 5 mol.dm-3 roztok hydroxidu sodného, 
 0,1 mol.dm-3 roztok octanu amónneho, 
 5 % chlorid sodný, 
 roztok acetonitril/voda 4/1 v/v, 
 roztok acetonitril/voda 3/2 v/v, 
 okyslený roztok acetonitrilu: 1 ml 0,01 mol.dm-3 roztok kys. sírovej sa pridá do 50 ml 

acetonitrilu, 
 mobilná fáza acetonitril / voda / 1 mol.dm-3 roztok octanu amónneho, 
                           45,5 / 54,5/ 1 v/v/v. 
 
6. Príprava vzoriek: 

10 g zhomogenizovanej vzorky sa umiestni  s 50 ml acetonitrilu na 5 min. do ultrazvuku a 
následne sa extrahuje na trepačke 15 min. Acetonitril sa zleje a extrakcia sa opakuje ešte 
raz s 30 ml acetonitrilu. Spojené acetonitrilové extrakty sa odparia na rotačnej vákuovej 
odparke dosucha pri max. 50 °C. Odparok sa rozpustí v 1ml acetonitrilu a  pridá sa k nemu 
1 ml mobilnej fázy. Zmes sa dobre  premieša a stiahne cez mikrofilter do vialky. 

  V prípade zakalených extraktov sa acetonitrilový extrakt scentrifuguje 5 min. pri 4000 
ot/min. Kvapalná časť sa zahustí pri max 50°C na rotačnej vákuovej odparke na cca 2 ml. 
K zahustenému extraktu sa pridá 5 ml 5% chloridu sodného (v prípade zakalenia 
prefiltrovať).  SPE kolónka C-18 sa aktivuje 5 ml acetonitrilu, následne 5 ml vody. Na 
kolónku sa aplikuje extrakt s NaCl. Kolónka sa premyje 5 ml vody, vysuší, následne sa 
premyje 5 ml n-hexánu. Po vysušení sa analyty z kolónky eluujú  5 ml okysleného 
acetonitrilu. Eluát sa odparí na cca 0,5 ml a doplní do 1 ml mobilnou fázou. 

 
Zložité matrice: 
 Navážka 20 g zhomognizovanej vzorky sa spolu so 4 ml 5 mol.dm-3 roztoku hydroxidu 

sodného nechá 1 hod. termostatovať pri 95 °C. Ochladí sa na izbovú teplotu. Analyty sa 
extrahujú na trepačke so 70 ml dietyléteru. K extraktu sa pridá cca 10 g bezvodého síranu 
sodného a prefiltruje sa. K filtrátu sa pridá 20 ml petroléteru. 

 SPE extrakčná kolónka Adsorbex - Diol sa aktivuje 3 ml etanolu a následne 3 ml 
dietyléteru. Na kolónku sa pripevní konektor s nástavcom, do ktorého sa vleje éterický 
extrakt vzorky. Nechá sa pomaly vsakovať cez kolónku a následne sa premyje  3 ml 
dietyléteru, 3 ml etanolu, 1 ml zmesi acetonitril/voda, (4:1, v/v), 3 ml zmesi 
acetonitril/voda  (3:2, v/v).Vzorka sa eluuje 1,5 ml zmesi  acetonitril/voda, 3/2, v/v s 
prídavkom 0,1 mol.dm-3 octanu amónneho. Eluát sa zachytáva do skúmavky s 0,025 ml 
hydroxidu sodného. Do skúmavky sa pridá 1 ml acetónu a odparí sa dosucha. Odparok sa 
rozpustí v 500 µl mobilnej fázy. 

 
 
7. Podmienky stanovenia 
Kolóna:                         LiChrospher Oktyl - endcapped 250 x 4 mm, 5 µm 
Mobilná fáza:               (acetonitril)/(acetonitril/voda/1 mol.dm-3 octan amónny 
                                      45,5/54,5/1,  v/v/v) v pomere 70/30, v/v 
Prietok mobilnej fázy:   1,5 ml/min 
Detekcia:                       UV 230 nm 
Injektovaný objem:       25  µl 
Teplota:                         40 °C 
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Rozsah stanovenia        200 - 1000 µg / 
kg 

Medza stanovenia:  carazolol 
                                propionylpromazin  

   20 µg / kg 
50 µg / kg 

Detekčný limit 5 µg / kg 
Minimálne detekovateľné množstvo 1 ng 
Výťažnosť 65 - 75 % 
Produktivita 15 vz. / d 
Čas potrebný  na prípravu vzorky 4  h 
Opakovateľnosť 0,70 s 
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                                                                                                                                                  Príloha 27 
  

CH – 6. 15. 
 
 

   Stanovenie zeranolu metódou HPLC 
 

 
 
 
 
1. Pôvod metódy  
 Veterinary drug residues, EUR 14126 EN. 
 
2. Princip metódy 
 Vzorka sa po homogenizácii a následnej extrakcii  analyzuje na HPLC. 
 
3. Použité prístroje 
Odstredivka, 
laboratórna trepačka, 
vákuová odparovačka, 
kvapalinový chromatograf s diode array detektorom . 
 
4. Zoznam chemikálií 
Octan etylnatý, 
síran sodný bezvodý, 
metanol, 
hexán, 
acetonitril, 
octan sodný, 
kyselina octová, 
enzým β-glucuronidáza / arylsulfatáza. 
 
5. Príprava štandardov a pracovných roztokov 
Štandardné roztoky 

• Roztok zeranolu s koncentráciou 0,8 µg/ml. 
 
Pracovné roztoky 

1. Kyselina octová - 0,1 mol/l roztok vo vode. 
2. Octan sodný - 0,2 mol/l roztok vo vode. 
3. Acetátový pufer - pH = 5,2 sa pripraví zmiešaním 10,5 ml roztoku kyseliny octovej 

a 39,5 ml roztoku octanu sodného. 
 
6. Príprava vzoriek 
20 g svalu (hovädzieho, bravčového) sa zhomogenizuje a pridá sa 50 ml acetátového pufra. 
Nechá sa 24 h  pri teplote 37 °C. Po enzymatickej hydrolýze sa vzorka extrahuje 70 ml octanu 
etylnatého 20 min  na trepačke a potom sa odstredí 10 min v odstredivke pri 2000 ot./min. 
Číry extrakt sa filtruje cez vrstvu bezvodého síranu sodného do banky so zábrusom. Extrakcia 
sa opakuje s 50 ml octanu etylnatého a síran sa opláchne ešte 20 ml octanu etylnatého. 
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Spojené octanové extrakty sa odparia na vákuovej odparovačke (teplota 50 °C) dosucha. 
Odparok sa rozpustí v 1 ml metanolu, pridá sa 1 ml mobilnej fázy, steny  
banky sa dobre omyjú a obsah banky sa preleje do skúmavky. Banka sa opláchne hexánom, 
ktorým sa skúmavka doplní. Obsah skúmavky sa pretrepe a odstredí sa 15 minút pri 2000 
otáčkach, čím  sa vyčíri spodná vrstva, ktorá sa odsaje striekačkou a cez špičku odmastenej 
vaty sa prenesie do ampulky. 
 
6. Podmienky stanovenia 
Kolóna:  RP C18, 150 x 13 mm, 7 µm 
Predkolóna:  30 x 3 mm 
Mobilná fáza:  acetonitril - metanol - voda  (3 : 1 : 3) 
Prietok:  0,5 ml/min 
Detekcia:  UV 260 nm s identifikáciou pomocou diode array detektora 
 
7. Meranie 
    Vyhodnotenie analýzy sa vykoná odčítaním z kalibračnej krivky. 
    Prídavok: 2 ml zeranolu s koncentráciou  0,8 µg/ml . 
 
 
 
Rozsah stanovenia 0,08-1,00   mg/kg 
Medza stanovenia 0,08       mg/kg 
Detekčný limit 0,08 mg/kg 
Výťažnosť 85  % 
Produktivita 5 vz./d 
Čas potrebný na prípravu vzorky 2 h 
Opakovateľnosť 0.77 s 
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                                                                                                                                                  Príloha 28 
  

CH – 6. 16. 
 
 
 

Stanovenie ivermectinu metódou HPLC 
 
 

 
 
 
 
1. Pôvod metódy  
Zbierka laboratórnych metód na detekciu cudzorodých látok  referenčného laboratória ŠVÚ 
Košice. Metodika bola modifikovaná a validovaná RNDr. S.Tkáčikovou. 
 
2. Princíp metódy 
Vzorka sa zhomogenizuje a extrahuje acetonitrilom. Odtuční sa hexánom.  Následne sa pre-
čistí a zakoncentruje na SPE kolónkach. 
 
3. Použité prístroje a spotrebný materiál 
polguľová banka 100 ml, 
filtračný lievik, 
filtračný papier, 
trepačka, 
deliaci lievik, 
SPE kolónky Si (500 mg, 3 ml), 
SPE manifold, 
rotačná vákouvá odparka, 
ultrazvukový kúpeľ, 
analytické váhy, 
kvapalinový chromatograf . 
 
4. Zoznam chemikálií 
Acetonitril g.g. (Merck), 
a-hexán g.g. (Merck), 
dichlórmetán p.a., 
redestilovaná voda,. 
 
5. Príprava štandardov 
Štandarné roztoky 

   Zásobný roztok: 10 mg ivermectinu  sa rozpustí v 10 ml metanolu. 
Pracovné roztoky: Zo zásobného roztoku sa pripravia roztoky s výslednou 
koncentráciou 100 µg / l, 500 µg / 1, 800 µg / l , 1 mg / l. v metanole. 

 
6. Príprava vzoriek 
10 g zhomogenizovanej vzorky sa extrahuje s 50 ml acetonitrilu v ultrazvukovom kúpeli a ná-
sledne 10 min vytrepáva na trepačke. Oddelí sa acetonitrilový extrakt. K tuhému podielu sa 
pridá 30 ml acetonitrilu a extrakcia sa opakuje. Spojené acetonitrilové extrakty sa prenesú do 
oddeľovacieho lievika s 50 ml hexánu. Pretrepú sa. Acetonitrilový podiel sa prenesie do 
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odparovacej banky a odparí sa na objem 10 ml pri teplote do 50 �C na rotačnej vákuovej 
odparke. K zakoncenrovanému acetonitrilovému podielu sa pridá 40 ml redestilovanej vody     
(pomer acetonitril / voda = 1 / 4). Zmes  sa kvantitatívne prenesie do deliaceho lievika s 50 ml 
hexánu a pretrepe. Acetonitrilový podiel sa  opäť pretrepe s 30 ml hexánu. Spojené hexánové 
podiely sa odparia do sucha. K odparku sa pridá 0,5 ml acetonitrilu a 1,5 ml dichlórmetánu. 
SPE extračná kolónka sa aktivuje 5 ml dichlórmetánu. Následne sa na ňu nadávkuje 
rozpustený odparok. Kolónka sa premyje 5 ml zmesi dichlórmetán / acetonitril v pomere 9 /1 
(v / v) a suší sa 10 min pri zapnutom vákuu. Zachytený ivermectin sa eluuje z kolónky 5 ml 
acetonitrilu. Acetonitril sa odparí na objem 0,5ml. 
 
7. Podmienky stanovenia 
Kolóna: LiChroCART C-18, 150 x 4 mm, 5 µm (Merck) 
Mobilná fáza: metanol / redestilovaná voda 70 / 30 (v / v) 
Prietok mobilnej fázy: 1 ml / min 
Detekcia: DAD (scan 220 nm-350 nm ) 
Teplota: 40 oC 
Injektovaný objem: 20 µl. 
 
8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
  
Rozsah stanovenia 0,01-1,00 

 
mg/kg 

Medza stanovenia 0,01 mg/kg 
Detekčný limit 5  ug/kg 
Výťažnosť 80  % 
Produktivita 8 vz./deň 
Doba potrebná na prípravu vzorky 3-4 hod hod. 
Opakovatelnost       0 .74                     s 
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                                                                                                                       Príloha 29 

  
CH – 6. 17. 

 

Stanovenie tyreostatík  (metyltiouracil, propyltiouracyl, tapazol) 
metódou HPLC 

 
 

 
1. Pôvod metódy 
 Metodika ŠVÚ České Budejovice,1991.  
 
2. Princíp metódy 
Stanovenie 4 (6)-metyl-2-metyltiouracilu  (MTU), 5-propyl-2-tiouracilu (PTU) a 2-mercapto-
1-metylimidazolu (tapazolu-TAP) v moči a krvnej plazme metódou TLC po extrakcii v 
komplexe s EDTA do octanu etylnatého a následnom prečistení na aktívnom uhlí.  
 
3. Použité prístroje a spotrebný materiál 
Dávkovacie a nanášacie zariadenie LinomatIV (Camag), 
denzitometer TLC SCANER II (Camag), 
PC s programom CATS pre vyhodnocovanie TLC platní (Camag), 
vertikálna vyvíjacia komora s rozmermi 20 x 10 cm (20 x 20 cm) (Camag), 
HPTLC platne 60 F254 (silikagél na skle) s rozmermi 20 x 10 cm (Merck, 5629), 
UV lampa (Fluotest), 
odparovačka ( RVO64  simax), 
centrifuga (MPW - 340, 
trepačka (Kavalier), 
trepačka (MS1 IKA Works). 
 
4. Zoznam chemikálií 
Chloroform (Lachema 50045), 
metanol (Merck 6008), 
etylacetát (Merck), 
acetón (Onex), 
EDTA-Na (Lachema), 
hydrogénfosforečnan sodný  (Lachema, 30279), 
dihydrogénfosforečnan sodný (Lachema, 31032), 
chlorid sodný (Lachema), 
azid sodný (Lachema), 
dextran (Pharmacia T-70), 
aktívne uhlie (SX II - Norit), 
MTU (Fluka 69400) (uchovávať pri teplote 2 - 8 °C). 
PTU (Sigma P-0643) 
TAP (Sigma M-8506) 
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5. Príprava štandardov a pracovných roztokov 
Štandardné roztoky 

Zásobný roztok (1 mg/ml): Naváži sa 10 mg štandardu do 10 ml metanolu.  
Pracovný roztok (10 mg/l): Nariedi sa 100 µl základného roztoku MTU, PTU a TAP 
do 10 ml metanolu. 

 
Pracovné roztoky 

Fosfátový pufer (pH = 6,9): Naváži sa 5,3 g NaH2PO4 . H2O; 22,0 g Na2HPO4 . 12 
H2O; 9,0 g NaCl a 1,0 g NaN3. Rozpustiť v 1 l destilovanej vody. 
Suspenzia aktívneho uhlia vo fosfátovom pufri: Naváži sa 2,5 g aktívneho uhlia; 0.25 
g dextranu a vmieša sa do 1 l fosfátového pufra. 

 
6. Príprava vzoriek 
Moč: 
Do banky sa naváži 200 mg EDTA, zmieša sa s 2 ml vzorky moču a pridá sa 6 ml etylacetátu. 
Na trepačke sa nechá extrahovať 5 minút. Potom sa roztok preleje do centrifugačnej 
skúmavky a centrifuguje sa 10 minút pri 2000 ot./min. Vrchná organická fáza sa odoberie do 
ďalšej centrifugačnej skúmavky a pridá sa 6 ml suspenzie aktívneho uhlia vo fosfátovom 
pufri. Po 2 min pretrepaní na trepačke sa fázy nechajú oddeliť v kľude alebo  pomocou 
centrifúgy (10 minút pri 2000 ot./min.). Organická fáza sa odoberie do srdcovky a nechá sa 
dosucha odpariť na vákuovej odparovačke pri laboratórnej alebo mierne zvýšenej teplote 
(MTU je termolabilné). 
 
Krvná plazma: 
0,5 ml plazmy sa zmieša so 100 mg EDTA a 3 ml octanu etylnatého. Na trepačke sa nechá 
extrahovať 5 minút. Potom sa zmes scentrifuguje 10 minút pri 2000 ot/min. Organická fáza sa 
odoberie do srdcovky a odparí sa dosucha pri mierne zvýšenej teplote. 
 
 
Sval, krmivo: 
 5 g vzorky spolu s 500 mg EDTA sa 2-krát extrahuje 20 ml octanu etylnatého. Extrakt sa 
prefiltruje a extrahuje sa na trepačke s 20 ml suspenzie aktívneho uhlia vo fosfátovom pufri 
po dobu 10 min. Po oddelení fáz sa vrchná organická fáza odoberie do srdcovky a odparí na 
rotačnej vákuovej odparke pri mierne zvýšenej teplote. 
 
 
7. Podmienky stanovenia 
HPTLC platňa:  60 F254, s rozmermi 20 x 10 cm, 
Mobilná fáza:   chloroform:acetón, 1:1  
Detekcia:   UV, 254 nm 
Injekčný objem:  10 µl, vzorka 

   20 µl, štandard 
  
 
8. Meranie 
Pre HPTLC analýzu sa použijú platne s indikátorom 20 x 10 cm. Na LINOMATe IV sa na 
dĺžke 20 cm nanesie 7 stôp 5 mm dlhých a 7 mm vzdialených od seba. Štartovacia čiara je 2 
cm od spodného okraja platne, prvá stopa je 15 mm od ľavého okraja platne. Do krajných 
dvoch stôp sa nanesie 20 µl pracovného roztoku štandardu s koncentráciou 10 mg/l.  
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Odparky vzoriek sa rozpustia v 50 µl metanolu a nanášajú sa po 10 µl do zvyšných 5 stôp. 
Rýchlosť nanášania sa volí 10 s/µl. 
Platňa sa nechá vysušiť a vyvíja sa vo vertikálnej komôrke s mobilnou fázou 
chloroform:acetón (1:1) do výšky cca 10 cm od štartu. 
 
9. Kalibrácia a vyhodnotenie 
Po vysušení vizuálne detekovať pod UV lampou pri 254 nm. Denzitometrické vyhodnotenie 
na SCANERi pomocou PC programu CATS.  
 
 

Rozsah stanovenia 0,5 -10 mg/kg 
LOQ 0,5 mg/kg 
LOD 0,1 mg/kg 
Výťažnosť 60 - 80  % 
Produktivita 10 - 15 vz./d 
Čas potrebný  na prípravu vzorky 1,5 - 2,5 h 
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                                                                                                                          Príloha 30 

  
CH – 6. 18. 

 
 

Stanovenie nitrofuránov metódou HPLC 
 
 

 
 
 
 
1.  ROZSAH POUŽITEĽNOSTI METÓDY 

 
Skúšobná metóda je použiteľná pre stanovenie nitrofuránov v nasledujúcich komoditách: 
Bravčový sval, pečeň a oblička, hovädzí sval, pečeň a oblička, hydinový sval a vnútornosti, 
ryby, mlieko čerstvé a sušené, vajcia čerstvé a sušené. 
Touto metódou je možné stanovenie nasledujúcich nitrofuránov:  
• Nitrofurantoin  (NFN) 
• Nitrofurazon  (NFZ) 
• Furazolidon  (FZD) 

 
 

2.  PRINCÍP METÓDY 
 

Zhomogenizovaná vzorka sa opakovane extrahuje organickým rozpúšťadlom. Po následnej 
centrifugácii a oddelení v deliacom lieviku sa extrakt prefiltruje cez vrstvu bezvodého síranu 
sodného. Spojené extrakty sa prečisťujú technikou SPE, prečistený eluát sa odparí do sucha 
a zvyšok sa zakoncentruje do rozpúšťadla, ktoré zodpovedá zloženiu mobilnej fázy. Pre 
kvantifikáciu sa používa technika HPLC s DAD (UV) detekciou pri vlnovej dĺžke 362 nm. 

 
 

3.  POUŽITÉ CHEMIKÁLIE A MATERIÁLY 
 

Všetky použité materiály a chemikálie musia byť vhodné pre HPLC analýzu (napr. 
LiChrosolv, Uvasol, Suprasolv), alebo musia byť rektifikačne prečistené: 
• Acetonitril LiChrosolv gradient grade 
• Dichlórmetán Suprasolv pre stopovú analýzu 
• Petroléter pre analýzu (bod varu v rozsahu 40-60 ºC), Merck 
• Metanol LiChrosolv gradient grade 
• Hexán Uvasol, pre spektrofotometriu 
• Octan sodný kryštalický p.a. 
• Síran sodný bezvodý p.a.(vyžíhaný pri teplote 600 ºC po dobu 6 hodín) 
• HPLC-grade H2O, získaná prečistením destilovanej vody v zariadení Milli-Q-Plus 
• SPE kolónky- Silikagel, 500 mg, 6 ml 
• Referenčné materiály pre nitrofurány  
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4.  POUŽITÉ PRACOVNÉ POMÔCKY A PRÍSTROJE 
 

• Kuchynský mlynček na mäso 
• Ultrazvukový vodný kúpeľ  
• Rotačná vákuová odparka  
• Centrifúga  
• Laboratórna trepačka  
• Deliaci lievik 250 ml 
• Vákuové zariadenie SPE (J.T.Baker, alebo LiChrolut Extraction Unit) 
• Milli-Q-Plus, systém na prečisťovanie destilovanej vody, Millipore 
• HPLC prístroj ISCO s Polychrom/ PolyView 9065 Diode Array Detector, Varian alebo HPLC HP   
 1100 s UV detekciou 
• Analytická kolóna LiChrocart, LiChrospher 100 Rp-18, 5 µm, 250x4 mm s predkolónou RP-18  
  4-4, Merck 
• Injekčná striekačka Hamilton 100 µl 
• Kalibrované odmerné sklo 
 
 
5.  PRACOVNÝ POSTUP PRÍPRAVY VZORIEK 
 
1. Mäso, vnútornosti, ryby: 
 
1.1. Extrakcia vzorky 
 
Analyzovaná vzorka sa dokonale zhomogenizuje pomocou mäsového mlynčeka a odoberie sa 
priemerná vzorka na analýzu. Do Erlenmayerovej banky sa naváži 10 g, zaleje sa 40 ml di-
chlórmetánu a extrahuje sa 10 min v ultrazvuku. Extrakt sa zleje do 50 ml centrifugačnej 
banky a nechá sa 8 min odstreďovať pri 2400 ot/min. Supernatan sa prefiltruje cez vatový 
filter a vrstvu bezv. Na2SO4. Extrakcia sa zopakuje s 20 ml dichlórmetánu, spojený extrakt sa 
odparí na rotačnej vákuovej odparke na objem cca 25 ml, ktorý sa odmeria v odmernom valci 
a pridá sa 17 ml petroléteru. 
 
 
1.2.  SPE prečistenie a elúcia analytov 
 
SPE silikagelová kolónka sa kondiciuje 10 ml metanolu + 10 ml petroléteru, nasleduje 10 ml 
zmesi dichlórmetán : petroléter (80:40), pričom povrch náplne v kolónke nesmie vyschnúť. 
Cez kolónku sa nasaje pomocou mierneho vákua extrakt vzorky - asi 1 ml/min. Premyje sa       
5 ml hexánu a vysuší sa vákuom. Analyty sa eluujú z kolónky 6 ml metanolu + 6 ml ace-
tonitrilu. Eluát sa odparí na odparke pri 40 °C, zvyšok v banke sa kvantitatívne opláchne  1 ml 
mobilnej fázy a 2 x 2 ml hexánu, ktorý rozpustí metanolom eluované tuky a prevedie sa do      
5 ml centrifugačnej banky. Zmes sa centrifuguje 10 min pri 3000 ot/min. Analyzuje sa spodná 
vrstva, ktorá sa môže v prípade potreby prefiltrovať cez membránový filter. 
 
2. Mlieko čerstvé, sušené, med: 
 
2.1. Extrakcia vzorky 
 
Čerstvé mlieko sa dokonale zhomogenizuje a odoberie sa 10 ml na analýzu. Zo sušeného 
mlieka a medu sa pripraví 10 % roztok a tiež sa odoberie 10 ml na analýzu. Do deliaceho 
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lievika 250 ml sa nadávkuje 10 ml priemernej vzorky, zaleje sa 40 ml dichlórmetánu a ex-
trahuje sa 2 min intenzívnym trepaním a vrstvy sa nechajú oddeliť. Spodná dichlórmetánová 
vrstva sa prefiltruje cez vatový filter a vrstvu bezv. Na2SO4, ku vrchnej vrstve v lieviku sa 
pridá 20 ml dichlórmetánu a proces extrakcie a filtrácie sa zopakuje. Ku spojenému extraktu 
sa pridá 40 ml petroléteru a vzorka sa čistí na silikagelových kolónkach.  
 
2.2. SPE prečistenie a elúcia analytov 
 
Kolónky sa kondiciujú 10 ml metanolu + 10 ml petroléteru. Cez kolónku sa nasaje pomocou 
mierneho vákua extrakt vzorky (1 ml/min) a vysuší sa vákuom.  Analyty sa eluujú z kolónky 
6 ml metanolu + 6 ml acetonitrilu. Eluát sa odparí na odparke pri 40°C, zvyšok v banke sa 
kvantitatívne opláchne 1 ml mobilnej fázy a 2 x 2 ml hexánu, ktorý rozpustí metanolom 
eluované tuky. Odparok sa prevedie do 5 ml centrifugačnej banky a centrifuguje sa 10 min pri 
3000 ot/min. Analyzuje sa spodná vrstva, ktorá sa môže v prípade potreby prefiltrovať cez 
membránový filter. 
 
3. Čerstvé vajcia: 
 
Extrakcia vzorky 
 
Naváži sa 25 g zhomogenizovanej vzorky do 250 ml banky a zaleje sa 50 ml acetonitrilu. 
Vzorka sa extrahuje v ultrazvuku  10 min. Extrakt sa opatrne zleje do banky cez vatový filter, 
k tuhej fáze sa pridá ešte 12 ml acetonitrilu a premieša sa. Spojené extrakty sa prelejú do       
500 ml deliaceho lievika, pridá sa 2 g NaCL, dôkladne sa pretrepe, aby sa soľ dobre 
rozpustila. Po oddelení vrstiev sa spodná vrstva vypustí do pripravenej kadičky, vrchná vrstva 
sa prefiltruje cez vatový filter a vrstvu bezv. Na2SO4. Vodná vrstva sa opakovane extrahuje s 
12,5 ml etylacetátu. Po oddelení vrstiev sa spodná vrstva vyhodí a vrchná sa znovu prefiltruje 
do acetonitrilovej časti. Obsah banky sa odparí na vákuovej odparke. Pomocou 2 ml mobilnej 
fázy sa obsah prevedie do centrifugačnej skúmavky, pridá sa  2 x 2 ml hexánu a odstredí sa  
10 min  pri 3000 ot/ min. Analyzuje sa spodná vodná vrstva. 
 
4. Sušená vaječná hmota: 
 
Extrakcia vzorky 
 
Pripraví sa 10 % roztok sušenej vaječnej zmesi. Naváži sa 5 g do 200 ml Erlenmayerovej ban-
ky, pridá sa 50 ml acetonitrilu a extrahuje sa v ultrazvuku 10 min. Homogenizát sa prefiltruje 
cez vatový filter do banky s guľatým dnom, k tuhej fáze sa znovu pridá 12,5 ml acetonitilu, 
premieša sa a opäť sa prefiltruje. Extrakt sa odparí na rotačnej vákuovej odparke pri 40 ºC. 
Pomocou 2 ml mobilnej fázy sa obsah kvantitatívne prevedie do centrifugačnej skúmavky, 
pridá sa  2 x 2 ml hexánu a odstredí sa 10 min  pri 3000 ot/ min. Analyzuje sa spodná vodná 
vrstva metódou HPLC s DAD detekciou. 
 
 
6.  HPLC STANOVENIE 

 
Extrakty vzoriek sa kvantifikujú kvapalinovým chromatografom, ktorý je špecifikovaný          
v kap. 4. Pred každú sériu vzoriek sa zaradí štandard so známou koncentráciou, ktorým sa 
verifikuje správnosť naladenia prístroja a retenčné časy jednotlivých píkov. 
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Analytická kolóna:  LiChroCART 250-4, Purospher 100 RP 18e (5µm) s predkolónou RP18 
 
Mobilná fáza:   A – 0,01 M roztok octanu sodného s pH  4,6 
                           B - acetonitril 
 
Lineárny gradientový program: zmenu zloženia mobilnej fázy v čase programujeme   
                                                   nasledovne: 
 

Čas (min) A % B % 
0 94 6 
28 60 40 
30 94 6 
34 94 6 

 
Prietok: 1 ml/min                                                     Nástrek: 100 µl 
 
Detekcia: DAD (UV) 362 nm                                 Teplota kolóny: laboratórna   
 
 
7.  KALIBRÁCIA METÓDY 
 
Skladovanie a expirácia: Originálne balenie RM nitrofuránov skladujeme v chladničke pri cca 
5 °C. 
Zásobný zmesný roztok: Odváži sa cca 10 mg každého štandardu nitrofuránu, rozpustí sa v 
malom množstve metanolu, kvantitatívne sa prenesie do 100 ml odmernej banky a doplní sa 
metanolom po rysku. Koncentrácia takto pripraveného roztoku je 100 mg/l (100 ppm), 
uchováva sa v chladničke pri teplote 5°C po dobu 6 mesiacov.  
Pracovný roztok: Do 10 ml odmernej banky sa pridá 1 ml zásobného roztoku a doplní sa  
0,01 M roztokom octanu sodného (pH  4,6) po rysku. Takto pripravený roztok má 
koncentráciu 10 ppm, uchováva sa v chladničke pri 5°C 1 mesiac. 
Kalibračné roztoky: Do 10 ml odmerných baniek sa pridá pomocou injekčnej striekačky 
Hamilton 10 – 100 µl pracovného roztoku a doplní sa mobilnou fázou po rysku. Tieto 
kalibračné roztoky v rozsahu koncentrácií 0,01 – 0,1 ppm sa pripravujú bezprostredne pred 
kalibráciou. 
 
 

 

POUŽITÁ LITERARÚRA 

 
Veterinární laboratorní metodiky 1990, VIIc: Stanovení organických cizorodých látek  
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                                                                                                                          Príloha 31 

  
CH – 6. 19. 

 
 

Stanovenie tiamulínu v kŕmnych premixoch metódou HPLC 
 
 

 
 
 
 
1. ROZSAH POUŽITEĽNOSTI METÓDY 
 
Skúšobná metóda je použiteľná na stanovenie tiamulínu v kŕmnych premixoch. 
Tiamutin hydrogén fumarát sa používa na individuálnu a hromadnú liečebno - ochrannú           
a liečebnú aplikáciu v krmive. 

 
 

2. PRINCÍP METÓDY 
 
Zriedené a upravené vzorky sa analyzujú reverznofázovou HPLC s UV detekciou s vlnovou 
dĺžkou 210 nm. 

 
 

3. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
• Ultrazvukový vodný kúpeľ  
• Centrifúga  
• Milli-Q-Plus, systém na prečistenie destilovanej vody 
• HPLC s UV detektorom  
• Analytická kolóna: LiChroCART 250-4, Purospher 100 RP 18e (5µm) s predkolónou RP 18   
• Predvážky a analytické váhy 
• Injekčná striekačka 100 µl  
• Kalibrované odmerné sklo 
 
4. CHEMIKÁLIE A ROZTOKY 
 
Pokiaľ nie je uvedené inak, používajú sa chemikálie čistoty p.a.: 
• Acetonitril – UvaSolv, gradient grade 
• Kyselina orto - fosforečná 
• HPLC voda 
• Referenčný materiál (RM): tiamulín hydrogén fumarát  
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5. PRACOVNÝ POSTUP PRÍPRAVY VZORIEK 

   
Vzorka premixu sa dôkladne zhomogenizuje v trecej miske a z takto upravenej vzorky sa 
naváži 1 g do centrifugačnej skúmavky. Ku vzorke sa pridá 30 ml roztoku mobilnej fázy        
a 30 sec sa sonikuje v ultrazvukovom kúpeli. Potom sa vzorka centrifuguje 5 min. pri 
2500ot/min. Supernatan sa prefiltruje cez filtračný papier do 25 ml odmernej banky. Takto 
pripravená vzorka sa dávkuje na chromatografickú kolónu. 
 
 
6. HPLC STANOVENIE 
 
• Analytická kolóna:   LiChroCART 250-4, Purospher 100 RP 18e (5µm) s 

predkolónou RP18 (5µm), 4x4 
 
• Mobilná fáza:    A = voda okyslená 0,04 % kyselinou orto – fosforečnou 
     B = acetonitril 
  
• Zloženie mobilnej fázy:    izokratická elúcia  95 % A a 5 % B 

 
• Rýchlosť prietoku mobilnej fázy:  0,8 ml/min. 

 
• Objem nástreku:     10 µl 

 
• Teplota kolóny:     40 ºC 

 
• Detekcia:     UV pri 210 nm  

 
Vzorky pripravené postupom uvedeným v kapitole 5. kvantifikujeme kvapalinovým 
chromatografom. Pred každú sériu vzoriek zaradíme referenčný materiál tiamulínu so známou 
koncentráciou, ktorým verifikujeme správnosť naladenia prístroja a overíme retenčné časy 
jednotlivých píkov. 

 
 
7. KALIBRÁCIA METÓDY A UCHOVÁVANIE RM 
 
Zásobný roztok – odváži sa cca 10 mg (± 0,1 mg) RM tiamulínu, rozpustí sa v malom 
množstve mobilnej fázy, prevedie sa kvantitatívne do 10 ml odmernej banky a doplní sa 
mobilnou fázou rysku. Koncentrácia takto pripraveného štandardu je 1000 mg/l (1000 ppm). 
Zásobný roztok tiamulínu, uschovaný v chladničke pri teplote cca 5 °C, má dobu použitia        
3 mesiace. 
 
Kalibračné roztoky – riedením zásobného roztoku mobilnou fázou sa pripravia kalibračné 
roztoky v rozsahu koncentrácií 100 - 1000 mg/l (100 - 1000 ppm) a to tak, že do 10 ml 
odmerných baniek sa pridá pomocou injekčnej striekačky Hamilton 1 ml zásobného roztoku a 
doplní sa mobilnou fázou po rysku. Kalibračné roztoky sa pripravujú bezprostredne pred ka-
libráciou. 
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                                                                                                                          Príloha 31 

  
CH – 6. 19. 

 
 

Stanovenie tiamulínu v kŕmnych premixoch metódou HPLC 
 
 

 
 
 
 
1. ROZSAH POUŽITEĽNOSTI METÓDY 
 
Skúšobná metóda je použiteľná na stanovenie tiamulínu v kŕmnych premixoch. 
Tiamutin hydrogén fumarát sa používa na individuálnu a hromadnú liečebno - ochrannú a 
liečebnú aplikáciu v krmive. 

 
 

2. PRINCÍP METÓDY 
 
Zriedené a upravené vzorky sa analyzujú reverznofázovou HPLC s UV detekciou s vlnovou 
dĺžkou 210 nm. 

 
 

3. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
• Ultrazvukový vodný kúpeľ  
• Centrifúga  
• Milli-Q-Plus, systém na prečistenie destilovanej vody 
• HPLC s UV detektorom  
• Analytická kolóna: LiChroCART 250-4, Purospher 100 RP 18e (5µm) s predkolónou RP 18   
• Predvážky a analytické váhy 
• Injekčná striekačka 100 µl  
• Kalibrované odmerné sklo 
 
4. CHEMIKÁLIE A ROZTOKY 
 
Pokiaľ nie je uvedené inak, používajú sa chemikálie čistoty p.a.: 
• Acetonitril – UvaSolv, gradient grade 
• Kyselina orto - fosforečná 
• HPLC voda 
• Referenčný materiál (RM): tiamulín hydrogén fumarát  
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5. PRACOVNÝ POSTUP PRÍPRAVY VZORIEK 
   

Vzorka premixu sa dôkladne zhomogenizuje v trecej miske a z takto upravenej vzorky sa 
naváži 1 g do centrifugačnej skúmavky. Ku vzorke sa pridá 30 ml roztoku mobilnej fázy a   
30 sec sa sonikuje v ultrazvukovom kúpeli. Potom sa vzorka centrifuguje 5 min pri 
2500ot/min. Supernatan sa prefiltruje cez filtračný papier do 25 ml odmernej banky. Takto 
pripravená vzorka sa dávkuje na chromatografickú kolónu. 
 
 
6. HPLC STANOVENIE 
 
• Analytická kolóna:   LiChroCART 250-4, Purospher 100 RP 18e (5µm) s 

predkolónou RP18 (5µm), 4x4 
 
• Mobilná fáza:    A = voda okyslená 0,04 % kyselinou orto – fosforečnou 
     B = acetonitril 
  
• Zloženie mobilnej fázy:    izokratická elúcia  95 % A a 5 % B 

 
• Rýchlosť prietoku mobilnej fázy:  0,8 ml/min. 

 
• Objem nástreku:     10 µl 

 
• Teplota kolóny:     40 ºC 

 
• Detekcia:     UV pri 210 nm  

 
Vzorky pripravené postupom uvedeným v kapitole 5. kvantifikujeme kvapalinovým 
chromatografom. Pred každú sériu vzoriek zaradíme referenčný materiál tiamulínu so známou 
koncentráciou, ktorým verifikujeme správnosť naladenia prístroja a overíme retenčné časy 
jednotlivých píkov. 

 
 
7. KALIBRÁCIA METÓDY A UCHOVÁVANIE RM 
 
Zásobný roztok – odváži sa cca 10 mg (± 0,1 mg) RM tiamulínu, rozpustí sa v malom 
množstve mobilnej fázy, prevedie sa kvantitatívne do 10 ml odmernej banky a doplní sa 
mobilnou fázou rysku. Koncentrácia takto pripraveného štandardu je 1000 mg/l (1000 ppm). 
Zásobný roztok tiamulínu, uschovaný v chladničke pri teplote cca 5 °C, má dobu použitia        
3 mesiace. 
 
Kalibračné roztoky – riedením zásobného roztoku mobilnou fázou sa pripravia kalibračné 
roztoky v rozsahu koncentrácií 100 - 1000 mg/l (100 - 1000 ppm) a to tak, že do 10 ml 
odmerných baniek sa pridá pomocou injekčnej striekačky Hamilton 1 ml zásobného roztoku a 
doplní sa mobilnou fázou po rysku. Kalibračné roztoky sa pripravujú bezprostredne pred ka-
libráciou. 
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                                                                                                                                                  Príloha 32 

  
CH – 6. 20. 

 
 

Stanovenie phenylbutazonu metódou GC-MS 
 
 

 
 
 
1. Princíp metódy 
 
Phenylbutazon (PHB) je efektívne, nesteroidné – protizápalové liečivo s antipyretickým 
a analgetickým účinkom. Používa sa vo veterinárnej praxi pri liečení artritídy, neuritídy a pri 
bolestivých zraneniach ako napr. vykĺbení, svalovom poškodení atď.  
Reziduá phenylbutazonu sú stanovované v krvnom sére a surovom kravskom mlieku. Po 
extrakcii krvného séra a surového kravského mlieka organickým rozpúšťadlom nasleduje 
prečistenie získaného extraktu na vhodnom sorbente. Zahustený prečistený extrakt reziduí 
PHB sa analyzuje metódou plynovej chromatografie za použitia MS detektora. 
 

2. Pomôcky a chemikálie 

 
• hexan redestilovaný, UVASOL, firma Merck 
• metanol redestilovaný, LICHROSLV, firma Merck 
• deionizovaná voda Milli-Q-Plus 
• bakerbond SPE kolonka C18 500 mg, firma J.T.Baker  
• 0,001 M kyselina octová, firma Merck 
• 1,5 % H3PO4 p.a. 
• phenylbutazon 99%, firma Sigma 

 
 
3.Pracovný postup 
 
3.1.Príprava vzorky 
 
Krvné sérum: V 1ml krvného séra upraviť pH hodnotu na 6,0; vložiť do ultrazvukového 
kúpeľa na 15 minút, odstrediť pri 2000 otáčkach 15 minút. Po oddelení séra od usadeniny 
ďalej pokračovať s roztokom, ktorý sa aplikuje na C18 SPE kolónku. 
 
Surové kravské mlieko: V 5 g mlieka upraviť pH hodnotu na 6,0; zhomogenizovať v ultra-
zvukovom kúpeli 15 minút a následne 2-krát extrahovať: 
1. extrakcia: pridať 40 ml hexánu, v oddeľovacom lieviku intenzívne trepať 2 minúty, pre-

filtrovať  cez vatu a bezv. Na2SO4.  
2. extrakcia: pridať 20 ml hexánu, v oddeľovacom lieviku intenzívne trepať 2 minúty, pre-

filtrovať  cez vatu a bezv. Na2SO4.  
Extrakty spojiť, odpariť na rotačnej vákuovej odparke na 1 ml a aplikovať na C18 SPE  
kolónku.  
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3.2.Čistenie na C18 SPE kolónke 
 
- aktivácia: SPE kolónku aktivovať 4 ml MeOH a 4 ml 1,5 % H3PO4  
                       Kolónka nesmie vyschnúť! 
- aplikácia vzorky: 1 ml predpripravenej vzorky pomaly presať cez kolónku 
- preplach: kolónku prepláchnuť s 5 ml 1,5 % H3PO4 a vysať do sucha 
- úprava pH: presať vákuom 2 ml 0,001M CH3COOH cez kolónku a použiť silné vákuum 

na vysušenie kolónky 
- elúcia: 4 ml MeOH, sušiť pod vákuom 5 min 
- zahustenie: metanolový eluát zahustiť na vákuovej odparke pri 40 °C takmer do sucha 

a zvyšok rozpúšťadla odfúkať dusíkom 
Odparok rozpustiť v 1 ml hexánu a použiť na analýzu GC-MS.  Paralelná analýza vzorky sa 
robí po každej dvadsiatej vzorke v poradí a v prípade potreby (nedostatočné rozdelenie 
rezídui, obsah rezíduí nadlimitný, alebo sa blížiaci k limitu pre danú komoditu a iných opod-
statnených chromatografických problémov). 
Skúška slepého pokusu ako kontroly čistoty chemikálií, kontroly nových šarží chemikálií, 
reálnej nuly (baseline) sa robí 2-krát týždenne a v prípade potreby. 
 
3.3 Plynová chromatografia 
 
Dôkaz phenylbutazonu sa vykonáva na plynovom chromatografe fy VARIAN 3400 s auto-
matickým dávkovačom a MS detektorom, za nasledovných podmienok: 
- kolóna: DB-5MS 30m; Ø 0,25 mm; fáza 0,25 µm 
- tepelný program: 80 ºC, 2 min 
                                        80 ºC – 220 ºC, 7 ºC/min 
                                        220 ºC – 250 ºC, 20 ºC/min 
                                        250 ºC, 7 min 
- injektor: tepelne programovateľný SP 
- detektor: MS 
                           ionizácia: EI    45eV 
                           teplota iónového zdroja: 170 °C 
 
 
4. Identifikácia a vyhodnotenie 
 
Phenylbutazon na nepolárnej kolóne poskytuje súmerný, dobre oddelený pík bez interferen-
cie. Kvantitatívne vyhodnotenie sa robí metódou externého štandardu v používanom software 
za predpokladu, že všetky hodnoty kalibrácie ležia v lineárnom rozsahu detektora. Kalibračná 
krivka v rozsahu 0,002 až 0,2 ppm je v prílohe. Phenylbutazon je vyhodnotený v SIM mode 
podľa dominantného iónu 183 a molekulového iónu 308.  
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Koncentrácia phenylbutazónu sa vypočíta: 
                                                       - výpočet pre mlieko:                      
                                                                                               x = (c/5*10-3)*0,99 [mg/kg] 
                                                       - výpočet pre krvné sérum: 
                                                                                               x = c*10-3*0,99 [mg/l] 
 
kde x – koncentrácia phenylbutazónu v mg/kg ( pre krvné sérum v mg/l) 
      c – koncentrácia phenylbutazónu podľa kalibračnej krivky v ng/ml 
 
 
 
Validačné parametre metódy: 

 

  
Krvné sérum 

 
Surové kravské mlieko 

 
LOD 

 
0,01 mg/l 

 
0,004 mg/kg 

 
 

LOQ 
 

0,015 mg/l 
 

0,006 mg/kg 
 

 
RSD 

 
10,0 % 

 
9,6 % 

 
 

Rozsah stanovenia 
 

(0,015 – 0,040) mg/l 
            (0,041 - 1,00)      mg/l 

 

 
(0,006 – 0,030) ppm 

           (0,031 – 0,200) ppm 

 
Výťažnosť 

 
0,03 mg/l.....71,0% 

             0,2 mg/l.....  78,1% 
 

 
 0,006 ppm......91,2% 
 0,03 ppm.....    93,7 % 

 
Rozšírená neistota 

 
 0,03 mg/l...18  % (±0,005 mg/l) 
 0,2  mg/l    12 % (±0,025 mg/l) 

 
0,006 ppm....22 % (±0,001 ppm) 
0,03  ppm.... 16 % (±0,005ppm) 
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Príloha 33 
 

   
CH – 6.21.  

 
 

Semikvantitatívne stanovenie β-laktámových antibiotík v mlieku 
 Systém Charm II 

 
 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie β-laktámových antibiotík v surovom kravskom mlieku, 
pasterizovanom, homogenizovanom, odstredenom, zmrazenom a sušenom  mlieku. Je 
to semikvantitatívna metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 
 
RIA metóda s využitím baktérií so špecifickými receptormi pre väzbu všetkých liečiv 
typu β-laktámov. 
 
3. PÔVOD METÓDY 
 
CHARM Sciences Inc., USA 
 
4. PRÍSTROJE A REAGENCIE 
 
Charm Sciences Inc. 

- Analyzátor L. S. Counter 6600 s tlačiarňou 
- Dvojitý inkubátor Inctronic II 
- Medifuga Heraeus  
- Prípravný modul 
- Testovacie sady pre b-laktámové antibiotiká 
- Štandardy : Zero control standard a PNC G standard   
- Scintilačná tekutina Optifluor 
 

Deionizovaná voda, Elga 
 
5. PRÍPRAVA ŠTANDARDOV 
  
5.1 rekonštitúcia zero control standard so 100 ml 40 oC vody 
5.2 rekonštitúcia PNC G standard s 10 ml zero control standard rekonšt. 
 
6. PRÍPRAVA VZORIEK 
  
Podľa príručky operátora Charm Sciences Inc. 
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7. VYHODNOTENIE ANALÝZY  
 
Mikroprocesorom analyzátora L. S. Counter 6600 v CPM  jednotkách (count per 
minute = odpočet za minútu) porovnaním CPM vzorky s CPM kontrolného bodu, 
hodnota ktorého sa rovná  hodnote MRL pre β-laktámové antibiotiká v mlieku. 
 
8. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 34 
 

 
1. OBLASŤ POUŽITIA 
 
Metóda špecifikuje stanovenie tetracyklínov v surovom kravskom mlieku, paste-
rizovanom, homogenizovanom, odstredenom, zmrazenom a sušenom  mlieku. Je to 
semikvantitatívna metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 
 
RIA metóda s využitím imunoreceptora pre väzbu tetracyklínových liečiv. 
 
 
3. PÔVOD METÓDY 
 
CHARM Sciences Inc., USA 
 
4.PRÍSTROJE A REAGENCIE 
 
Charm Sciences Inc. 

- Analyzátor L. S. Counter 6600 s tlačiarňou 
- Dvojitý inkubátor Inctronic II 
- Medifuga Heraeus  
- Prípravný modul 
- Testovacie sady pre tetracyklínové antibiotiká 
- Štandardy : Zero control standard a Multiantimicrobial standard - MAMS 

(obsahujúci oxytetracyklín) 
- Scintilačná tekutina Optifluor 
 

Deionizovaná voda, Elga 
 
5. PRÍPRAVA ŠTANDARDOV 
 
5.1 rekonštitúcia zero control standard so 100 ml 40 oC vody 
5.2 rekonštitúcia MAMS so 100ml zero control standard rekonšt. 
 
6. PRÍPRAVA VZORIEK 
  
Podľa príručky operátora Charm Sciences Inc. 
 

   
CH – 6.22. 

  
Semikvantitatívne stanovenie tetracyklínov v mlieku 

 Systém Charm II 
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7. VYHODNOTENIE ANALÝZY  
 
Mikroprocesorom analyzátora L. S. Counter 6600 v CPM  jednotkách ( count per 
minute = odpočet za minútu) porovnaním CPM vzorky s CPM kontrolného bodu, 
hodnota ktorého sa rovná  hodnote MRL pre tetracyklínové antibiotiká v mlieku. 
 
 
8. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 34 
 

 
1. OBLASŤ POUŽITIA 
 
Metóda špecifikuje stanovenie tetracyklínov v surovom kravskom mlieku, paste-
rizovanom, homogenizovanom, odstredenom, zmrazenom a sušenom  mlieku. Je to 
semikvantitatívna metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 
 
RIA metóda s využitím imunoreceptora pre väzbu tetracyklínových liečiv. 
 
 
3. PÔVOD METÓDY 
 
CHARM Sciences Inc., USA 
 
4. PRÍSTROJE A REAGENCIE 
 
Charm Sciences Inc. 

- Analyzátor L. S. Counter 6600 s tlačiarňou 
- Dvojitý inkubátor Inctronic II 
- Medifuga Heraeus  
- Prípravný modul 
- Testovacie sady pre tetracyklínové antibiotiká 
- Štandardy : Zero control standard a Multiantimicrobial standard - MAMS 

(obsahujúci oxytetracyklín) 
- Scintilačná tekutina Optifluor 
 

Deionizovaná voda, Elga 
 
5. PRÍPRAVA ŠTANDARDOV 
 
5.1 rekonštitúcia zero control standard so 100 ml 40 oC vody 
5.2 rekonštitúcia MAMS so 100ml zero control standard rekonšt. 
 
6. PRÍPRAVA VZORIEK 
  
Podľa príručky operátora Charm Sciences Inc. 
 

   
CH – 6.22. 

  
Semikvantitatívne stanovenie tetracyklínov v mlieku 

   Systém Charm II 
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7. VYHODNOTENIE ANALÝZY  
 
Mikroprocesorom analyzátora L. S. Counter 6600 v CPM  jednotkách ( count per 
minute = odpočet za minútu) porovnaním CPM vzorky s CPM kontrolného bodu, 
hodnota ktorého sa rovná  hodnote MRL pre tetracyklínové antibiotiká v mlieku. 
 
 
8. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 36 
 

 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie  gentamicínu a streptomycínu v surovom kravskom 
mlieku, pasterizovanom, homogenizovanom, odstredenom, zmrazenom a sušenom  
mlieku. Je to semikvantitatívna metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 
 
RIA metóda s využitím špecifických mikrobiálnych a imunoreceptorov pre väzbu 
aminoglykozidových liečiv typu streptomycínu a gentamicínu. 
 
 
3. PÔVOD METÓDY 
 
CHARM Sciences Inc., USA 
 
4. PRÍSTROJE A REAGENCIE 
 
Charm Sciences Inc. 

- Analyzátor L. S. Counter 6600 s tlačiarňou 
- Dvojitý inkubátor Inctronic II 
- Medifuga Heraeus  
- Prípravný modul 
- Testovacie sady pre aminoglykozidové antibiotiká typu streptomycínu a gen-

tamicínu 
- Štandardy : Zero control standard a Multiantimicrobial standard -MAMS  

(obsahujúci gentamicín)  
- Scintilačná tekutina Optifluor 
 

Deionizovaná voda, Elga 
 
 
5. PRÍPRAVA ŠTANDARDOV 
  
5.1 rekonštitúcia zero control standard so 100 ml 40 oC vody 
5.2 rekonštitúcia MAMS so 100 ml zero control standard rekonšt. 
 

   
CH – 6.24. 

  
Semikvantitatívne stanovenie  aminoglykozidových antibiotík typu 

gentamicínu a streptomycínu v mlieku 
 Systém Charm II 

 
 



 

 166

6. PRÍPRAVA VZORIEK 
  
Podľa príručky operátora Charm Sciences Inc. 
 
7. VYHODNOTENIE ANALÝZY  
 
Mikroprocesorom analyzátora L. S. Counter 6600 v CPM  jednotkách ( count per 
minute = odpočet za minútu) porovnaním CPM vzorky s CPM kontrolného bodu, 
hodnota ktorého sa rovná  hodnote MRL pre aminoglykozidové antibiotiká daného 
typu v mlieku. 
 
8. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 37 
 

 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie aminoglykozidových antibiotík typu neomycínu a gen-
tamicínu v surovom kravskom mlieku, pasterizovanom, homogenizovanom, odstre-
denom, zmrazenom a sušenom  mlieku. Je to semikvantitatívna metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 
 
RIA metóda s využitím špecifických mikrobiálnych a imuno receptorov pre väzbu 
aminoglykozidových liečiv typu neomycínu a gentamicínu. 
 
3. PÔVOD METÓDY 
 
CHARM Sciences Inc., USA 
 
4. PRÍSTROJE A ČINIDLÁ 
 
Charm Sciences Inc. 

- Analyzátor L. S. Counter 6600 s tlačiarňou 
- Dvojitý inkubátor Inctronic II 
- Medifuga Heraeus  
- Prípravný modul 
- Testovacie sady pre aminoglykozidové antibiotiká typu neomycínu a gen-

tamycínu 
- Štandardy: Zero control standard a Multiantimicrobial standard -MAMS  

(obsahujúci gentamicín)  
- Scintilačná tekutina Optifluor 
 

Deionizovaná voda, Elga 
 
5. PRÍPRAVA ŠTANDARDOV 
  
5.1 rekonštitúcia zero control standard so 100 ml 40 oC vody 
5.2 rekonštitúcia MAMS so 100 ml zero control štandard rekonšt. 
 
 
 

   
CH – 6.25. 

  
Semikvantitatívne stanovenie  aminoglykozidových antibiotík typu 

neomycínu a gentamicínu v mlieku 
 Systém Charm II 
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6. PRÍPRAVA VZORIEK 
  
Podľa príručky operátora Charm Sciences Inc. 
 
7. VYHODNOTENIE ANALÝZY  
 
Mikroprocesorom analyzátora L. S. Counter 6600 v CPM  jednotkách (count per 
minute = odpočet za minútu) porovnaním CPM vzorky s CPM kontrolného bodu, 
hodnota ktorého sa rovná  hodnote MRL pre aminoglykozidové antibiotiká daného 
typu v mlieku. 
 
8. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 38 
 

 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie  makrolidových a linkozamidových antibiotík  (erytro-
mycín, lincomycín, pirlimycín, tilmicozín, tylozín) v surovom kravskom mlieku, pas-
terizovanom, homogenizovanom, odstredenom, zmrazenom a sušenom  mlieku. Je to 
semikvantitatívna metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 
 
RIA metóda s využitím špecifických mikrobiálnych  receptorov pre väzbu liečiv typu 
makrolidových a linkozamidových antibiotík. 
 
3. PÔVOD METÓDY 
 
CHARM Sciences Inc., USA 
 
4. PRÍSTROJE A REAGENCIE 
 
Charm Sciences Inc. 

- Analyzátor L. S. Counter 6600 s tlačiarňou 
- Dvojitý inkubátor Inctronic II 
- Medifuga Heraeus  
- Prípravný modul 
- Testovacie sady pre makrolidové a linkozamidové antibiotiká  
- Štandardy : Zero control standard a Multiantimicrobial standard -MAMS  

(obsahujúci erytromycín)  
- Scintilačná tekutina Optifluor 
 

Deionizovaná voda, Elga 
 
5. PRÍPRAVA ŠTANDARDOV 
  
5.1 rekonštitúcia zero control standard so 100 ml 40 oC vody 
5.2 rekonštitúcia MAMS so 100 ml zero control standard rekonšt. 
 

   
CH – 6.26. 

  
Semikvantitatívne stanovenie  makrolidových a linkozamidových 

antibiotík  (erytromycín, lincomycín, pirlimycín, tilmicozín, tylozín) 
v mlieku 

 Systém Charm II 
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6. PRÍPRAVA VZORIEK 
  
Podľa príručky operátora Charm Sciences Inc. 
 
7. YHODNOTENIE ANALÝZY  
 
Mikroprocesorom analyzátora L. S. Counter 6600 v CPM  jednotkách (count per 
minute = odpočet za minútu) porovnaním CPM vzorky s CPM kontrolného bodu, 
hodnota ktorého sa rovná  hodnote MRL pre makrolidové a linkozamidové  anti-
biotiká v mlieku. 
 
8. PROTOKOL O SKÚŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 39 
 

 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie novobiocínu v surovom kravskom mlieku, pasteri-
zovanom, homogenizovanom, odstredenom, zmrazenom a sušenom  mlieku. Je to se-
mikvantitatívna metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 
 
RIA metóda s využitím špecifických mikrobiálnych  receptorov pre väzbu liečiv typu 
novobiocínu. 
 
3. PÔVOD METÓDY 
 
CHARM Sciences Inc., USA 
 
4. PRÍSTROJE A REAGENCIE 
 
Charm Sciences Inc. 

- Analyzátor L. S. Counter 6600 s tlačiarňou 
- Dvojitý inkubátor Inctronic II 
- Medifuga Heraeus  
- Prípravný modul 
- Testovacie sady pre novobiocín 
- Štandardy : Zero control standard a Multiantimicrobial standard -MAMS  

(obsahujúci novobiocín)  
- Scintilačná tekutina Optifluor 
 

Deionizovaná voda, Elga 
 
5. PRÍPRAVA ŠTANDARDOV 
  
5.1 rekonštitúcia zero control standard so 100 ml 40 oC vody 
5.2 rekonštitúcia MAMS so 100 ml zero control standard rek. 
 
6. PRÍPRAVA VZORIEK 
  
Podľa príručky operátora Charm Sciences Inc. 

   
CH – 6.27.  

  
Semikvantitatívne stanovenie novobiocínu v mlieku  

 Systém Charm II 
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7.VYHODNOTENIE ANALÝZY  
 
Mikroprocesorom analyzátora L. S. Counter 6600 v CPM  jednotkách (count per 
minute = odpočet za minútu) porovnaním CPM vzorky s CPM kontrolného bodu, 
hodnota ktorého sa rovná  hodnote MRL pre novobiocín v mlieku. 
 
 
8. PROTOKOL O SKÚŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 40 
 

 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie chloramfenikolu  surovom kravskom mlieku, paste-
rizovanom, homogenizovanom, odstredenom, zmrazenom a sušenom  mlieku. Je to 
semikvantitatívna metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 
 
RIA metóda s využitím špecifických  imuno receptorov pre väzbu chloramfenikolu. 
 
3. PÔVOD METÓDY 
 
CHARM Sciences Inc., USA 
 
4. PRÍSTROJE A ČINIDLÁNÁZOV METÓDY:  
 
Charm Sciences Inc. 

- Analyzátor L. S. Counter 6600 s tlačiarňou 
- Dvojitý inkubátor Inctronic II 
- Medifuga Heraeus  
- Prípravný modul 
- Testovacie sady pre chloramfenikol 
- Štandardy : Zero control standard a Multiantimicrobial standard -MAMS  

(obsahujúci chloramfenikol 1ppb)  
- Scintilačná tekutina Optifluor 
 

Deionizovaná voda, Elga 
 
5. PRÍPRAVA ŠTANDARDOV 
  
5.1 rekonštitúcia zero control standard so 100 ml 40 oC vody 
5.2 rekonštitúcia MAMS so 100 ml zero control standard rekonšt. 
 
6. PRÍPRAVA VZORIEK 
  
Podľa príručky operátora Charm Sciences Inc. 

   
CH – 6.28. 

 
 

Semikvantitatívne stanovenie chloramfenikolu v mlieku  
 Systém Charm II 
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7.VYHODNOTENIE ANALÝZY  
 
Mikroprocesorom analyzátora L. S. Counter 6600 v CPM  jednotkách (count per 
minute = odpočet za minútu) porovnaním CPM vzorky s CPM kontrolného bodu, 
hodnota ktorého sa rovná  hodnote 1 ppb chloramfenikolu. 
 
8. PROTOKOL O SKÚŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 41 
 

 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie   spektinomycínu v surovom kravskom mlieku, paste-
rizovanom, homogenizovanom, odstredenom, zmrazenom a sušenom  mlieku. Je to 
semikvantitatívna metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 
 
RIA metóda s využitím špecifických  imuno receptorov pre väzbu spektinomycínu. 
 
3. PÔVOD METÓDY 
 
CHARM Sciences Inc., USA 
 
4. PRÍSTROJE A ČINIDLÁ  
 
Charm Sciences Inc. 

- Analyzátor L. S. Counter 6600 s tlačiarňou 
- Dvojitý inkubátor Inctronic II 
- Medifuga Heraeus  
- Prípravný modul 
- Testovacie sady pre spektinomycín 
- Štandardy : Zero control standard a Spectinomycin standard  
- Scintilačná tekutina Optifluor 
 

Deionizovaná voda, Elga 
 
5. PRÍPRAVA ŠTANDARDOV 
  
5.1 rekonštitúcia zero control standard so 100 ml 40 oC vody 
5.2 rekonštitúcia Spectinomycin standard so 100 ml zero control standard rekonšt. 
 
6. PRÍPRAVA VZORIEK 
  
Podľa príručky operátora Charm Sciences Inc. 
 

   
CH – 6.29. 

 
 

Semikvantitatívne stanovenie spektinomycínu v mlieku  
 Systém Charm II 
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7. VYHODNOTENIE ANALÝZY  
 
Mikroprocesorom analyzátora L. S. Counter 6600 v CPM  jednotkách (count per 
minute = odpočet za minútu) porovnaním CPM vzorky s CPM kontrolného bodu, 
hodnota ktorého sa rovná  hodnote MRL pre spektinomycín. 
 
8. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
 



 177

 
Príloha 42 

 
  CH –7.1. 

  
Hormóny 

 
Dôkaz prítomnosti acetylgestagénov v moči, svale, pečeni metódou ELISA

 
 

 
 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Táto metóda špeifikuje kompetitívne enzymoimunoanalytické stanovenie na dôkaz 
prítomnosti medroxypregesteron acetátu a iných acetylgestagénov v perirenálnom tu-
ku. Je toscreeningová metóda. 
 
 
 2. PÔVOD METÓDY 
 
RIDASCREEN® Acetylgestagéne – Enzyme immunoassay for the quantitative ana-
lysis of Medroxyprogesterone acetate and other acetylgestagenes, R-Biopharm 
GmbH, Germany 
 
 
3. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
3.1 vodný kúpeľ (40 ± 2) °C 
3.2 pH meter 
3.3 centrifúga (-20°C) 
3.4 termoblok (60 ± 2 °C) s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
3.5 vákuová odparka 
3.6  vákuový separátor 
3.7 separačné kolonky C18 na SPE 
3.8 mikropipety jednokanálové, viackanálové 
3.9 ELISA reader spektrofotometer (450 nm) + PC 
 
 
4.CHEMIKÁLIE 
 
4.1 petroléter p.a. Merck 
4.2 metanol p.a. Merck 
4.3 toluen p.a. Merck 
4.4 Tris (tris-(hydroxymetyl)-aminometan) p.a.  
4.5 kyselina chlorovodíkova (HCl) p.a.  
4.6 Tween-20 
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5. PRÍPRAVA ROZTOKOV 
5.1 200mM Tris-HCl, pH 8.5  
5.2 20mM Tris-HCl, pH 8.5 / metanol (80/20 v/v) 
5.3 premývací pufor 0.05% Tween-20  
 
 
6. PRÍPRAVA VZORIEK 
 

6.1. Dôkaz prítomnosti acetylgestagénov – stanovenie vo vzorkách perinenálneho 
tuku          

 
6.1.1 Príprava vzorky 

- vzorku extrahujeme petroléterom 
- vzorku vymrazíme 
- vzorku odstredíme 

 
6.1.2 Purifikácia na kolónkach C18 
          vzorku purifikujeme na kolónkach C 18 a nanášame na platničku 
 
7. ELISA – RIDASCREEN Acetalgestagene, R-Biopharm 

s platničkou pracujeme podľa návodu zo súpravy 
 
8. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
 
Koncentráciu medroxyprogesteron acetátu vo vzorke (v µg/kg) vypočítanú z kalibrač-
nej krivky treba násobiť zrieďovacím faktorom. Priebeh kalibračnej krivky je pri-
ložený ku každej súprave, ako aj ku každému výsledku merania. 
Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 2 µg.kg-1 

 Vzorka je považovaná za suspektnú pri výslednej koncentrácii ≥ 2 µg.kg-1 
 
 
9. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky.  
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       Príloha 43 

 
 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje kompetitívne enzymoimunoanalytické stanovenie na dôkaz prí-
tomnosti 17β-estradiolu v krvnom sére. Je to screeningová metóda. 
 
 
2. PÔVOD METÓDY 
 
17β-Estradiol, ELISA Test, Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von 
17β- Estradiol in Rinderplasma und anderen tierischen Produkten, IMMUNOLAB 
GmbH, Germany 
 
 
3. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
3.1 vodný kúpeľ (37 ± 2) °C 
3.2 trepačka 
3.3 termoblok (60 ± 2 °C) s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
3.4 vákuová odparka 
3.5 mikropipety jednokanálové, viackanálové 
3.6 trepačka mikrotitračných platničiek 
3.7 ELISA reader spektrofotometer (450 nm) + PC 

 
 

4. CHEMIKÁLIE 
 
4.1 terciálny butylmetyléter p.a. 
4.2 petrolbenzín p.a. 

 
 
5. PRÍPRAVA ROZTOKOV 

 
Extrakčná zmes – terciálny butylmetyléter zmiešame s petrolbenzínom v pomere 
30:70 (v/v) 
 

   
CH – 7.2. 

  
Hormóny 

 
Dôkaz prítomnosti 17β-estradiolu v krvnom sére metódou ELISA 
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6. PRÍPRAVA VZORIEK 
 

6.1.  Dôkaz prítomnosti 17β-estradiolu – stanovenie vo vzorkách krvného séra 
 
6.1.1 Príprava vzorky 

- vzorku vymrazíme 
- odparíme 
- nanášame na platničku 
 

7. ELISA – 17β-Estradiol, IMMUNOLAB GmbH 
s platničkou pracujeme podľa návodu zo súpravy 
 
8. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
 
Koncentráciu 17β-estradiolu vo vzorke (v ng/ml) vypočítanú z kalibračnej krivky 
treba násobiť zrieďovacím faktorom. Priebeh kalibračnej krivky je priložený ku 
každej súprave, ako aj ku každému výsledku merania. 
Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 0,04 µg.kg-1 
Vzorka je považovaná za suspektnú pri výslednej koncentrácii ≥ 0,04 µg.kg-1 
 
9. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 44 

 
 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA  
 
Metóda špecifikuje kompetitívne enzymoimunoanalytické stanovenie na dôkaz prí-
tomnosti testosteronu v krvnom sére. Je to screeningová metóda. 
 
 
2. PÔVOD METÓDY 
 
TESTOSTERONE (SERUM), ELISA Test, RANDOX Laboratories Ltd., UK 
 
 
3. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
3.1 vodný kúpeľ (37 ± 2) °C 
3.2 vortex 
3.3 termoblok (60 ± 2 °C) s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
3.4 vákuová odparka 
3.5 mikropipety jednokanálové, viackanálové 
3.6 ELISA reader spektrofotometer (450 nm) + PC 
 
 
4. CHEMIKÁLIE 
 
4.1 terciálny butylmetyléter p.a. 
4.2 kyselina sírová (H2SO4) p.a. 
 
 
5. PRÍPRAVA ROZTOKOV 
 
5.1 0.2M H2SO4  
5.2 diluent/wash pufor  
 
 
 
 

   
CH – 7.3. 

  
Hormóny 

 
Dôkaz prítomnosti testosteronu v krvnom sére metódou ELISA 
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6. PRÍPRAVA VZORIEK 
 

6.1.Dôkaz prítomnosti testosteronu – stanovenie vo vzorkách krvného séra 
 
6.1.1 Príprava vzorky 

- vzorku extrahujeme butylmetyléterom 
- odparíme, zriedíme 
- nanášame na platničku 

 
7. ELISA – Testosterone (Serum), RANDOX Ltd. 
 
S platničkou pracujeme podľa návodu zo súpravy 

       
 
8. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
 
Koncentráciu testosteronu vo vzorke (v ng/ml) vypočítanú z kalibračnej krivky treba 
násobiť zrieďovacím faktorom. Priebeh kalibračnej krivky je priložený ku každej sú-
prave, ako aj ku každému výsledku merania. 
Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 30 µg.kg-1 pre vzor-
ky krvného séra od zvierat samčieho pohlavia a 0.5 µg.kg-1 pre vzorky krvného séra 
od zvierat samičieho pohlavia. 
Vzorka je považovaná za suspektnú pri výslednej koncentrácii ≥ 30 µg.kg-1 pre vzor-
ky krvného séra od zvierat samčieho pohlavia a 0.5 µg.kg-1 pre vzorky krvného séra 
od zvierat samičieho pohlavia. 
 
9. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 45 

 
 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie nízkych koncentrácií nortestosterónu vo vzorkách moču 
hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípaná, ovca)  metódou GC-MS.  Je to konfir-
mačná  metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 

 
Kvantitatívne stanovenie plynovou chromatografiou. 
 
3. PÔVOD METÓDY 
 
Veterinary Drug Residues (Residues in food producing animals and their products – Re-
ference materials and methods), Oxford 1994 (metoda Cy 1.1.) 
Veterinary Drug Residues (Residues in food producing animals and their products – Re-
ference materials and methods), Oxford 1994 (metoda Cy 1.2.) 
 
4. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
4.1 pH meter 
4.2 termoblok s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
4.3 vákuová odparka 
4.4 kolona pre IAC:  
4.5 derivatizačné vialky  
4.6 plynový chromatograf  
 
 
5. CHEMIKÁLIE 
 
5.1 19 - Nortestosterone  
5.2 19 - Nortestosterone - d3 
5.3 β-glukuronidasa/arylsulfatáza  
5.4 terc.-butylmethylether  
5.5 ethylacetate  
5.6 gel pre imunoafinitnú chromatografiu I.A.C.G. 19-Nortestosteron 

   
CH – 7.4. 

  
Hormóny 

 
Kvantitatívne stanovenie 19-nortestosterónu v moči metódou GC/MS 
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5.7 ethanol  
5.8 methanol  
5.9 bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA)  
5.10 n-Hexane for GC 
5.11 helium 
5.12 octan sodný trihydrát 
5.13 kyselina octová  
5.14 hydrogenfosforečnan disodný dihydrát 
5.15 dihydrogenfosforečnan draselný  
5.16 chlorid sodný  
5.17 azid sodný  

 
6. PRÍPRAVA ROZTOKOV 
 
6.1 2M acetátový pufor, pH 5.2 
6.2 0.05M PBS pufor, pH 7.5  
6.3 10% metanol  
6.4 80% metanol 
 
7. PRÍPRAVA VZORIEK 
 
7.1 Príprava primárneho extraktu 

- hydrolizovať moč s glukuronidázou 
- pridať pracovný roztok vnútorného štandardu 
- extrakcia  

 
7.2 Čistenie extraktu – imunoafinitná chomatografia 

- premyť kolónu 
- aplikovať vzorku 
- eluovať vzorku  
- premyť kolónku 
- odpariť eluát 
 

7.3 Derivatizácia 
- odparok po imunoafinitnej chromatografii preniesť kvantitatívne do derivatizačnej 

vialky 
- k odparku pridať BSTFA 
- inkubovať  
 

8. ANALÝZA VZORIEK 
plynový chromatograf  s MS detektorom 

 
 
9. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

 
Priebeh kalibračnej krivky je priložený ku meraniam 
Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 1 µg.kg-1 

Vzorka je považovaná za pozitívnu pri výslednej koncentrácii > 1 µg.kg-1 
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10. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
 
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 46 
 

 
 
 
 
1.OBLASŤ POUŽITIA 
 
Táto metóda špecifikuje kompetitívne enzymoimunoanalytické stanovenie na dôkaz 
prítomnosti stilbénov v moči, vo svale a v pečeni. Je to screeningová metóda. 
 
2. PÔVOD METÓDY 
 
RIDASCREEN® DES – Enzyme immunoassay for the quantitative analysis of 
diethylstilbestrol, R-Biopharm GmbH, Germany 
 
 
3. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
3.1 vodný kúpeľ (37 ± 2) °C 
3.2 pH meter 
3.3 homogenizátor Ultra Turrax 
3.4 trepačka 
3.5 centrifúga 
3.6 termoblok (60 ± 2 °C) s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
3.7 vákuová odparka 
3.8 vákuový separátor 
3.9 separačné kolónky C18 na SPE 
3.10 mikropipety jednokanálové, viackanálové 
3.11 ELISA reader spektrofotometer (450 nm) + PC 
 
 
4. CHEMIKÁLIE 
 
4.1 terciálny butylmetyléter p.a. 
4.2 petroléter p.a. 
4.3 dichlormetán p.a. 
4.4 metanol p.a. 
4.5 glukuronidáza/arylsulfatáza  

   
CH – 7.5. 

  
Hormóny 

 
Dôkaz prítomnosti stilbénov v moči, svale, pečeni 

 metódou ELISA 
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4.6 kyselina fosforečná (H3PO4) p.a. 
4.7 kyselina chlorovodíková (HCl) p.a. 
4.8 kyselina octová (CH3COOH) p.a. 
4.9 hydroxid sodný (NaOH) p.a. 
4.10 octan sodný (CH3COONa) p.a. 
4.11 Tris (tris-(hydroxymetyl)-aminometan) p.a. 
4.12 dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát (NaH2PO4 × H2O) p.a. 
4.13 hydrogenfosforečnan disodný dihydrát (Na2HPO4 × 2H2O) p.a. 
4.14 chlorid sodný (NaCl) p.a. 
4.15 Tween 20 

 
5. PRÍPRAVA ROZTOKOV 
 
5.1 500mM acetátový pufor, pH 4.8  
5.2 50mM acetátový pufor, pH 4.8  
5.3 200mM Tris-HCl, pH 8.5  
5.4 20mM Tris-HCl, pH 8.5 / metanol (80/20 v/v).  
5.5 67mM PBS pufor, pH 7.2  
5.6 20mM PBS-Tween pufor, pH 7.2  
5.7 6M H3PO4  
5.8 1M NaOH  
 
 
6. PRÍPRAVA VZORIEK 
 
6.1 Dôkaz prítomnosti stilbénov – stanovenie vo vzorkách moču 
 
6.1.1 Príprava vzorky 
          vzorku moču hydrolyzujeme s glukuronidázou 
 
6.1.2 Purifikácia na kolónkach C18 
          vzorku purifikujeme na kolónkach C 18 a nanášame na platničku 
 
6.2 Dôkaz prítomnosti stilbénov – stanovenie vo vzorkách svalu 
 
6.2.1 Príprava vzorky 
     -    vzorku zhomogenizujeme 

- extrahujeme s butylmetyléterom 
 

6.2.2 Purifikácia na kolónkach C18 
         vzorku purifikujeme na kolónkach C 18 a nanášame na platničku 
 
6.3 Dôkaz prítomnosti stilbénov –stanovenie vo vzorkách pečene 
 
6.3.1 Príprava vzorky 

- vzorku zhomogenizujeme 
- hydrolyzujeme s glukuronizádou 
- extrahujeme s butylmetyléterom 
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6.3.2. Purifikácia na kolónkach C18 
          vzorku purifikujeme na kolónkach C 18 a nanášame na platničku 
 
 
7. ELISA – RIDASCREEN DES, R-Biopharm 

S platničkou pracujeme podľa návodu zo súpravy 
 
 
8. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

 
Priebeh kalibračnej krivky je priložený ku každej súprave, ako aj ku každému 
výsledku merania. Koncentráciu z kalibračnej krivky ešte násobíme  zrieďovacím 
faktorom. Výslednú koncentráciu ešte prepočítame na výťažnosť. 
Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 2 µg.kg-1 

Vzorka je považovaná za suspektnú pri výslednej koncentrácii > 2 µg.kg-1 

 
9. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 47 

 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 
 
Táto metóda špecifikuje kompetitívne enzymoimunoanalytické stanovenie na dôkaz 
prítomnosti 19-nortestosteronu v moči, vo svale a v pečeni. Je to screeningová metóda. 
 
2. PÔVOD METÓDY 
 
RIDASCREEN® 19-Nortestosteron – Enzyme immunoassay for the quantitative analysis 
of 19-Nortestosterone, R-Biopharm GmbH, Germany 
RIDASCREEN® Testosteron, 17 β-Ostradiol, Methyltestosteron, 19-Nortestosteron, 
Trenbolon (Supplement), R-Biopharm GmbH, Germany 
 
3. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
3.1 vodný kúpeľ (37 ± 2) °C 
3.2 pH meter 
3.3 homogenizátor Ultra Turrax 
3.4 trepačka 
3.5 centrifúga 
3.6 termoblok (60 ± 2 °C) s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
3.7 vákuová odparka 
3.8 vákuový separátor 
3.9 separačné kolonky C18 na SPE 
3.10 mikropipety jednokanálové, viackanálové 
3.11 ELISA reader spektrofotometer (450 nm) + PC 
 
 
4. CHEMIKÁLIE 
 
4.1 terciálny butylmetyléter p.a. 
4.2 metanol p.a. 
4.3 glukuronidáza/arylsulfatáza  
4.4 kyselina chlorovodíková (HCl) p.a. 
4.5 kyselina octová (CH3COOH) p.a. 
4.6 octan sodný (CH3COONa) p.a. 

   
CH – 7.6 

  
Hormóny 

 
Dôkaz prítomnosti 19-nortestosteronu v moči, svale, pečeni 

 metódou ELISA 
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4.7 Tris (tris-(hydroxymetyl)-aminometan) p.a. 
4.8 dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát (NaH2PO4 × H2O) p.a. 
4.9 hydrogenfosforečnan disodný dihydrát (Na2HPO4 × 2H2O) p.a. 
4.10 chlorid sodný (NaCl) p.a. 
 
 
5. PRÍPRAVA ROZTOKOV 
 
5.1 500mM acetátový pufor, pH 4.8  
5.2 50mM acetátový pufor, pH 4.8  
5.3 200mM Tris-HCl, pH 8.5  
5.4 20mM Tris-HCl, pH 8.5 / metanol (80/20 v/v)  
5.5 20mM PBS pufor, pH 7.2  
5.6 67mM PBS pufor, pH 7.2  
 
 
6. PRÍPRAVA VZORIEK 
 

6.1.Dôkaz prítomnosti 19-nortestosteronu – stanovenie vo vzorkách moču 
 
6.1.1 Príprava vzorky 
          vzorku hydrolyzujeme s glukuronizádou 
 
6.1.2 Purifikácia na kolónkach C18 
         vzorku purifikujeme na C18 kolónkach a nanášame na platničku 
 
6.2. Dôkaz prítomnosti 19-nortestosteronu – stanovenie vo vzorkách svalu 
 
6.2.1 Príprava vzorky 

- vzorku zhomogenizujeme 
- extrahujeme s butylmetyléterom 
 

6.2.2 Purifikácia na kolónkach C18 
          vzorku purifikujeme na C 18 kolónkach a nanášame na platničku 
 
6.3.  Dôkaz prítomnosti 19-nortestosteronu – stanovenie vo vzorkách pečene 
 
6.3.1 Príprava vzorky 

- vzorku zhomogenizujeme 
- hydrolyzujeme s glukuronizádou 
- extrahujeme s butylmetyléterom 
 

6.3.2 Purifikácia na kolónkach C18 
         vzorku purifikujeme na C 18 kolónkach a nanášame na platničku 
 
 
7.    ELISA – RIDASCREEN 19-Nortestosteron, R-Biopharm 
      s platničkou pracujeme podľa návodu zo súpravy 
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8. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
 
Priebeh kalibračnej krivky je priložený ku každej súprave, ako aj ku každému výsledku 
merania. Koncentráciu 19-nortestosteronu vo vzorke (v µg/l, resp. µg/kg) vypočítanú 
z kalibračnej krivky treba násobiť zrieďovacím faktorom. Výslednú koncentráciu 19-
nortestosteronu po vynásobení zrieďovacím faktorom treba prepočítať na výťažnosť. 
Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 2µg.kg-1  
Vzorka je považovaná za suspektnú pri výslednej koncentrácii ≥ 2 µg.kg-1 

 
9. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 48 

 
 
 
1.OBLASŤ POUŽITIA 
 
Táto metóda špecifikuje kompetitívne enzymoimunoanalytické stanovenie na dôkaz 
prítomnosti zeranolu v moči, vo svale a v pečeni. Je to screeningová metóda. 
 
 
 2. PÔVOD METÓDY 
2.1 RIDASCREEN® Zeranol – Enzyme immunoassay for the quantitative analysis of 
Zeranol, R-Biopharm GmbH, Germany 
2.2 RIDASCREEN® 19-Nortestosteron – Enzyme immunoassay for the quantitative 
analysis of 19-Nortestosterone, R-Biopharm GmbH, Germany 
2.3 ZERANOL ELISA, RANDOX Laboratories Ltd., United Kingdom 
 
 
3. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
3.1 vodný kúpeľ (37 ± 2) °C  
3.2 pH meter 
3.3 homogenizátor Ultra Turrax 
3.4 trepačka 
3.5 centrifúga 
3.6 termoblok (60 ± 2 °C) s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
3.7 vákuová odparka 
3.8 vákuový separátor 
3.9 separačné kolonky C18 na SPE 
3.10 mikropipety jednokanálové, viackanálové 
3.11 ELISA reader spektrofotometer (450 nm) + PC 
 
 
4. CHEMIKÁLIE 
 
4.1 terciálny butylmetyléter p.a. 
4.2 metanol p.a. 
4.3 glukuronidáza/arylsulfatáza  
4.4 kyselina octová (CH3COOH) p.a. 
4.5 octan sodný (CH3COONa) p.a. 

   
CH – 7.7. 

  
Hormóny 

 
Dôkaz prítomnosti zeranolu v moči,  svale a  pečeni metódou ELISA 
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4.6 dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát (NaH2PO4 × H2O) p.a. 
4.7 hydrogenfosforečnan disodný dihydrát (Na2HPO4 × 2H2O) p.a. 
4.8 chlorid sodný (NaCl) p.a. 
 
5. PRÍPRAVA ROZTOKOV 
 
5.1 500mM acetátový pufor, pH 4.8  
5.2 50mM acetátový pufor, pH 4.8  
5.3 20mM PBS pufor, pH 7.2  
5.4 67mM PBS pufor, pH 7.2  
 
6. PRÍPRAVA VZORIEK 
 

6.1. Dôkaz prítomnosti zeranolu – stanovenie vo vzorkách moču 
 
6.1.1 Príprava vzorky 
         vzorku hydrolyzujeme s glukuronizádou 
 
6.1.2 Purifikácia na kolónkach C18 
         vzorku purifikujeme na kolónkach C 18 a nanášame na platničku 
 

6.2. Dôkaz prítomnosti zeranolu – stanovenie vo vzorkách svalu 
 
6.2.1 Príprava vzorky 

- vzorku zhomogenizujeme 
- extrahujeme butylmetyléterom 
 

6.2.2 Purifikácia na kolónkach C18 
         vzorku purifikujeme na kolónkach C 18 a nanášame na platničku 
 

6.3.Dôkaz prítomnosti zeranolu – stanovenie vo vzorkách pečene 
 
6.3.1 Príprava vzorky 

- vzorku zhomogenizujeme 
- hydrolyzujeme s glukuronizádou 
- extrahujeme s butylmetyléterom 
 

6.3.2 Purifikácia na kolónkach C18 
       vzorku purifikujeme na kolónkach C 18 a nanášame na platničku 
 
 
7. ELISA – RIDASCREEN Zeranol, R-Biopharm 

S  platničkou pracujeme podľa návodu zo súpravy 
 
8. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
 
Priebeh kalibračnej krivky je priložený ku každej súprave, ako aj ku každému vý-
sledku merania. Koncentráciu zeranolu vo vzorke (v µg/l, resp. µg/kg) vypočítanú 
z kalibračnej krivky treba násobiť zrieďovacím faktorom. Výslednú koncentráciu 
zeranolu po vynásobení zrieďovacím faktorom treba prepočítať na výťažnosť. 
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Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 2 µg.kg-1 

Vzorka je považovaná za suspektnú pri výslednej koncentrácii ≥ 2 µg.kg-1 

 
9. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 49 

 
 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 
 

Táto metóda špecifikuje kompetitívne enzymoimunoanalytické stanovenie na 
dôkaz prítomnosti trenbolonu v moči, vo svale a v pečeni. Je to screeningová me-
tóda. 

 
 

 
2. PÔVOD METÓDY 
 

2.1 RIDASCREEN® Trenbolon – Enzyme immunoassay for the quantitative ana-
lysis of Trenbolone, R-Biopharm GmbH, Germany 

2.2 RIDASCREEN® 19-Nortestosteron – Enzyme immunoassay for the quantita-
tive analysis of 19-Nortestosterone, R-Biopharm GmbH, Germany 

2.3 RIDASCREEN® Testosteron, 17 β-Ostradiol, Methyltestosteron, 19-Nortesto-
steron, Trenbolon (Supplement), R-Biopharm GmbH, Germany 

 
 

3. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
3.1 vodný kúpeľ (37 ± 2) °C 
3.2 pH meter 
3.3 homogenizátor Ultra Turrax 
3.4 trepačka 
3.5 centrifúga 
3.6 termoblok (60 ± 2 °C) s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
3.7 vákuová odparka 
3.8 vákuový separátor 
3.9 separačné kolonky C18 na SPE 
3.10 mikropipety jednokanálové, viackanálové 
3.11 ELISA reader spektrofotometer (450 nm) + PC 
 
 
 

 
 

   
CH – 7.8. 

  
Hormóny 

 
Dôkaz prítomnosti trenbolonu v moči,  svale a pečeni metódou ELISA 
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4. CHEMIKÁLIE 
 

4.1  terciálny butylmetyléter p.a. 
4.2  metanol p.a. 
4.3  glukuronidáza/arylsulfatáza  
4.4  kyselina chlorovodíková (HCl) p.a. 
4.5  kyselina octová (CH3COOH) p.a. 
4.6  octan sodný (CH3COONa) p.a. 
4.7  Tris (tris-(hydroxymetyl)-aminometan) p.a. 
4.8  dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát (NaH2PO4 × H2O) p.a. 
4.9  hydrogenfosforečnan disodný dihydrát (Na2HPO4 × 2H2O) p.a. 
4.10  chlorid sodný (NaCl) p.a. 
 
 
5. PRÍPRAVA ROZTOKOV 

 
5.1  500mM acetátový pufor, pH 4.8  
5.2  50mM acetátový pufor, pH 4.8  
5.3  200mM Tris-HCl, pH 8.5  
5.4  20mM Tris-HCl, pH 8.5 / metanol (80/20 v/v)  
5.5  20mM PBS pufor, pH 7.2  
5.6  67mM PBS pufor, pH 7.2  

 
 
6. PRÍPRAVA VZORIEK 
 
6.1    Dôkaz prítomnosti trenbolonu – stanovenie vo vzorkách moču 
 
6.1.1 Príprava vzorky 
         vzorku hydrolyzujeme s glukuronizádou 
 
6.1.2 Purifikácia na kolónkach C18 
         vzorku purifikujeme na kolónkach C 18 a nanášame na platničku 
 
 
6.2  Dôkaz prítomnosti trenbolonu – stanovenie vo vzorkách svalu 
 
6.2.1 Príprava vzorky 
     -    vzorku zhomogenizujeme 

- extrahujeme s butylmetyléterom 
 

6.2.2 Purifikácia na kolónkach C18 
         vzorku purifikujeme na kolónkach C 18 a nanášame na platničku 
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6.3 Dôkaz prítomnosti trenbolonu – stanovenie vo vzorkách pečene 
 
6.3.1 Príprava vzorky 

- vzorku zhomogenizujeme 
- hydrolyzujeme glukorinizádou 
- extrahujeme butylmetyléterom 
 

6.3.2 Purifikácia na kolónkach C18 
         vzorku purifikujeme na kolónkach C 18 a nanášame na platničku 
 
 
7. ELISA – RIDASCREEN Trenbolon, R-Biopharm 
    s platničkou pracujeme podľa návodu zo súpravy 
 
 
8. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
 
Priebeh kalibračnej krivky je priložený ku každej súprave, ako aj ku každému výsled-
ku merania. Koncentráciu trenbolonu vo vzorke (v µg/l, resp. µg/kg) vypočítanú 
z kalibračnej krivky treba násobiť zrieďovacím faktorom.  
Výslednú koncentráciu 19-nortestosteronu po vynásobení zrieďovacím faktorom treba 
prepočítať na výťažnosť. 
Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 2 µg.kg-1     

Vzorka je považovaná za suspektnú pri výslednej koncentrácii ≥ 2 µg.kg-1     

 
9. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 50 

 
1. OBLASŤ POUŽITIA 
 
Metóda špecifikuje kompetitívne enzymoimunoanalytické stanovenie na dôkaz prí-
tomnosti clenbuterolu, brombuterolu, mabuterolu, salbutamolu a iných β-agonistov 
v moči, vo svale, v pečeni a v krmivách. Je to screeningová metóda. 
 
2. PÔVOD METÓDY 
 
RIDASCREEN® Clenbuterol – Enzyme immunoassay for the quantitative analysis of 
Clenbuterol and other β-agonists, R-Biopharm GmbH, Germany 
 
3. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
3.1 pH meter 
3.2 homogenizátor Ultra Turrax 
3.3 trepačka 
3.4 centrifúga 
3.5 termoblok (60 ± 2 °C) s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
3.6 vákuová odparka 
3.7 vákuový separátor 
3.8 separačné kolonky C18 na SPE 
3.9 mikropipety jednokanálové, viackanálové 
3.10 ELISA reader spektrofotometer (450 nm) + PC 
 
4. CHEMIKÁLIE 
 
4.1 kyselina chlorovodíková (HCl) p.a. 
4.2 kyselina fosforečná (H3PO4) p.a. 
4.3 hydroxid sodný (NaOH) p.a. 
4.4 hihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4) p.a. 
4.5 metanol p.a. 

 
5. PRÍPRAVA ROZTOKOV 
 
5.1 500mM KH2PO4 pufor, pH 3.0  
5.2 50mM KH2PO4 pufor, pH 3.0  
5.3 50mM HCl  

   
CH – 7.9. 

  
Hormóny 

 
Dôkaz prítomnosti β-antagonistov v moči, v svale, v pečeni             

a v krmivách metódou ELISA 
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5.4 1M NaOH  
5.5 premývací ELISA pufor  
 
6. PRÍPRAVA VZORIEK 
6.1.  Dôkaz prítomnosti β-agonistov – stanovenie vo vzorkách moču 
 
6.1.1 Príprava vzorky 

po odstredení moču vzorku použijeme priamo na platničku 
 
6.2 Dôkaz prítomnosti β-agonistov – stanovenie vo vzorkách svalu a pečene 
 
6.2.1 Príprava vzorky 

- vzorku zhomogenizujeme 
- extrahujeme s 50 mM HCl 
- odstredíme 

 
6.2.2 Purifikácia na kolónkach C18 
           vzorku purifikujeme na kolónkach C 18 a nanášame na platničku 
 
6.3.   Dôkaz prítomnosti β-agonistov v krmivách  
 
6.3.1. Príprava vzorky 

- vzorku zhomogenizujeme 
- extrahujeme s 50 mM HCl 
- prefiltrujeme a nanášame na platničku 

     
7. ELISA – RIDASCREEN Clenbuterol, R-Biopharm 
s platničkou pracujeme podľa návodu zo súpravy  
 
8. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
 
Priebeh kalibračnej krivky je priložený ku každej súprave, ako aj ku každému 
výsledku merania. Koncentráciu clenbuterolu vo vzorke (v µg/l, resp. µg/kg) 
vypočítanú z kalibračnej krivky treba násobiť zrieďovacím faktorom.  
Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 0,5 µg.kg-1 pre moč a 
2 µg.kg-1 pre sval a pečeň 
Vzorka je považovaná za suspektnú pri výslednej koncentrácii ≥ 0,5 µg.kg-1pre moč a 
2  µg.kg-1 pre sval a pečeň 
Pri krmivách je MRPL hodnota 3 µg.kg-1 
 
9. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 51 

 
  CH – 7.10. 

  
Hormóny 

 
Kvantitatívne stanovenie zeranolu v moči metódou GC/MS 

 
 

 
 
 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie nízkych koncentrácií zeranolu vo vzorkách moču hospo-
dárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípaná, ovca)  metódou GC-MS.  Je to konfirmačná  me-
tóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 

 
Kvantitatívne stanovenie plynovou chromatografiou. 
 
3. PÔVOD METÓDY 

 
Veterinary Drug Residues (Residues in food producing animals and their products - Reference 
materials and methods), Oxford 1994 (metoda Cy 1.1.) 
Veterinary Drug Residues (Residues in food producing animals and their products - Reference 
materials and methods), Oxford 1994 (metoda Cy 1.2.) 
 
4. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
4.1 pH meter 
4.2 termoblok  s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
4.3 vákuová odparka 
4.4 kolona pre IAC:  
4.5 derivatizačné vialky  
4.6 plynový chromatograf  
 
5. CHEMIKÁLIE 
 
5.1 Zeranol  
5.2 19 - Nortestosterone - d3 
5.3 β-glukuronidasa/arylsulfatáza  
5.4 terc.-butylmethylether  
5.5 ethylacetate  
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5.6 gel pre imunoafinitnú chromatografiu I.A.C.G. Zeranol 
5.7 ethanol  
5.8 methanol  
5.9 bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA)  
5.10 n-Hexane for GC 
5.11 helium 
5.12 octan sodný trihydrát 
5.13 kyselina octová  
5.14 hydrogenfosforečnan disodný dihydrát 
5.15 dihydrogenfosforečnan draselný  
5.16 chlorid sodný  
5.17 azid sodný  

 
6. PRÍPRAVA ROZTOKOV 
 
2M acetátový pufor, pH 5.2 
0.05M PBS pufor, pH 7.5  
10% metanol  
80% metanol 
 
7. PRÍPRAVA VZORIEK 
 
7.1 Príprava primárneho extraktu 

- hydrolizovať moč s glukuronidázou 
- pridať pracovný roztok vnútorného štandardu 
- extrakcia  

 
7.2  Čistenie extraktu – imunoafinitná chomatografia 

- premyť kolónu 
- aplikovať vzorku 
- eluovať vzorku  
- premyť kolónku 
- odpariť eluát 
 

7.3  Derivatizácia 
- odparok po imunoafinitnej chromatografii preniesť kvantitatívne do derivatizačnej vial-

ky 
- k odparku pridať BSTFA 
- inkubovať  
 

8. ANALÝZA VZORIEK 
 
plynový chromatograf  s MS detektorom 

 
 
9. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
 
Priebeh kalibračnej krivky je priložený ku meraniam 
Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 1 µg.kg-1 

Vzorka je považovaná za pozitívnu pri výslednej koncentrácii > 1 µg.kg-1 
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10. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu vzorky. 
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Príloha 52 

 
 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie nízkych koncentrácií  nízkych koncentrácií clenbu-
terolu a salbutamolu vo vzorkách moču a  pečene hospodárskych zvierat (hovädzí do-
bytok, ošípaná, ovca).  metódou GC-MS.  Je to konfirmačná  metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 

 
Kvantitatívne stanovenie plynovou chromatografiou. 
 
3. PÔVOD METÓDY 
 
3.1 Veterinary Drug Residues (Residues in food producing animals and their products 

- Reference materials and methods), Oxford 1994 (metoda Cy 2.1.) 
3.2 Veterinary Drug Residues (Residues in food producing animals and their products 

- Reference materials and methods), Oxford 1994 (metoda Cy 2.2.) 
 
4. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
4.1 pH meter 
4.2 termoblok s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
4.3 vákuová odparka 
4.4 kolona pre IAC:  
4.5 derivatizačné vialky  
4.6 plynový chromatograf  
 
5. CHEMIKÁLIE 
 
5.1 clenbutamol 
5.2 salbutamol 
5.3 clenbutamol d6 
5.4 salbutamol d6 
5.5 β-glukuronidasa/arylsulfatáza  
5.6 terc.-butylmethylether  
5.7 ethylacetate  

   
CH – 7.11. 

  
Hormóny 

 
Stanovenie β-agonistov v moči a pečeni metódou GC-MS 
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5.8 gel pre imunoafinitnú chromatografiu I.A.C.G.  
5.9 ethanol  
5.10 methanol  
5.11 bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) + 1% TMCS 
5.12 n-Hexane for GC 
5.13  helium 
5.14 octan sodný trihydrát 
5.15 kyselina chlorovodíková  
5.16 hydrogenfosforečnan disodný dihydrát 
5.17 dihydrogenfosforečnan draselný  
5.18 chlorid sodný  
5.19 hydroxid sodný 

 
6. PRÍPRAVA ROZTOKOV 
6.1 2M acetátový pufor, pH 5.2 
6.2 0.05M PBS pufor, pH 7.5  
6.3 10 % metanol  
6.4 80 % metanol 
 
7. PRÍPRAVA VZORIEK 
 
7.1 Príprava primárneho extraktu 

- hydrolizovať moč alebo pečeň s glukuronidázou 
- pridať pracovný roztok vnútorného štandardu 
- extrakcia  

 
7.2 Čistenie extraktu – imunoafinitná chomatografia 

- premyť kolónu 
- aplikovať vzorku 
- eluovať vzorku  
- premyť kolónku 
- odpariť eluát 
 

7.3 Derivatizácia 
- odparok po imunoafinitnej chromatografii preniesť kvantitatívne do 

derivatizačnej vialky 
- k odparku pridať derivatizačné činidlo 
- inkubovať  
 

8. ANALÝZA VZORIEK 
 
Plynový chromatograf  s  MS detektorom. 

 
 
9. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
 
Priebeh kalibračnej krivky je priložený ku meraniam. 
Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 1 µg.kg-1 
Vzorka je považovaná za pozitívnu pri výslednej koncentrácii > 1 µg.kg-1. 
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10. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha  53 

 
 
1.  OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie nízkych koncentrácií  nízkych koncentrácií dietylstil-
bestrolu, hexestrolu a dienestrolu vo vzorkách moču hospodárskych zvierat (hovädzí 
dobytok, ošípaná, ovca).  metódou GC-MS.  Je to konfirmačná  metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 

 
Kvantitatívne stanovenie plynovou chromatografiou. 
 
3. PÔVOD METÓDY 
 
Veterinary Drug Residues (Residues in food producing animals and their products - 
Reference materials and methods), Oxford 1994 (metoda Cy 1.3.) 
 
 
4. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
4.1 pH meter 
4.2 termoblok s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
4.3 vákuová odparka 
4.4 kolona pre IAC:  
4.5 derivatizačné vialky  
4.6 plynový chromatograf  
 
 
5. CHEMIKÁLIE 
 
5.1 Dietylstilbestrol 
5.2 Hexestrol 
5.3 Dienestrol 
5.4 Dietylstilbestrol d6 
5.5 β-glukuronidasa/arylsulfatáza  
5.6 terc.-butylmethylether  
5.7 ethylacetate  

   
CH – 7.12. 

  
Hormóny 

 
Stanovenie stilbénov v moči metódou GC-MS 

 
 

 



 207

5.8 gel pre imunoafinitnú chromatografiu I.A.C.G. 
5.9 ethanol  
5.10 8methanol  
5.11 bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) + 1% TMCS 
5.12 n-Hexane for GC 
5.13 helium 
5.14 octan sodný trihydrát 
5.15 kyselina chlorovodíková  
5.16 hydrogenfosforečnan disodný dihydrát 
5.17 dihydrogenfosforečnan draselný  
5.18 chlorid sodný  
5.19 hydroxid sodný 

 
6. PRÍPRAVA ROZTOKOV 
 
6.1 10 % metanol  
6.2 80 % metanol 
 
7. PRÍPRAVA VZORIEK 
 
7.1 Príprava primárneho extraktu 

- hydrolizovať moč s glukuronidázou 
- pridať pracovný roztok vnútorného štandardu 
- extrakcia  

 
7.2 Čistenie extraktu – imunoafinitná chomatografia 

- premyť kolónu 
- aplikovať vzorku 
- eluovať vzorku  
- premyť kolónku 
- odpariť eluát 
 

7.3 Derivatizácia 
- odparok po imunoafinitnej chromatografii preniesť kvantitatívne do derivati-

začnej vialky 
- k odparku pridať derivatizačné činidlo 
- inkubovať  
 

8. ANALÝZA VZORIEK 
plynový chromatograf  s MS detektorom 

 
 
9. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

 
Priebeh kalibračnej krivky je priložený ku meraniam 
Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 1 µg.kg-1 

Vzorka je považovaná za pozitívnu pri výslednej koncentrácii > 1 µg.kg-1 
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10. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 54 
 

 
 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie nízkych koncentrácií  nízkych koncentrácií trenbolonu 
vo vzorkách moču hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípaná, ovca)  metódou 
GC-MS.  Je to konfirmačná  metóda. 
 
2. PRINCÍP METÓDY 

 
Kvantitatívne stanovenie plynovou chromatografiou. 
 
3. PÔVOD METÓDY 

 
Veterinary Drug Residues (Residues in food producing animals and their products - 
Reference materials and methods), Oxford 1994 (metoda Cy 1.4.) 
 
4. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
4.1 pH meter 
4.2 termoblok s koncentrátorom vzoriek napojeným na N2 
4.3 vákuová odparka 
4.4 kolona pre IAC:  
4.5 derivatizačné vialky  
4.6 plynový chromatograf  
 
 
5. CHEMIKÁLIE 
 
5.1 17β−trenbolon 
5.2 17β−trenbolon d2  
5.3 β-glukuronidasa/arylsulfatáza  
5.4 terc.-butylmethylether  
5.5 ethylacetate  
5.6 gel pre imunoafinitnú chromatografiu I.A.C.G. 
5.7 ethanol  

   
CH – 7.13. 

  
Hormóny 

 
Stanovenie množstva trenbolonu v moči metódou GC-MS 
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5.8 methanol  
5.9 bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) + 1% TMCS 
5.10  n-Hexane for GC 
5.11  helium 
5.12  octan sodný trihydrát 
5.13  kyselina chlorovodíková  
5.14  hydrogenfosforečnan disodný dihydrát 
5.15  dihydrogenfosforečnan draselný  
5.16  chlorid sodný  
5.17  hydroxid sodný 

 
 

6. PRÍPRAVA ROZTOKOV 
 
6.1 10 % metanol  
6.2 80 % metanol 
 
 
7. PRÍPRAVA VZORIEK 
 
7.1 Príprava primárneho extraktu 

- hydrolizovať moč s glukuronidázou 
- pridať pracovný roztok vnútorného štandardu 
- extrakcia  

 
7.2 Čistenie extraktu – imunoafinitná chomatografia 

- premyť kolónu 
- aplikovať vzorku 
- eluovať vzorku  
- premyť kolónku 
- odpariť eluát 
 

7.3 Derivatizácia 
- odparok po imunoafinitnej chromatografii preniesť kvantitatívne do derivati-

začnej vialky 
- k odparku pridať derivatizačné činidlo 
- inkubovať  
 

8. ANALÝZA VZORIEK 
 
plynový chromatograf  s  MS detektorom. 

 
 
9. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

 
Priebeh kalibračnej krivky je priložený ku meraniam 
Vzorka je považovaná za negatívnu pri výslednej koncentrácii < 1 µg.kg-1 

Vzorka je považovaná za pozitívnu pri výslednej koncentrácii > 1 µg.kg-1 
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10. PROTOKOL O SKUŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
 



 

 212

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                
                                                                                                                       Príloha 55 

  
CH – 8. 4. 

 
 

Stanovenie aflatoxínov B 1 , B2 , G1 , G2 , M1 v rastlinných a živočíšnych 
potravinách a  krmivách metódou HPLC 

 
 

 
PRINCÍP METÓDY 
 
Vyextrahovaná  vzorka  zmesou  voda - metanol  sa  prečisťuje na afinitnej chromatografickej 
kolónke a následne sa analyzuje na chromatografickej  kolóne so zakotvenou  reverznou  
fázou fluorescenčnou detekciou   s použitím    postkolónovej derivatizácie, pretože aflatoxíny 
B1,G1 v metanolickom roztoku málo fluoreskujú a pomocou saturovaného jódu vo vode pri 
75 oC sa  konvertujú  do B2a, G2a.  Nastáva hemiacetátová konverzia.  Aflatoxín  M1  sa  sta-
novuje   v mlieku  bez  post- kolónovej derivatizácie. 
 
OBLASŤ VYUŽITIA 
Metóda je vhodná na stanovenie aflatoxínov  v orechoch, káve, rastlinných produktoch, su-
šenom a kvapalnom mlieku, pive, pečeni, v múke a výrobkov z nej, aj v krmivách. 
 
CHEMIKÁLIE  A  ROZTOKY 
 
• NaCl 
• benzén p.a 
• metanol p.a 
• acetonitril p.a 
• destilovaná voda 
• jód p.a sublimovaný 
• štandardy SUPELCO alebo Rhone-Pulenc , súprava imunoafinitných kolóniek 

AFLAPREP PO7 (Rhone-Poulenc), AFLAPREP M PO4 (Rhone-Pulenc) 
• saturovaný jód v destilovanej vode  (100 mg J2 sa rozpustí v 2 ml metanolu, doplní do 

200  ml   destil. vodou, nechá sa v ultrazvukovom kúpeli 20 min.,  prefiltruje cez Watman. 
Tento roztok sa pripravuje vždy čerstvý. 

 
PRÍSTROJE  A POMÔCKY 
 
• kvapalinový chromatograf s fluorescenčným detektorom  
• zariadenie na SPE   ASPEC XL GILSON 
• ultrazvukový kúpeľ 
• homogenizátor 
• striekačka 25 µl Hamilton 
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• peristaltické čerpadlo, termostat  kolón, teflónová slučka, 
 T - kus, tygonová hadička 

• UV spektrofotometer 
• lab. odmerné sklo 
• odstredivka 
• UV/VIS spektrometer CARY Varian 
 
PRACOVNÝ POSTUP 
 
Príprava kalibračného roztoku 
Pred samotným pripravením zásobného kal. roztoku  treba pristúpiť k overeniu čistoty čistých  
mykotoxínov nasledovným postupom, alebo použiť už zásobné kalibr. roztoky od fy. 
SUPELCO alebo Rhone-Pulenc. Kryštáliky  aflatoxínov rozpustiť  v zmesi  benzén:acetonitril 
(98:2 v/v) tak aby bola koncentrácia 1 mg/ml. Urobiť ale každý osobitne. Tento roztok je stály 
pri - 20 oC počas dvoch rokov.  Zriediť 50  µl týchto roztokov  s metanolom do  objemu 5 ml  
a zmerať absorbanciu pri 362 nm oproti čistému metanolu. 
Aktuálna koncentrácia aflatoxínov je potom: 

aflatoxín (ng/ml) = absorbancia362 x 1000 x koeficient 

kde koeficient pre toxíny je: 
B1 - 14.31     B2 - 13.08   G1 - 18.53  G2 - 17.1   M1 - 18.1 
Každý tento toxín  má teraz koncentráciu 10 mg/l  . Zoberieme 2.5 µl z každého kal. roztoku 
o koncentrácii 10  mg/l do 2,5 ml metanolu  a   2.5  ml  vody. Dostaneme  1. zmesný  štandard   
s koncentráciou každého analytu 0.005 mg /l. Tento kal. roztok pripravujeme vždy čerstvý . 
Na prípadné zostrojenie kalibračnej krivky ešte tieto štandardy môžeme nariediť zmesou 
metanol:destilovaná voda (1:1) na koncentrácie analytov: 0.0025 mg/l a 0.00125 mg/l. 
 
Príprava vzorky 
 
Naváži sa 50  g zhomogenizovanej vzorky , pridá sa  4 g NaCl .  Vzorka sa  extrahuje zmesou 
metanol : voda (60:40)  250 ml v ultrazvukovom kúpeli  20 min. Potom  sa vzorka zriedi  s 
250 ml destilovanej vody a opäť sa sonikuje  20 minút. Prefiltruje sa cez Watman asi 
v objeme 50 ml. 
U mlieka  je iný  postup:  mlieko sa  zohreje na  35 - 37 oC, odstredí pri 4000 ot/min. 15 min. 
okolo 60 ml. 
Sušené mlieko musíme najskôr obnoviť:  10 g suš. mlieka dáme do 250  ml  banky.  Pridáme  
100 ml vody  35  - 40 oC . Urobíme kašičku. Po malých  dávkach za stáleho miešania  pri-
dáme postupne 80 ml vody. Takto obnovené mlieko odstredíme ako je to u surového mlieka. 
Pivo sa odplyní na ultrazvuku a nariedi 1:1 s destilovanou vodou . 
 
Prečistenie extraktov                                                                                                              
 
pre B1  B2 G1 G2:  Vyberie sa kolónka Aflaprep  z chladničky.  Oteplí  sa na  izbovú teplotu.   
Aplikuje sa  10 ml  vzorky na kolónku rýchlosťou  asi 2 ml /min pomocou zariadenia  na SPE.  
Potom sa kolónka prepláchne 2 x  10 ml dest. vody. 
Rezíduá sa  eluujú s 1 ml  metanolu s rýchlosťou 1  kvapka/s.  Vyeluovaný  roztok sa  spätne 
nasaje na náplň  kolónky a opäť prekvapká . Potom  sa prekvapká  cez náplň  ešte 1 ml destil.  
vody. Takto sa  nám metanol zriedi na 50 %  čo je vlastne taká istá zmes  ako má kalibračný 
roztok.  Podobne sa prekvapká cez novú  imunoafinitnú  kolónku  aj  pracovný  kalibračný  
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zmesný roztok tak,  že sa zriedi  2 ml  tohto  roztoku s 8  ml vody a aplikuje  sa na  kolónku 
presne tak, ako u  vzorky. Tento postup zaručuje porovnanie výťažností a účinnosť kolóniek.  
Pre  M1 :  Vyberie sa kolónka AFLAPREP M  z chladničky, zohreje na izbovú  teplotu, na-
saje sa  cez kolónku 50  ml mlieka alebo obnoveného mlieka, prepláchne sa 2 x s 10 ml vody. 
Eluuje sa s 1.25  ml  zmesi  metanol-acetonitril  (20:30)  podobne  ako u kolóniek AFLA-
PREP, potom sa pridá 1.25 ml vody.  Tieto úkony prevádza robotické zariadenie ASPEC XL 
v ktorom sa navolí aplikácia - aflatoxíny , zadefinuje sa typ laboratória.  
Zariadenie automaticky pripraví kompletne vzorku k analýze . 
 
CHROMATOGRAFICKÉ PODMIENKY 
 
• kvapalinový chromatograf s fluorescenčným detektorom  
• Chromatografická kolóna -  SUPELCOSIL LC-18 
• MF: acetonitril:metanol:voda (240:240:520), prietok 1 ml/min. prietok saturovaného jódu 

pripojený cez T - kus za kolónou 0.4  ml/min, teplota reakčnej teflónovej slučky 75  oC 
pripojenej na  fluorescenčný detektor s excitačnou 360nm,emisnou 444 nm Gain 3 Range 
1  pre aflatoxíny B1 B2 G1 G2, excitačná 360 nm, emisná 430 nm pre M1. 

 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA 
 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je vykonané 
porovnaním týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných roztokoch. 
 
                                     Cv =  Cs . R       (mg/kg) 
 
     Cv - koncentrácia analytu  v mg/kg 

Cs - koncentrácia analytu určená z kal.krivky (mg/l) 

R  - stupeň riedenia 

 
 
POUŽITÁ  LITERATÚRA 
 
1. AOAC methods, 16 th edition, 1995 No 49.2.18 – AOAC Official Method 991.31:  
 Aflatoxins in Corn, Raw Peanuts, and Peanut Butter 
2.  Rhone-Pulenc methods for AFLAPREP and AFLAPREP M kits A809, A608 
3.  STN  570109  a  560516 
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                                                                                                                                                  Príloha 56 

  
CH – 8. 6. 

 
 

Stanovenie  aflatoxínu B1 metódou ELISA 
 
 

 
 

1. Pôvod  metódy. 
 
     Súprava  Aflaplate Rhone Diagnostics Technologies LTD 
 
2.   Princíp  metódy. 
      Test je založený na vzájomnej reakcii antigén - protilátka. Aflaplate je priamy     
      ELISA  kompatitívny test. Aflatoxín B1 je extrahovaný z pomletej vzorky   
      roztokom metanol - voda.Extrahovaný toxín je zmiešaný s enzýmom označeným    
      toxínom (konjugátom)  Zmiešaný roztok je nanesený na mikrotitračné platne.    
      Platňa sa vymyje za účelom odstránenia neviazaného konjugátu a iných látok a  
      následne sa pridá substrát, dojde k sfarbeniu, pričom sfarbenie je nepriamo  
      úmerné koncentrácii toxínu prítomného vo vzorke. Reakcia sa zastaví pridaním  
      zastavovacieho činidla.  
 
 
3.   Použité  prístroje. 

                   Elisa- reader 
                   mixér 
 
 

4.   Zoznam  chemikálií. 
                    Elisa - kit obsahujúci štandardy aflatoxínu B1, koncentrovaný konjugát, substrát,  
                    zastavovacie činidlo, koncentrovaný premývací pufer, chlorid sodný 
 
                
              5.   Príprava štandardov. 
                    Postupovať podľa priloženého návodu. 
                 
              6.   Príprava vzoriek. 

      Vzorka sa zhomogenizuje,  naváži sa 50 g vzorky,  pridá sa 4 g chloridu sodného,  
                    a  250 ml roztoku metanol voda (60 : 40). Prefiltrovať. 
                  
              7.   Podmienky  stanovenia. 

      Aflaplate kit sa skladuje při teplote 2 - 8 oC. Má trvanlivosť 6 mesiacov od  
      dátumu výroby.Pri stanovení treba dodržiavať priložený návod na použitie. 
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 8.  Meranie. 
                    Pripraviť roztoky podľa priloženého návodu. Do každej zmiešavacej jamky   
                    napipetovať 100 ul roztoku pracovného konjugátu a 100 ul štandardu a vzorky.  
                    Použitím osemkanálovej pipety 4 x premiešať.  Do jamky s naviazanou   
                    protilátkou preniesť 100 ul zmesi a nechať 15 minút inkubovať pri izbovej teplote  
                    v tme. Po inkubácii obsah  jamky v platničke vyliať do odpadu a 5 x premyť   
                    premývacím roztokom stričkou každú jamku. Po poslednom vyliatí platničku dať  
                    na filtračný papier a vylkepať, aby ostala suchá. Do každej jamky pridať 100 ul  
                    substrátu a premiešať posúvaním platničky vpred a vzad. Inkubovať  20 minút pri  
                    izbovej teplote v tme. Osemkanálovou pipetou pridať 100 ul zastavovacieho  
                    činidla. Premiešať posúvaním vpred a vzad.  Merať pri 450 nm. 
 
 
 
              9.   Kalibrácia a vyhodnotenie. 
                    Údaje musia byť analyzované lin. -log. metódou, kde percento naviazaného  
                    kojugátu   (%B/Bo ) sa vypočíta pre každý aflatoxínový štandard a pre každú  
                    vzorku. 
 
                                                           absorbancia štandardu alebo vzorky 
                                   % B / Bo  =  –––––––––––––––––––––––––––––––– . 100                                               
.  
                                                          absorbancia blanku ( 0 ppb štandardu ) 
 
                     Zostrojením kalibračnej krivky - závislosť hodnoty %B / Bo od koncentrácie  
                    (ppb) 6 štandardov na semilogaritmickom papieri - môže byť koncentrácia  
                    aflatoxínu B1 určená odčítaním priamo z krivky štandardov, alebo pomocou  
                    programového softwaru. 
                       
                     Rozsah detekcie:     1,5 - 50 ppb 
                     Na stanovenie nad 50 ppb treba vzorku zriediť s roztokom metanol/ voda na  
                     Získanie koncentrácie v rozsahu detekcie a potom vynásobiť výsledok  
                     príslušným faktorom zriedenia. 
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                                                                                                                              Príloha 57 
 

CH – 8. 7. 
 
 
 

Stanovenie mykotoxínu deoxynivalenolu v krmivách 
 
 
 
 
 

1. Princíp metódy: 
Deoxynivalenol patrí do skupiny mykotoxínov a je produkovaný hubami kmeňa Fu-
sarium. Deoxynivalenol, 3-acetyl- a 15-acetyl-deoxynivalenol sa často vyskytuje 
v rastlinných produktoch, prevažne v cereáliách. Koncentrácie toxínu nájdené v pše-
nici, kukurici alebo ryži sa pohybujú v rozsahu mg/kg (ppm).  Priame vysoké cytoto-
xické a imunosupresívne vlastnosti týchto toxínov sú rizikové pre zdravie ľudí a zvie-
rat. 
Použitím RIDACSREEN FAST DON testu, je možné detekovať deoxynivalenol 
v cereáliách.  
Test je založený na reakcii antigénu s protilátkou. Jamky mikrotitračnej doštičky sú 
pokryté ovčou protilátkou, ktorá je špecifická ku králičiemu antigénu anti-de-
oxynivalenolu. Pridajú sa antideoxynivalenol protilátky, enzýmový konjugát deoxyni-
valenolu a štandardy deoxynivalenolu alebo roztoky vzorky. Voľný deoxynivalenol 
a enzýmový konjugát deoxynivalenolu súťaží o väzbové miesta na protilátke deoxy-
nivalenolu (kompetitívna imunoenzymatická reakcia). Súčasne sa deoxynivalenol 
protilátky naviažu imobilizovanými ovčími protilátkami. Všetok naviazaný enzý-
mový konjugát sa potom odstráni v premývacom kroku. Chromogen/Substrát sa pridá 
do jamky a doštička sa inkubuje. Naviazaný enzýmový konjugát sfarbí chromogen do 
modra. Pridaním stop činidla sa modrá farba zmení na žltú. Absorbancia sa zmeria 
fotometricky pri vlnovej dĺžke 450 nm. Absorbancia je nepriamo úmerná koncentrácii 
deoxynivalenolu vo vzorke. 
 

2. Chemikálie a pomôcky: 
- imunoenzymatický test firmy NOACK pre 43 meraní (ref. č. 5902), súprava ob-

sahuje: 
1x mikrotitračná doštička s 48 jamkami (6 stripov – ref. č. 5902, každý s 8 reakčnými 
jamkami) s naviazanými protilátkami proti deoxinyvalenolu 

• 5x štandardné roztoky*), každý 1,3 ml : 0 ppm (nulový štandard), 0,222 ppm, 
0,666 ppm, 2 ppm, 6 ppm deoxynivalenolu vo vode 

• 1x konjugovaný koncentrát (3 ml): peroxidáza konjugovaná s deoxyniva-
lenolom – červená zátka 
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• premývací tlmivý roztok; pre prípravu 10 mM fosfátového tlmivého roztoku  
( pH 7,4 ); obsahuje 0,05 % Tweenu 20 

• 1x koncentrát protilátky anti-deoxynivalenolu (3 ml) – čierna zátka 
• 1x chromogen/substrát (6 ml) – kvapátko s bielou zátkou 
• 1x stop činidlo (6 ml) – obsahuje 1 M kyselinu sírovú – kvapátko so žltou 

zátkou 
*) Uvedené koncentrácie uvažujú riediaci faktor 20, ktorý vychádza z prípravy 
vzorky.  
    Preto je možné koncentráciu toxínu vo vzorke priamo odčítať zo štandardnej 
krivky. 

- spektrofotometer (450 nm) na odčítanie z mikrotitračných doštičiek 
- analytické váhy 
- 50 µl, 100 µl a 1000 µl mikropipety 
- sklenený valec delený : 100 ml 
- sklo pre prípravu extraktu vzorky: Erlenmayerove banky, filtračný lievik 
- homogenizačné zariadenie 
- filtračný papier 
- destilovaná voda 
 

3. Upozornenie a bezpečnostné opatrenia: 
Štandardné roztoky obsahujú deoxynivalenol, preto je potrebné dôsledne dbať na 
bezpečnostné opatrenia. Zabráňte kontaktu reagencií s pokožkou, používajte ruka-
vice. 
Dekontaminácia laboratórneho skla a roztokov obsahujúcich toxín je najlepšie urobiť  
10 % roztokom chlórnanu sodného (umiestnením do roztoku chlórnanu s upraveným  
pH 7 pomocou HCl cez noc). Stop reagencia obsahuje kyselinu sírovú. Zabráňte 
kontaktu tejto reagencie s pokožkou. 
Nepoužívajte RIDACSREEN FAST DON testovaciu súpravu po expirácii. 
Zriedenie alebo znečistenie reagencií môže spôsobiť zníženie citlivosti. 
Nezamieňajte jednotlivé reagencie medzi súpravami s rozdielnymi číslami výrobnej 
šarže. 
 

4. Skladovacie podmienky:  
Súprava sa vždy skladuje pri teplotách medzi 2 – 8 °C. Chráni sa pred mrazom. 
Všetky nepoužité jamky sa vrátia do originálneho fóliového sáčku a znovu sa pevne 
uzavrú spolu s desikantom. 
Bezfarebný chromogen a štandardy sú citlivé na svetlo, preto sa zabraňuje pôsobeniu 
priameho svetla. 
 

5. Indikácia nestability alebo poškodenia:  
Akékoľvek zafarbenie roztoku indikuje porušenie, reagencie je potrebné vyradiť. 
Hodnota absorbancie menšia ako 0,6 (A450nm < 0,6) pre nulový štandard môže 
indikovať poškodenie reagencií. 
 
 
 



 219

6. Príprava vzorky:  
• Vzorky sa skladujú v chlade, chránia sa pred svetlom. 
• Reprezentatívna vzorka sa rozomelie a dôkladne premieša. 
• Naváži sa 5 g rozomletej vzorky a pridá sa do nádoby 100 ml destilovanej vody 

(množstvo vzorky sa môže zvýšiť, keď je potrebné, ale je nutné pridať správne 
množstvo destilovanej vody, napr. k 25 g vzorky sa pridá 500 ml destilovanej 
vody alebo k 50 g sa pridá 1000 ml destilovanej vody) 

• Intenzívne sa trepe 3 minúty. 
• Extrakt sa sfiltruje cez filtračný papier 
• 50 µl sa použije do testu 
•  

7. Postup ELISA testu:  
- Predbežné poznámky: 

• Všetky reagencie sa pred použitím vytemperujú na laboratórnu teplotu. 
• Okamžite po použití sa vrátia nepotrebné reagencie naspäť do chladničky. 
• Mikrojamky nemôžu v dobe medzi jednotlivými krokmi vyschnúť. 
• Reprodukovateľnosť každého ELISA testu je závislá na dôkladnosti s akou sú 

mikrojamky vypláchnuté. Dôsledne sa dodržuje sled vyplachovania. 
• Počas inkubácie sa mikrotitračná doštička chráni pred svetlom. Doporučuje sa 

zakryť mikrotitračnú doštičku alobalovou fóliou. 
- Rozstrihne sa sáčok s doštičkami a vyberie sa požadovaný počet stripov spolu 

s rámčekom. Nepotrebné stripy sa pevne uzavrú v sáčku s desikantom a sáčok sa 
uloží späť do chladničky. 

- Štandardy Deoxynivalenolu sú určené na priame použitie. Pre vzorky je uvažo-
vaný riediaci faktor 20. Koncentrácia deoxynivalenolu vo vzorke sa môže priamo 
odčítať zo štandardnej krivky. 

- Súprava obsahuje sáčok s tlmiacou soľou. Celý sáčok sa rozpustí v 1 litri 
destilovanej vody. Takto pripravený tlmivý roztok vydrží 4 týždne pri teplote         
4 °C. 
Premývací roztok je potrebné len pre vzorky obsahujúce pšenicu. I keď je možné 
použiť ho aj u iných druhov vzoriek. 

- Postup: 
• Vloží sa príslušný počet stripov pre všetky štandardy a vzorky do rámčeka 

mikrotitračnej doštičky. Zaznamená sa umiestnenie vzoriek a štandardov. 
• Pridá sa 50 µl štandardu alebo pripravenej vzorky do každej jamky, použije sa 

nová špička pipety pre každý štandard a vzorku. 
• Pridá sa 50 µl enzýmového konjugátu do každej jamky – červená zátka. 
• Pridá sa 50 µl protilátky deoxynivalenolu do každej jamky – čierna zátka. 

Dôkladne sa premieša a inkubuje  sa po dobu 5 minút pri laboratórnej teplote 
(20–25°C). 

• Vyleje sa tekutina z jamiek a intenzívne sa sklepne otočená mikrotitračná 
doštička o absorbčný papier (3x), aby sa zaistilo úplné odstránenie tekutiny 
z jamiek. Jamky sa naplnia destilovanou vodou pomocou striekačky alebo 
multikanálovej pipety a tekutina sa opäť vyleje a sklepne. Opakuje sa dvakrát. 
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• Pridajú sa 2 kvapky Chromogen / Substrát do každej jamky – kvapkátko 
s bielou zátkou. Dôkladne sa premieša a inkubuje 3 minúty pri laboratórnej 
teplote  
(20-25 °C) v tme. 

•  Pridajú sa 2 kvapky roztoku zastavujúceho reakciu do každej jamky – 
kvapkátko so žltou zátkou. Dôkladne sa premieša a zmeria sa absorbancia pri 
vlnovej dĺžke 450 nm oproti slepej vzorke. Výsledky sa odčítajú za 10 minút. 

 
8. Výsledky :  

Priemerné hodnoty nameraných absorbancií štandardov a vzoriek sa delia hodnotou 
absorbancie nulového štandardu (B0) a násobia sa 100. Nulový štandard má tak 
hodnotu odpovedajúcu 100 % a hodnoty ostatných absorbancií sa vyjadria v percen-
tách.  
Vypočítaným hodnotám Bštandard/B0 sa priradia v semilogaritmickej mierke odpove-
dajúce hodnoty koncentrácií deoxynivalenolu a zostrojí sa kalibračná krivka. Vyhod-
notenie sa robí v programe RIDAWIN. 
Priemerný detekčný limit testu RIDESCREEN  FAST  DON je 0,222 mg/kg  
(0,222 ppm). Táto koncentrácia je jednoznačne rozlíšiteľná od nulového štandardu. 
 

9. Literatúra:  
Návod na imunoenzymatický test RIDESCREEN  FAST  DON (ref. č. 5902 ), firma 
NOACK – SLOVAKIA s.r.o. . 
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                                                                                                                              Príloha 58  
 

CH – 8. 8. 
 
 

Stanovenie mykotoxínu zearalenonu v krmivách 
 
 

 
 
 
 
1. Princíp metódy:  

Zearalenon je estrogénny mykotoxín produkovaný rôznymi fuzáriami, ktoré kolo-
nizujú kukuricu, jačmeň, ovos, pšenicu a cirok. Zearalenon a jeho deriváty sú makro-
cyklické sekundárne metabolity húb. Zearalenon, C18H22O5 má relatívnu molekulovú 
hmotnosť 318, je biela kryštalická látka ( teplota topenia 164 až 165 °C ), fluoreskuje 
v ultrafialovej oblasti. Je nerozpustný vo vode, sulfáne a tetrachlórmetáne; rozpustný 
je vo vodných roztokoch alkálií, dietyléteri, benzéne, chloroforme, dichlórmetáne, 
etylacetáte, acetonitrile a v alkoholoch. MARASAS a kol. charakterizovali zearalenon 
ako látku, ktorá nemá akútnu toxicitu. Získali sa dôkazy o jeho embryopatických 
účinkoch v potkanoch a predpokladá sa, že má podiel na etiológii nádorov. Krmivá 
obsahujúce zearalenon v hladinách 500 µg.kg-1 a vyšších sa neodporúčajú na skrmo-
vanie, a to najmä pre ošípané. 
Zearalenon je možné stanoviť pomocou:  
A) Zearalenone ELISA kit (cod. ZL 330) a 
B) RIDASCREENFAST Zearalenon  kit (R5502) 
 v krmivách a cereáliách. Test je založený na reakcii antigénu s protilátkou. Jamky 
mikrotitračnej doštičky sú pokryté protilátkou anti-Zearalenon. Štandardné roztoky 
zearalenonu, vzoriek a značeného enzýmu zearalenonu sa pridajú do jamiek. Počas 
inkubácie sa naviaže na tuhú fázu volný zearalenon a značený enzým zearalenonu, 
kompatibilné s protilátkou zearalenonu. Nezachytený enzýmový konjugát sa potom 
odstráni v premývacom kroku. Enzýmová aktivita je stanovená po pridaní substrátu 
chromogénu. Enzým konvertuje bezfarebný chromogén na modrý produkt. Po pridaní 
stop reagentu sa zmení farba z modrej na žltú. Zmeria sa absorbancia pomocou 
mikroplatničkového readra pri 450 nm. Intenzita sfarbenia roztoku je nepriamo-
závislá od koncentrácie zearalenonu. 

2. Chemikálie a pomôcky: 
A) Zearalenone ELISA kit (cod. ZL 330 ) 
- imunoenzymatický test firmy PROPEKA TRADING pre 96 meraní                 

(cod. ZL 330 ), súprava obsahuje: 
• 1x mikrotitračná doštička s 96 jamkami (12 stripov s 8 reakčnými jamkami) 

s naviazanými protilátkami proti zearalenonu 
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• 6 x štandardné roztoky zearalenonu, každý 2 ml : 0 µg/l (nulový štandard); 
0,03 µg/l; 0,06 µg/l; 0,125 µg/l; 0,25 µg/l; 0,50 µg/l; 1,00 µg/l  = na priame 
použitie 

• 1x konjugovaná zearalenon peroxidáza (12 ml) = na priame použitie 
• premývací tlmivý roztok; 10 x koncentrovaný (50 ml) = pred použitím zrieďte  

1+ 9 s destilovanou vodou 
• 1x citrátový tlmivý roztok (25 ml) a 1x chromogen (3 ml) = pred použitím 

zrieďte chromogén 1+9 s citrátovým tlmivým roztokom ⇒ vývojový roztok, 
citlivý na priame svetlo 

• 1x stop činidlo (9 ml) = na priame použitie 
• 1x zrieďovací tlmivý roztok vzorky (60 ml ) = na priame použitie 

B) RIDASCREENFAST Zearalenon  kit ( R5502 ) 
- imunoenzymatický test firmy NOACK-SLOVAKIA, s.r.o. pre 48 meraní      

(R5502 ), súprava obsahuje : 
• 1x mikrotitračná doštička s 48 jamkami (6 stripov s 8 reakčnými jamkami) 

s naviazanými protilátkami proti zearalenonu 
• 5 x štandardné roztoky*), každý 1,3 ml : 0 µg/l (nulový štandard); 50 µg/l;  

100 µg/l; 200 µg/l; 400 µg/l zearalenonu v metanol / vode 
• 1x konjugát (12 ml) ................................................................... červený 

vrchnák; konjugovaná zearalenon peroxidáza   = na priame použitie 
• 1x Anti-zearalenon antibody (3 ml) ............................................... čierny 

vrchnák; monoklonál = na priame použitie 
• 1x Substrát / Chromogén, červený (3 ml) ....................................... biele 

kvapátko;  
• 1x stop činidlo (6 ml) .............................................žlté alebo oranžové kva-

pátko; obsahuje 1 mol/l kyseliny sírovej 
*) Uvedené koncentrácie uvažujú riediaci faktor 10, ktorý vychádza z prípravy 
vzorky.  
    Preto je možné koncentráciu toxínu vo vzorke priamo odčítať zo štandardnej 
krivky. 

- spektrofotometer (450 nm) na odčítanie z mikrotitračných doštičiek (reader) 
- analytické váhy 
- 50 µl, 100 µl, 200 µl a 1000 µl mikropipety 
- sklenený valec delený : 10 ml 
- sklo pre prípravu extraktu vzorky: Erlenmayerove banky, filtračný lievik 
- jednorázové umelohmotné skúmavky 
- homogenizačné zariadenie 
- centrifúga 
- filtračný papier 
- destilovaná voda 
- metanol 
- TRIS tlmivý roztok pH 8 
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3. Upozornenie a bezpečnostné opatrenia: 
Štandardné roztoky obsahujú zearalenon, preto je potrebné dôsledne dbať na 
bezpečnostné opatrenia. Zabráňte kontaktu reagencií s pokožkou, používajte ruka-
vice. 
Dekontaminácia laboratórneho skla a roztokov obsahujúcich toxín je najlepšie urobiť  
10 % roztokom chlórnanu sodného (umiestnením do roztoku chlórnanu cez noc – 
upravené pH 7 pomocou HCl). 
Stop reagencia obsahuje kyselinu sírovú a chromogén je toxický. Zabráňte kontaktu 
týchto reagencií s pokožkou. 
Nepoužívajte kity po expirácii. Zriedenie alebo znečistenie reagencií môže spôsobiť 
zníženie citlivosti. 

      Nezamieňajte jednotlivé reagencie medzi súpravami s rozdielnymi číslami výrobnej 
šarže. 
 
4. Skladovacie podmienky:  

Súprava sa vždy skladuje pri teplotách medzi 2 – 8 °C. Chráni sa pred mrazom. 
Všetky nepoužité jamky sa vrátia do originálneho fóliového sáčku a znovu sa pevne 
uzavrú spolu s desikantom. 
 

5. Príprava vzorky:  
• Vzorky sa skladujú v chlade, chránia sa pred svetlom. 
• Reprezentatívna vzorka sa rozomelie a dôkladne premieša. 
 
A) Zearalenone ELISA kit (cod. ZL 330) 
• Naváži sa 5 g rozomletej vzorky a pridá sa k nej 10 ml roztoku (metanol : 

destilovaná voda) = (80 : 20) 
• Zmes sa premieša 3 minúty na ultrazvuku 
• Centrifuguje sa 5 minút pri 3000 ot./min 
• Zriedi sa 50 µl číreho supernatantu s 950 µl 80% metanolu (zriedenie 1/20) 
• Zriedi sa 50 µl roztoku vzorky, pripraveného podľa predchádzajúceho bodu, 

s 1200 µl zrieďovacieho tlmivého roztoku pre vzorku (konečné zriedenie1/1000) 
a použije sa priamo v teste. 

 
B) RIDASCREENFAST Zearalenon  kit (R5502) 
• Naváži sa 5 g rozomletej vzorky a pridá sa k nej 25 ml roztoku (metanol : 

destilovaná voda ) = (70 : 30) 
• Zmes sa premieša 3 minúty na ultrazvuku. 
• Zmes sa prefiltruje cez filtračný papier. 
• Ak sa jedná o vzorku jadrového krmiva, zriedi sa 1 ml filtrátu s 1 ml destilovanej 

vody. Ak je vzorka kyslej povahy (napr. kukuričná siláž), zriedi sa 1 ml filtrátu 
s 1 ml TRIS tlmivého roztoku pH 8. 

• 50 µl zriedeného filtrátu vzorky sa použije do ELISA testu. 
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6. Postup ELISA testu:  
- Predbežné poznámky : 

• Všetky reagencie sa pred použitím vytemperujú na laboratórnu teplotu. 
• Okamžite po použití sa vrátia nepotrebné reagencie naspäť do chladničky. 
• Dodržte pracovný postup a nepredlžujte inkubačný čas, neinkubujte platňu pri 

teplote > 25 °C, nemiešajte platňu počas inkubácie a použite presné mikro-
pipety s čistými špičkami. 

• Reprodukovateľnosť každého ELISA testu je závislá na dôkladnosti s akou sú 
mikrojamky vypláchnuté. Dôsledne sa dodržuje sled vyplachovania. 

• Použite nové špičky pre všetky štandardy a vzorky, aby ste zabránili konta-
minácii. 

• Počas inkubácie sa mikrotitračná doštička chráni pred svetlom. Doporučuje sa 
zakryť mikrotitračnú doštičku alobalovou fóliou. 

- Postup: 
A) Zearalenone ELISA kit (cod. ZL 330) 
• Do rámčeka mikrotitračnej doštičky sa vloží príslušný počet stripov pre Blank, 

všetky štandardy a vzorky. Zaznamená sa umiestnenie vzoriek a štandardov. 
• Nepotrebné stripy sa pevne uzavrú v sáčku s desikantom a sáčok sa uloží späť 

do chladničky. 
• Pridá sa 200 µl zrieďovacieho tlmivého roztoku pre vzorku do  jamky Blanku. 
• Pridá sa 100 µl štandardu 0 µg/l do jamky maxima (B0). 
• Pridá sa 100 µl všetkých ostatných štandardov do jamiek pre štandardy. 
• Pridá sa 100 µl všetkých vzoriek do jamiek pre vzorky. 
• Pridá sa 100 µl enzýmového konjugátu do všetkých jamiek okrem jamky pre 

Blank. 
• Pár sekúnd sa platnička opatrne premiešava. 
• Inkubuje sa 30 minút pri laboratórnej teplote (20 – 25 °C); nepredĺžte prvý 

inkubačný čas. 
• Vyleje sa kvapalina zo všetkých jamiek. 
• Všetky jamky sa naplnia pracovným premývacím roztokom, premývanie sa 

zopakuje ešte dvakrát. 
• Vyleje sa tekutina z jamiek a intenzívne sa sklepne otočená mikrotitračná doš-

tička o absorbčný papier. 
• Multikanálovou mikropipetou sa pridá 200 µl vývojového roztoku do všet-

kých jamiek, tiež do jamky pre Blank a pomocou rotátora sa doštička pár se-
kúnd premiešava.  

• Inkubuje sa 20 minút pri laboratórnej teplote (20 – 25 °C). 
• Do každej jamky sa pridá 20 µl roztoku zastavujúceho reakciu (2 M H2SO4). 

Dôkladne sa premieša a zmeria sa absorbancia pri vlnovej dĺžke 450 nm oproti 
Blanku. Výsledky sa odčítajú do 60 minút. 

B) RIDASCREENFAST Zearalenon  kit (R5502) 
• Do rámčeka mikrotitračnej doštičky sa vloží príslušný počet stripov pre všetky 

štandardy a vzorky. Zaznamená sa umiestnenie vzoriek a štandardov. 
• Napipetuje sa 50 µl štandardu alebo pripravenej vzorky do separovaných 

jamiek, vždy sa použije nová špička pre každý štandard a vzorku. 
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• Pridá sa 50 µl enzýmového konjugátu do všetkých jamiek (červený vrchnák). 
• Pridá sa 50 µl zearalenon antibody do všetkých jamiek (čierny vrchnák). 

Opatrne sa obsah doštičky premieša a inkubuje 10 minút (± 1) pri laboratórnej 
teplote (20 – 25 °C ). 

• Vyleje sa tekutina z jamiek a intenzívne sa sklepne otočená mikrotitračná 
doštička o absorbčný papier (3x), aby sa zaistilo úplné odstránenie tekutiny 
z jamiek. Jamky sa naplnia destilovanou vodou pomocou striekačky alebo 
multikanálovej pipety a tekutina sa opäť vyleje a sklepne. Opakuje sa ešte 
dvakrát. 

• Pridajú sa 2 kvapky (alebo 100 µl) Substrát / Chromogen do každej jamky – 
kvapkátko s bielou zátkou. Dôkladne sa premieša a inkubuje 5 minút (± 0,5) 
pri laboratórnej teplote ( 20-25 °C ) v tme. 

•  Pridajú sa 2 kvapky (alebo 100 µl ) roztoku zastavujúceho reakciu do každej 
jamky – kvapkátko so žltou zátkou. Dôkladne sa premieša a zmeria sa ab-
sorbancia pri vlnovej dĺžke 450 nm oproti vzduchu ako blanku. Výsledky sa 
odčítajú za 10 minút. 

 
7. Výsledky:  

A) Zearalenone ELISA kit (cod. ZL 330) 
Odčíta sa hodnota absorbancie pre Blank od hodnôt absorbancií všetkých kontrol, 
štandardov a vzoriek. Hodnoty absorbancií štandardov a vzoriek sa vydelia 
absorbanciou štandardu s nulovou koncentráciou (B0) a násobia sa 100. Nulový 
štandard má tak hodnotu odpovedajúcu 100 % a hodnoty ostatných absorbancií sa 
vyjadria v percentách. 
Vypočítaným hodnotám Bštandard/B0 sa priradia v semilogaritmickej mierke od-
povedajúce hodnoty koncentrácií zearalenonu a zostrojí sa kalibračná krivka. 
Vyhodnotenie sa robí v programe RIDAWIN. 
Priemerný detekčný limit Zearalenonu pomocou ELISA kitu je 0,03 mg/kg  
(0,03 ppm). Táto koncentrácia je jednoznačne rozlíšiteľná od nulového štandardu. 
 

B) RIDASCREENFAST Zearalenon  kit (R5502) 
Hodnoty absorbancií štandardov a vzoriek sa vydelia absorbanciou štandardu s 
nulovou koncentráciou (B0) a násobia sa 100. Nulový štandard má tak hodnotu 
odpovedajúcu 100 % a hodnoty ostatných absorbancií sa vyjadria v percentách. 
Vypočítaným hodnotám Bštandard/B0 sa priradia v semilogaritmickej mierke od-
povedajúce hodnoty koncentrácií zearalenonu v µg/kg a zostrojí sa kalibračná 
krivka. Vyhodnotenie sa robí v programe RIDAWIN. 
Koncentrácia zearalenonu v µg/kg sa odčíta priamo z kalibračnej krivky na 
základe odpovedajúcej extinkcii. 
Limit detekcie pre krmivá bol zistený medzi 17 a 41 µg/kg (ppb). Limit kvan-
tifikácie je 50 µg/kg ( ppb ).     
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CH – 9. 1. 

 
 

Stanoveni histamínu metodou HPLC 
 

 
 
 
 
PRINCÍP METÓDY 
 
Histamín, ktorý je extrahovaný zo vzoriek metanolom, nariedený mobilnou fázou, je delený 
ion  pair chromatografiou. Potom  je detegovaný reakciou s OPT (phthaldialdehyd) v zásadi-
tom prostredí, pričom vzniká  fluoreskujúci komplex,  ktorý je snímaný fluorescenčným de-
tektorom. 
 
OBLASŤ VYUŽITIA 
 
Metóda je vhodná pre analýzu vzoriek rybacích tkanív, šalátov, výrobkov z rýb, piva, vína 
 
 
CHEMIKÁLIE A ROZTOKY 
 
• metanol p.a. 
• KH2PO4  p.a. 
• heptánsulfonan sódny p.a. 
• triethylamín p.a. 
• H3PO4 p.a. 
• fosfátový pufer : 9.5 g KH2PO4 + 0.3 g heptánsulfónan sodný sa rozpustí v  malom  

množstve dest. vode osobitne, kvantitatívne sa zleje  do 1 l odmernej banky a  objem sa 
doplní na 1 l doliatím destilovanou vodou .  

• Tetraboritan sodný p.a. 
• 0,01 M tetraboritan sodný p.a 
• destilovaná voda 
• o - phthaldialdehyd p.a. /opt/ 
• OPT pufer: 0,1 g opt rozpustiť v 50 ml 0.05 M tetraboritanu sódneho  
• histamín chlorid  p.a.- MERCK štandard 
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PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
• kvapalinový chromatograf s fluorescenčným detektorom 
• chromatografická kolóna MERCK LICHROSPHER 100 RP-18   
• spojky, T - kus, peristaltické čerpadlo pre OPT roztok, tygónové hadičky, ultrazvuk.kúpeľ 
• lab.sklo,  pipety,  odmerné  banky, odmerné valce, homogenizátor 
• 50 µl striekačka (Hamilton), filtračný papier Watman 1 
• pH meter 
 
PRACOVNÝ POSTUP 
 
Príprava kalibračného roztoku 
Základný kalibračný roztok sa pripraví tak, že sa naváži 82.85 mg histamínchloridu a rozpustí 
v 50 ml metanolu. Dostaneme tak roztok  bázického histamínu  o koncentrácii  1000 mg/l, 
ktorý uchovávame na tmavom mieste v chladničke pri teplote do 10 °C.  Tento roztok má do-
bu expirácie 3 mesiace.  Pracovný kalibračný roztok pripravíme tak, že  pomocou 10   µl  ha-
miltonovej  striekačky odoberieme 10 µl základného kal. roztoku  a pridáme 5 ml MF.  Dostá-
vame pracovný kalibračný roztok 2 mg/l, tento ešte nariedime s MF tak, aby sme dostali ďal-
šie dve koncentrácie: 1mg/l a 0.5 mg/l . Pripravujeme vždy čerstvé! 
 
Príprava vzorky 
5 g zhomogenizovanej vzorky zalejeme 45 ml metanolu a sonikujeme 15  min. v ultrazvu-
kovom kúpeli. Roztok  sa potom prefiltruje.  50  µl tohto  roztoku sa  aplikuje na kolónu. 
 
CHROMATOGRAFICKÉ PODMIENKY 
 
• Chromatografická kolóna Lichrospher 100 RP -18   
• Prietok MF - 1 ml/min.,  prietok OPT činidla 0.6 ml/min. 
• Detekcia fluorescenčná  
• Mobilná fáza: metanol:fosfátový pufer / 9:91 / 
• Postkolónová derivatizácia s OPT činidlom. 
 
 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA 
 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je vykonané 
porovnaním  týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných roztokoch. 
 
                                 Cv =  Cs . R       (mg/kg) 
 
     Cv - koncentrácia histamínu  v mg/kg 

Cs - koncentrácia histamínu určená z kal. krivky (mg/l) 

R  - stupeň riedenia 
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Príloha 60  
 

CH –9.2. 
 
 

Stanovenie množstva histamínu metódou TLC vo svalovine rýb. 
Screeningová metóda 

 

 
 
1. OBLASŤ POUŽITIA 

 
Metóda špecifikuje stanovenie biogénneho amínu histamínu vo svalovine rýb metódou 
tenkovrstevnej chromatografie. Je to screeningová metóda. 
 
 
2. PRINCÍP METÓDY 
 
Po extrakcii z biologického materiáli kyselinou chlórovodíkovou sa histamín stanoví se-
mikvantitatívne metódou tenkovrstvej chromatografie. 
 
3. PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
3.1 váhy s hodnotou dielika 0,01 g 
3.2 platne TLC  
3.3 dávkovač 
3.4 vyvíjacia komora 
3.5 kadinky 
3.6 dávkovacie pipety 10 mikrol 
3.7 filtračný lievik 
3.8 filtračný papier  
3.9 skúmavky 
3.10 rozprašovač 
 
4. CHEMIKÁLIE A ROZTOKY 
 
4.1 kyselina chlorovodíková, c(HCl) = 6 mol/ 
4.2 hydroxid amónny 28% 
4.3 štandartné roztoky histamínu 
4.4 ninhydrín, 0,2 % roztok v etylalkohole 
4.5 acetón, p.a. 
 
5. PRACOVNÝ POSTUP 
 
Zo zhomogenizovanej vzorky (rybia  svalovina, popr. konzerva)  sa naváži 10,00 g a zmieša sa 
s 25 ml destilovanej vody a 5 ml kyseliny chlórovodíkovej, c(HCl) = 6 mol/l. Po každom 
pridaní sa dôkladne premieša. Vzorka sa nechá stáť 1 hodinu prikrytá.  
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Homogenát sa sfiltruje a filtrát sa nanáša mikropipetou na silufolovú platňu v množstve           
10 mikrolitrov. Súčasne sa nanáša aj  šandard histamínu so známou koncentráciou (50 mg/kg, 
100 mg/kg).  Po nanesení vzorky a štandardov sa platňa vysuší fénom.  
Vyvíjanie sa robí vzostupnou technikou v sklenej kyvete. Vyvíjacia zmes je zložená z 95 ml 
acetónu p.a. a 5 ml 28 % amoniaku. Vyvíjanie sa skončí, ak vyvíjacia fáza dosiahne 8 – 10 cm 
od štartu, čo trvá asi 10 minút. 
 Po skončení sa doska vysuší a urobí sa detekcia 0,2 % roztokom ninhydrínu. Zvýraznenie 
škvŕn sa docieli zohriatím chromatografickej platne na 60 oC v laboratórnej sušiarni počas           
5 minút, alebo vysušením platne horúcim vzduchom fénu. Škvrny histamínu sú fialovočervenej 
farby. Histidín ostáva na štarte. 
 
6. HODNOTENIE A VÝPOČET 
 
Hodnota Rf histamínu je 0,4 
Vyhodnotenie sa robí vizuálnym porovnávaním veľkosti škvŕn (sýtosti farby) vzorky 
a štandardu 
Detekčný limit je 0,1 mikrogHIST/škvrna (10mikrolitrov) ⇒ 40 mg HIS/kg vzorky 
 
štandard: histamíndihydrochlorid  Mh:184,1 g/mol (2-(4-imidazolyl)etylamín)      C5H9N3.2HCl 

šarža:K24846770 

histamín                          Mh:111,1 g/mol 

základný roztok  (ZR) : 5,0 mgHIS/ml  (0,5g HIS/100ml etylalkoholu) 

pracovný roztok   (PR) : 50 mikrog/ml  (1,0mlZR/100ml  zmesi HCl+H2O) 

 

 Riedenia štandardov:   

- pripravujú sa 2 krát ročne z pracovného roztoku, skladujú sa v chladničke 

 

 ml PR ml HCl+H2O (5+25) mgHIS/kg 

1 pracovný roztok 0 200 

2 15 5 150 

3 10 10 100 

4 5 15 50 

5 2,5 17,5 25 

    

6 2 ml ZR/100 0 400 

 

Vyhodnotenie: 

< - menej ako medza detekcie  -  menej ako 40 mgH/kg vzorky 

- ak je vo vzorke viac ako 100 mg/kg  histamínu, základný výluh roztoku sa zriedi tak, aby sa dali z platne 

dobre odhadnúť koncentrácie 50 a 100  prípadne aj 150 mg/kg 

- v prípade nadlimitných hodnôt sa platňa oxeroxuje a xerox sa založí do pracovného zošita  
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Merací rozsah: 40 – 100 mg/kg 

Medza detekcie: 40 mg/kg 

 

7. PROTOKOL O SKÚŠKE 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu vzorky. 
 

8. LITERATÚRA 
 
Veterinárne laboratórne metodiky, chémia potravín, všeobecná časť, s.127, Bratislava1990 
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CH – 10. 1. 

 
 

Stanovenie  syntetických farbív metódou HPLC 
 
 

 
 
 
PRINCÍP METÓDY 
 
Syntetické farbivá  sú zo vzorky  vyextrahované 10 %  roztokom kyseliny vínnej, zachytené 
na extrakčnej kolónke SPE, prečistené a eluované amoniakom s následnou separáciou na 
chromatografickej kolóne v reverznom prevedení stacionárnej fázy a detegované s detektorom  
diódového poľa s 512 diódami v rade.  Nasnímané  chromatografické  píky  spolu  s absorpč-
nými spektrami sú   porovnávané so záznamami  kal.roztokov.  Kvantifikácia je vykonaná po-
mocou externej kalibrácie. 
 
OBLASŤ VYUŽITIA 
 
Metóda je vhodná na stanovenie nasledovných synt. farbív: 
tartrazín (E102), amarant (E123), indigotín (E132), ponceau 4R (E124), chinolínová žltá  
(E104), brilantná čierna (E151), žltá SY (E110), allura červená (E129), azorubín (E122), 
brilantná modrá (E133), patentná modrá (E131), erytrozín (E 127) alfazurín v tekutých, 
polotekutých a  tuhých požívatinách. 
 
CHEMIKÁLIE  A ROZTOKY 
 
• 10 % kyselina vínna 
• destilovaná voda 
• metanol 
• koncentrovaný amoniak 
• octan sodný trihydrát p.a. 
• octanový pufer (0.02 M/l octan sodný)  
• acetonitril p.a.  
• etanol 96 % 
• pepsín 
• tuhé syntetické farbivá IBPO Poland (certifikované) 
 
PRÍSTROJE  A POMÔCKY 
 
• kvapalinový chromatograf s DAD detektorom  
• chromatografická kolóna  LICHROSPER 100 RP-18  
• kolónka SPE NH2  
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• 25 µl striekačka Hamilton 
• odmerné lab. sklo 
• homogenizátor 
• analytické váhy 
• ultrazvukový kúpeľ 
• odstredivka 
• zariadenie na SPE ASPEC XL GILSON 
• vata 
• pH meter 
 
 
PRACOVNÝ POSTUP 
 
Príprava kalibračného roztoku. 
Naváži sa prepočítané množstvo každého farbiva podľa deklarovanej čistoty uvedenej na 
certifikáte osobitne do 50 ml odmerných baniek a objem sa upraví s metanolom. Každé  far-
bivo má koncentráciu 1g/l. Z každej odmernej banky sa odoberie po 1 ml pomocou pipety  
roztoku a  prenesie sa  do 100 ml odmernej banky,  ktorá sa  doplní po  značku destilovanou  
vodou. Takto máme nachystaný pracovný  kalibračný roztok s koncentráciou každého analytu 
10 mg/l. Tento roztok riedime ďalej vždy 1:1 s destilovanou vodou a dostávame tak  ďalšie 
kal.roztoky s koncentráciou  5 mg/l, 2.5 mg/l.  Tieto  3  kalibračné  roztoky  použijeme  na zo-
stavenie kalibračnej krivky, ktorá by mala byť lineárna. Všetky kal. roztoky uchovávané  na 
tmavom mieste v chladničke pri teplote do 10 °C  majú dobu expirácie 6 mesiacov . 
 
Príprava vzorky: 
 
Limonády a sirupy: 2 ml sa nariedi vodou na objem 20 ml Cukríky: 5 g cukríkov sa vyvarí  
s 50 ml 10 % kyseliny vínnej a prefiltruje cez vatu. Vata  sa  nakoniec ešte prepláchne s 5  ml  
vody.  
materiály,  ktoré   obsahujú  veľa  proteínov   treba  najskôr precipitovať s etanolom.  
(jogurty):  
navážiť 5  g homogenizovanej vzorky, pridať 20  ml 10 % k.vínnej, nechať prejsť varom. Po  
ochladnutí pridať 20  ml etanolu, prefiltrovať  cez vatu, alebo odstrediť pri 4000 ot/min. 
 
Prečistenie extraktov : 
 
Nasadiť na zariadenie pre SPE  kolónku s náplňou  NH2 a presať pod malým  vákuom  5 ml  
vody.  Aplikovať  vzorky  horeuvedených extraktov. Rezíduá syntetických farbív sa zachy-
távajú na sorbente. Farbivá sa eluujú s 2 ml amoniaku. Zberná skúmavka sa potom dokonale 
premieša.  
 
CHROMATOGRAFICKÉ  PODMIENKY 
 
chromatografická  kolóna:  LICHROSPHER 100  RP-18  
Mobilná   fáza:    A:    0.02M   octan   sodný   (pH   4.8  s 
                                       k.octovou):acetonitril  (30:70) 
                                B:    0.02M   octan sodný pH 4.8 
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gradientová elúcia: 
     čas             A               B 
    (min)         (%)           (%) 
 
      0                 5              95 
     12              75              25 
 
Detekcia : DAD detektor, 512 diód, rozsah - 230 nm - 734 nm 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA 
 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je vykonané porov-
naním týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných roztokoch. 
 

                            Cv =  Cs.R     (mg/kg) 

 
Cv - koncentrácia analytu v mg/kg 
Cs - koncentrácia analytu určeného z kalibračnej krivky 
R  - stupeň riedenia 
 

 
POUŽITÁ  LITERATÚRA 
 
1. R. Macrae, HPLC in food analysis, Cambridge (1988) 
2. J. Davídek,Laboratorní příručka analýzy potravín, Praha(1981) 
3. Gilhooley,R.A.,Hoodless, J.Chromat. 72, 325-331 
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CH – 10. 2. 

 
 

Kvalitatívne stanovenie syntetických potravinárskych  farbív 
v požívatinách metodou tenkovrstvovej chromatografie 

 
 

 
1. Pôvod metódy 
  
1. ČSN 56 0146, 
2. Príbela, A. a kol.: Analýza cudzorodých  látok v požívatinách, ALFA Bratislava, 1974. 
 
2. Princíp metódy 
 
Syntetické farbivá sa z okyslenej vzorky oddelia pomocou odmasteného vlneného vlákna, 
čím sa súčasne dokáže ich prítomnosť v potravine. Syntetické farbivá adsorbované na  
vlákno nemožno odstrániť praním vodou na rozdiel od prirodzených farbív. Syntetické 
farbivá sa izolujú z vlákna 2 % hydroxidom amónnym. 
 
3. Použité prístroje 
 
Váhy, 
trepačka. 
 
4. Zoznam chemikálií 
 
Acetón, 
petroléter, 
metanol, 
etanol, 
hydroxid draselný, 
pepsín, 
kyselina octová, 
síran sodný, 
hydroxid amónny, 
n-butanol, 
Amarant  E 123 C.I. 16185 fa Aldrich, 
Azorubin  E 122 C.I. 14720 fa Serva, 
Ponceau 4R  E 124 C.I. 16255 fa Aldrich, 
Tartrazin  E 102 C.I. 19140 fa Fluka, 
Žltá  SY    E 110 C.I. 15985, 
Quinoline Yellow  E 104 C.I. 47005 fa Fluka, 
Brillant Black        E 151 C.I. 28440 fa Sigma, 
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Brillant Blue        E 133 C.I. 42090 fa Merck, 
Patent  Blue           E 131 C.I. 42051 fa Fluka, 
Erytrosin    E 127 C.I. 45430 fa Merck. 
 
 
5. Príprava štandardov 
 
Štandardné roztoky sa pripravia rozpustením 0,02 g štandardnej látky v 70 % vodnom 
etanole  
a doplnia do 10 ml. 
 
6. Príprava vzoriek 
 
Extrakcia vzorky sa vykonáva podľa charakteru danej vzorky.  Ak vzorka obsahuje väčšie 
množstvo tuku,treba tuk odstrániť extrakciou s petroléterom. K naváženej vzorke sa pridá 
60 ml acetónu a 40 ml vody. Pretrepáva sa 20 min  na trepačke, nechá sa usadiť a sfiltruje 
sa do porcelánovej misky. Acetón sa odparí na vodnom kúpeli. Zvyšný vodný roztok sa 
okyslí 2 ml kyseliny octovej a do roztoku sa vloží odtučnené vlákno. Adsorpcia na vlákno 
sa vykonáva  za zvýšenej teploty na vodnom kúpeli  asi 30 min. Vlákno sa vymyje vodou. 
 
Ak zostane sfarbené, vzorka obsahuje syntetické farbivo. Sfarbené vlákno sa dá do por-
celánovej misky,pridá sa 15 ml 2 % hydroxidu amónneho a mierne zahrieva na vodnom 
kúpeli tak dlho, až farbivo prejde z vlákna do roztoku. Vlákno sa odstráni, eluát sa zahustí 
dosucha. Izolované extrakty sa nanášajú na chromatografický papier. Koncentrácia farbív 
má byť taká, aby škvrny boli dosť intenzívne. Súčasne so vzorkami sa nanášajú aj 
štandardy. 
Podľa charakteru vzorky, zväčša sirupy, limonády, cukrovinky sa vzorka pripravuje 
rozpustením a nariedením vodou, nechá sa trepať 20 min, pridá sa 25 ml 10 % kyseliny 
vínnej a odtučnené vlákno, zahrieva sa k varu 30 min na vodnom kúpeli. Vlákno sa 
vyberie, preperie vodou a vloží do porcelánovej misky.  Pridá sa 25 ml 5 % amoniaku, 
zahrieva sa na vodnom kúpeli 15-30 min, vlákno sa vymačká a vyberie. Roztok v miske sa 
odparí dosucha a odparok sa rozpustí v 0.5 ml 70 %  vodného alkoholu. 
Kompóty a kondenzované ovocie sa opláchne vlažnou vodou, aby sa zmyl cukrový povlak, 
vloží sa do kadičky a pridá 100 ml 5 % roztoku amoniaku v 70 % etanole. Zamieša sa a po 
státí (niekoľkohodinovom) sa roztok sfiltruje a filtrát sa zahustí na vodnom kúpeli. 
Alkoholické nápoje: 100 ml vzorky sa odparí na objem 35 ml. 
 Materiály obsahujúce tuk: navážené množstvo sa rozdrví a zmieša s pieskom. Zmes sa 
vysuší a extrahuje petroléterom.  Po skončení extrakcie sa odtučnená vzorka zbaví zvyšku 
rozpúšťadla, rozpustí vo vlažnej vode, prefiltruje a objem sa   upraví asi na 35 ml. 
K roztokom farbiva, získaným podľa vyššie uvedených postupov, sa pridá 25 ml 10 % 
roztoku kyseliny vínnej a do roztoku sa vloží 25 cm dlhé odtučnené vlákno. Obsah v ka-
dičke sa mierne zahrieva až k varu. Var sa udržuje 30 až 60 min, až sa vlákno dobre 
vyfarbí. Vyfarbené vlákno sa vyberie z roztoku, premyje tečúcou vodou a vloží do 
porcelánovej misky. K vláknu sa pridá 15 ml 2 % amoniaku a mierne sa zahrieva na 
vodnom  kúpeli  tak dlho, až farbivo prejde z vlákna do roztoku. Potom sa vlákno odstráni, 
eluát sa zahustí dosucha a rozpustí vo vodnom alkoholickom roztoku. Tento roztok sa 
nanáša na chromatografický papier. 
 
 
 



 

 238

Ďalší spôsob prípravy vzorky spočíva v pretrepávaní vzorky s 95 ml metanolu a 5 ml 
vody, prefiltruje sa, odparí na vodnom kúpeli. Odparok sa rozpustí v etanole a extrakt sa 
nanáša na chromatografický papier podľa vyššie uvedeného postupu. 
 
7. Meranie 
 
Čas delenia na papieri Whatman je 4 h   a na platniach Silufol 2,5 h. Chromatogramy sa 
vyvíjajú v niekoľkých  sústavách podľa charakteru vzorky. 
1.N-butanol, kyselina octová,voda  (l : l : l ), 
2.2 % citran sodný v 5 % amoniaku, 
3.n-butanol, 80 % etanol, 25 % amoniak, 2N kyselina octová  (2:7:1:1). 
Identifikácia farbiva sa  vykoná na základe porovnania hodnôt RF so štandardnými roz-
tokmi a porovnaním zmien farbiva vo viditeľnom a UV svetle 
 
8. Kalibrácia a vyhodnotenie 
 
Tabuľka č.1  Rf  hodnoty štandardných roztokov 
∗ sústava:n-butanol  - kyselina octová  - voda 
  (1       :     1      :    1) 
∗ štandardy:0,02 g rozpustené v 70 % etanole 
∗ čas trvania: 2,5 h 

Rf - hodnoty 
Štandard Whatman       Rf Silufol        Rf tabuľkové hodnoty 

Rf  
Amarant 0,21 0,56 0,44 
Tartrazin 0,44 0,54 0,60 

Chinolínová žltá 0,71 0,84  
Erythrozín 1,00 1,00  
Červeň E 0,65 0,79 0,80 
Azorubín 0,63 0,78 0,78 

Košenylová 
červeň 

0,40 0,61 0,56 

Žltá  SY 0,57 0,73 0,79 
Patentná modrá 0,85 0,60  
Brilantná čerň  0,15 0,49 0,24 

Brilantná modrá 0,89 0,49  
Indigokarmín 0,33 0,62  
Ponceau 4R 0,37 0,57 0,32 

 
 
Tabuľka č.2  Rf  hodnoty štandardných roztokov 
∗ sústava: n-butanol  - 80 % etanol - koncentrovaný NH4OH - 2 N  CH3COOH 
  (2       :         7         :           1          :         1) 
∗ štandardy: 0,02 g rozpustené v 70 % etanole 
∗ čas trvania: 3,5 h 
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Rf - hodnoty 

Štandard Whatman       Rf Silufol       Rf tabuľkové hodnoty 
Rf 

Tartrazin 0,08 0,31 0,15 
Erythrosin 0,68 0,78  

Červeň E Pravá 0,54 0,58 0,52 
Patentná modrá 0,57 0,34  
Chinolínová žltá 0,63 0,71  

Azorubín 0,13 0,54 0,20 
Košenylova 
červeň 

0,24 0,41 0,26 

Brilantná čerň  1,00 0,40 0,01 
Žltá  SY 0,52 0,52 0,70 

Brilantná modrá  0,64  
Amarant 0,10 0,63 0,10 

Indigokarmín 0,14 0,70  
Ponceau 4R 0,24 0,67  

 
 
 
Tabuľka č.3  Rf  hodnoty štandardných roztokov. 
∗ sústava:  2 % citran sodný  v  5 % NH4OH 
∗ čas trvania: 2,5 h 

Štandard Whatman       Rf tabuľkové hodnoty 
Rf 

Tartrazin 0,68 0,70 
Erythrosin 0,03  

Červeň E pravá 0,29  
Patentná modrá 1,00  
Chinolínová žltá 0,23  

Azorubín 0,18  
Košenylova 
červeň 

0,64 0,58 

Brilantná čerň  0,17 0,12 
Žltá  SY 0,47 0,48 

Brilantná modrá   
Amarant 0,43 0,46 

Indigokarmín 0,13  
Ponceau 4R 0,67 0,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 240

 Farba škvŕn niektorých povolených farbív na chromatogramoch a ich zmeny po 
postriekaní hydroxidom a kyselinou: 
 štandard: Tartrazin 
 
 

Spracovanie Farba po osvetlení svetlom 
 denným UV 

po usušení žltá žltá (slabá fluorescencia) 
po postriekaní 3N NaOH žltá zelená 
po postriekaní 5 % HCl žltá šedozelená 

  
 Farba škvŕn niektorých povolených farbív na chromatogramoch a ich zmeny po 
postriekaní hydroxidom a kyselinou: 
 štandard: Žltá SY 
 
 

Spracovanie Farba po osvetlení svetlom 
 denným UV 

po usušení oranžová hnedožltá 
po postriekaní 3N NaOH hnedooranžová tmavočervená 
po postriekaní 5 % HCl oranžová hnedá 

 
 Farba škvŕn niektorých povolených farbív na chromatogramoch a ich zmeny po 
postriekaní hydroxidom a kyselinou: 
 štandard: Košenylova  červeň 
 

Spracovanie Farba po osvetlení svetlom 
 denným UV 

po usušení červená tmavofialová 
po postriekaní 3N NaOH hnedožltá tmavofialová 
po postriekaní 5 % HCl červená tmavofialová 

 
 Farba škvŕn niektorých povolených farbív na chromatogramoch a ich zmeny po 
postriekaní hydroxidom a kyselinou: 
 štandard: Azorubín 
 

Spracovanie Farba po osvetlení svetlom 
 denným UV 

po usušení červená tmavofialová 
po postriekaní 3N NaOH červená čiernofialová 
po postriekaní 5 % HCl červená karmínová (slabá 

fluorescencia) 
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 Farba škvŕn niektorých povolených farbív na chromatogramoch a ich zmeny po 
postriekaní hydroxidom a kyselinou: 
 štandard: Pravá červeň  E 
 

Spracovanie Farba po osvetlení svetlom 
 denným UV 

po usušení červená karmínová 
po postriekaní 3N NaOH tmavočervená čiernofialová 
po postriekaní 5 % HCl červená tmavofialová 

 
 
 Farba škvŕn niektorých povolených farbív na chromatogramoch a ich zmeny po 
postriekaní hydroxidom a kyselinou: 
 štandard: Amarant 
 

Spracovanie Farba po osvetlení svetlom 
 denným UV 

po usušení červenofialová červenofialová 
po postriekaní 3N NaOH tmavočervená čiernofialová 
po postriekaní 5 % HCl fialovočervená fialová 

 
 Farba škvŕn niektorých povolených farbív na chromatogramoch a ich zmeny po 
postriekaní hydroxidom a kyselinou: 
 štandard: Brilantná čerň 
 

Spracovanie Farba po osvetlení svetlom 
 denným UV 

po usušení tmavomodrá tmavomodrá 
po postriekaní 3N NaOH modrá modrá 
po postriekaní 5 % HCl fialovoružová fialová 

 
Farba škvŕn niektorých povolených farbív na chromatogramoch a ich zmeny po postriekaní    
hydroxidom a kyselinou: 
 štandard: Ponceau  4R 
 

Spracovanie Farba po osvetlení svetlom 
 denným UV 

po usušení červenofialová fialová  
po postriekaní 3N NaOH hnedofialová hnedá 
po postriekaní 5 % HCl červenofialová fialová 
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Rozsah stanovenia 50-500 mg/kg 
Medza stanovenia 5 mg/kg 
Detekčný limit 2.5 mg/kg 
Výťažnosť 70 % 
Produktivita 10 vz./d 
Čas potrebný  na prípravu vzorky 3  h 
Opakovateľnosť  0.69 s 
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CH – 11. 1. 

 
Stanovenie kyseliny sorbovej, benzoovej,  p –hydroxybenzoovej 

v požívatinách metódou HPLC 
 
 

 
 
PRINCÍP METÓDY 
 
Vzorka sa po úprave dávkuje na chromatografickú kolónu s chemicky viazanou nepolárnou 
fázou C-18, kde sa látky separujú a detegujú detektorom s diódovým poľom v intervale 190-
360 nm.  Nasnímané spektrá sa  porovnávajú s kalibračnými spektrami. 
 
OBLASŤ VYUŽITIA 
 
Metóda je vhodná  na stanovenie kyseliny sorbovej,benzoovej,  p –hydroxybenzoovej, ko-
feínu, sacharínu, acesulfám-K  a  aspartámu v tekutých, polotekutých a tuhých požívatinách. 
 
CHEMIKÁLIE A ROZTOKY 
 
kyselina sorbová - p.a. FLUKA 
kyselina benzoová - p.a. FLUKA 
kyselina para-hydroxybenzoová - p.a. FLUKA 
Acesulfám-K - FLUKA - štandard 
Aspartám - SUPELCO 
Sacharín - p.a. MERCK 
kofeín - Dr.Ehrenstorfer 
mobilná fáza MF A:B (9:91) 
A = acetonitril  p.a. 
B = octanový pufer (0.02 M/l octan sodný)  
Carez I 
Carez II 
  
 
PRÍSTROJE A POMÔCKY 
 
HPLC zariadenie s DAD detektorom –  
kolóna LICHROSPHER 100 RP -18    
analytické váhy 
ultrazvukový kúpeľ 
pH meter, homogenizátor 
lab.odmerky, odmerný valec, lab. sklo 
filtračný papier 
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PRACOVNÝ POSTUP 
 
Príprava kalibračného roztoku 
Pripravia sa základné kalibračné roztoky o koncentrácii 1000 mg/l, ktoré uchovávame na tma-
vom mieste v chladničke pri teplote do 10 °C, pričom takto uskladnený roztok má dobu 
expirácie 6 mesiacov. 
Z týchto roztokov sa pripraví zmesný štandard tak, že sa zoberie pomocou pipety  po 1 ml 
z každého  základného roztoku, len v prípade aspartámu sa  zoberie 5 ml do 100  ml odmernej 
banky a doplní po značku s destilovanou vodou. Takto dostaneme pracovný štandard s kon-
centráciou 10  mg/l pre všetky analyty okrem aspartámu. Ten je 50 mg/l. Tento roztok ešte 
zriedime pre prípravu kalibračnej  čiary tak, že  ho narieďujeme vždy  1:1. 
Kalibračná čiara by mala byť lineárna. Kalibračný roztok je stabilný 6 mesiacov. 
 
Príprava vzorky  
1. Vzorky  limonád, sirupov, štiav: Nariedia sa destilovanou  vodou  a  ak  sú  zakalené,  vy-

číria sa s Carez I a Carez II roztokom, prefiltrujú sa a dávkujú na chromatografickú 
kolónu. Nasnímané spektrá  sa porovnávajú s kalibračnými spektrami. 

2. Polotekuté  vzorky sa nariedia destilovanou  vodou, dajú na 15 min.  do ultrazvukovej 
lázne,  vyčíria sa pridaním Carezovými roztokmi, sfiltrujú a aplikujú na kolónu. 

3. Tuhé materiály sa  zhomogenizujú na homogenizátore, zalejú s horúcou destilovanou 
vodou, sonikujú 15 min. v ultrazvukovom kúpeli. Ďalší postup ako v bode 2. 

 
CHROMATOGRAFICKÉ PODMIENKY 
 
kolóna : MERCK LICHROSPHER LC - 18  
prietok MF - 1 ml/min. 
detekcia DAD 200 - 360 nm 
nástrek - 20 µl 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA 
 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je vykonané 
porovnaním  týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných roztokoch. 
   
                                Cv =  Cs . R       (mg/kg) 
 
     Cv - koncentrácia analytu   v mg/kg 

Cs - koncentrácia analytu určená z kal.krivky (mg/l) 

R  - stupeň riedenia 

 
 
 
POUŽITÁ  LITERATÚRA 
 
1.Y.Ikai,H.Oka et al.: Simultaneous determination of nine food additives using HPLC,   
   J.Chromatogr.457 (1988)    333-343 
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CH – 11. 2. 

 
 

Stanovenie butylhydroxytoluénu (BHT) a butylhydroxyanizolu 
(BHA) v požívatinách metódou HPLC 

 
 

 
PRINCÍP METÓDY 
 
Zhomogenizovaná  vzorka  sa extrahuje pomocou zariadenia , ASE-200 a stanoví sa metódou 
HPLC . Na analýzu sa použije chromatografická kolónu s obrátenými fázami  a po  rozdelení 
rezíduí sa tieto detegujú UV-VIS  detektorom   pri  vlnovej dĺžke  280  nm. 
Kvantifikácia sa prevedie metódou externej kalibrácie. 
 
OBLASŤ VYUŽITIA 
 
Metóda je vhodná na stanovenie butylhydroxytoluénu (BHT) a butylhydroxyanizolu (BHA) 
v olejoch, majonézach, tukoch, rybacích výrobkoch, žuvačkách . 
 
CHEMIKÁLIE  A ROZTOKY 
 
• BHT, BHA -  štandard (Supelco, Sigma) 
• petroléther 40 - 60 oC p.a. 
• hexán p.a. 
• acetonitril p.a. 
• izopropanol p.a. 
• Mobilná fáza pre gradient: A – 10 % kys.octová 
                                                  B – acetonitril : metanol  /1 : 1/            
• acetonitril nasýtený hexánom  
• hexán nasýtený acetonitrilom  
 
PRÍSTROJE  A POMÔCKY 
 
• kvapalinový chromatograf s UV - VIS detektorom 
• analytická váha 
• homogenizátor 
• ultrazvukový kúpeľ 
• chromatografická kolóna: SUPELCOSIL LC-18 
• 100 µl striekačka Hamilton 
• filtračný papier Watman IV 
• odmerné lab. sklo 
• RVO  BUCHI R144 
• ASE -200 DIONEX 
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PRACOVNÝ  POSTUP 
 
Príprava kalibračného roztoku 
Navážime po 50 mg každého antioxidantu do 50 ml odmernej banky. 
Banku doplníme po značku zmesou acetonitril/izopropanol (1:1).  Takto dostaneme základná 
kalibračný roztok o koncentrácii každého analytu 1000 mg/l, ktorý uchovávame na tmavom 
mieste v chladničke pri teplote do 10 °C, pričom takto uskladnený roztok má dobu expirácie  
3 mesiace.  
100 µl základného kalibračného roztoku prenesieme pomocou 100 µl Hamiltonovej strie-
kačky 10 ml odmernej banky . Banku doplníme po značku roztokom acetonitril/izopropanol 
(1:1). Takto dostávame pracovný kalibračný roztok o koncentrácii každého analytu 10 mg/l. 
Tento nariedime horeuvedenou zmesou ešte 1:1 a potom ešte 1:1 . 
Takto dostaneme 3 pracovné kalibračné roztoky o koncentrácii: 
10 mg/l 
5 mg/l 
2.5 mg/l 
 
Tieto roztoky slúžia na zostrojenie kalibračnej krivky, ktorá by mala byť lineárna. Roztok je 
stabilný najmenej 3 mesiace . 
 
Príprava vzorky 
 
Naváži sa 1 g zhomogenizovanej  vzorky a zmieša sa s asi 5 g bezvodého síranu sodného 
v trecej miske . Zmes sa kvantitatívne prenesie do 22 ml extrakčnej cely a objem celý sa vy-
plní dosypaním morského piesku. Extrakčná cela sa vloží do extraktora ASE 200 a extrakcia 
sa spustí za týchto podmienok: 

tlak systému  -    1500 PSI 
teplota pece  -     120 oC 
Oven Heat-up Time-   5 min 

     Static Time -         5 min 
     Solvent:          petroléther 
     Flush Volume -     60 % of extraction cell volume 
     Nitrogen Purge     150 PSI  90 sekúnd 
     Počet cyklov -     2 
 
Extrakt v záchytnej skúmavke sa preleje do 100 ml Erlenmayerovej banky a zahustí sa na 
rotačnej odparke takmer do sucha.  Zbytok sa dofúka dusíkom a rozpustí v asi 5 ml hexánu 
nasýteného acetonitrilom. Zmes sa prenesie do deliaceho lievika a 3 x  sa extrahuje 20 ml 
acetonitrilu nasýteného hexánom. Deliaci lievik so spojenými extraktmi je vhodné uložiť na 
12 hod. do chladničky. Lepšie sa oddelí hexánová a acetonitrilová vrstva. Spodná vrstva v de-
liacom lieviku sa prenesie do 250 ml  guľatej banky. Na rotačnej vákuovej odparke sa extrakt 
odparí takmer dosucha. Odfúka sa dusíkom. Rezídua sa rozpustia v zmesi acetonitril: izo-
propanol (1:1)  
 
CHROMATOGRAFICKÉ  PODMIENKY 
 
• chromatografická kolónka: SUPELCOSIL LC-18 
• Mobilná fáza pre gradient: A – 10 % kys.octová 
                                                  B – ACN : MeOH / 1 : 1/ 
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     0min – 70 % A,  30% B,  
     12 min – 100 % B 
• Prietok MF : 1 ml/min  
• detekcia: UV-280 nm  
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA 
 
Koncentrácia zložky je úmerná hodnotám plochy píkov. Ich vyhodnotenie je vykonané 
porovnaním týchto plôch s plochami píkov nameraných v kalibračných roztokoch. 
 
                                 Cv =  Cs . R       (mg/kg) 
 
     Cv - koncentrácia analytu   v mg/kg 

Cs - koncentrácia analytu určená z kal.krivky (mg/l) 

 R  - stupeň riedenia 
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CH – 12. 1. 

 
 

Stanovenie polyfosfátov v mäsových výrobkoch spektrofotometricky 
 
 

 
 
1. Určenie metódy 
 
 Fosfor je biogénny prvok, ktorý sa vyskytuje vo svalových tkanivách. Je súčasťou 
životne dôležitých biochemických zlúčenín a vyskytuje sa v rôzne viazaných formách.Do 
mäsových výrobkoch sa však pridávajú aj ďalšie zlúčeniny fosforu vo všeobecnosti nazývané 
polyfosfáty.Ide o pomerne širokú skupinu látok,ktorých základ tvorí P2O5.Kvalita mnohých 
mäsových výrobkov závisí na pomere tuku,vody a rozpustných bielkovín v spracúvanej 
surovine.Ak je vysoký obsah tuku a nízky obsah bielkovín,dochádza tepelným spracovaním 
ku skráteniu výrobku, t.j k uvoľneniu vody a oddeleniu tuku. Prídavok polyfosfátov zvyšuje 
rozpustnosť svalových bielkovín a značne zlepšuje pevnosť väzby tuku a vody v diele i vo 
výrobku.Účinok polyfosfátových výrobkov závisí na ich zložení  a pH hodnote. 
 Obsah cudzorodých látok v potravinách zahrňuje vyhláška Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-
100 z mája 1996-Potravinový kódex Slovenskej republiky. 
 Maximálne povolené množstvo pridaných fosfátov do mäsových výrobkov je 5000 
mg/kg, prepočet na P2O5.Zo zdravotného hľadiska sú najväčšie obavy zo schopnosti fos-
fátových prípravkov reagovať s dvojmocnými katiónmi vápnika,vytvárať s nimi pevné väzby. 
 
2. Princíp metódy 
 
 Po mineralizáci vzorky sa prítomný fosfor vo forme kyseliny fosforečnej s molybdéna-
nom amónným prevedie na fosfolymolybdénan , ktorý sa zredukuje síranom hydrazínu na mo-
lybdénovú modrú.Intenzita zafarbenia sa meria spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 590 nm. 
 
3. Pomôcky 
 
3.1 Prístroje a zariadenia 
     analytické váhy Sartorius s presnosťou 0,001 mg 
 homogenizátor vzoriek 
 spaľovacie zariadenie so spaľovacími trubicami 2020 DIGESTOR FOSS  TECATOR 
 destilačná jednotka 1026 KJELTEC SYSTEM TECATOR, fa TECATOR 
 SWEDEN 
 titračné banky 
 pipety 5, 10, 50 ml 
 odmerný valec 
 automatický titrátor 716 DMS TITRINO  
 odmerné banky - 100, 500,1000 ml 
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 lieviky 
 spektrofotometer LKB Biochrom 4060 z firmy Pharmacia 
 
 
3.2 Chemikálie 
 
Všetky chemikálie sú minimálnej čistoty p.a. pokiaľ nie je uvedené inak. Na prípravu 
roztokov používame deionizovanú vodu. 

 kyselina sírova konc. 
 peroxid vodíka 30 % 
 1000 KJELTABS S/3.5 - katalyzátor [3.5 g K2SO4 + 3.5g Se] 
 kyselina boritá 
 0,1 % bromkrezolová zelená  v alkohole 
 0,1 % metylénová červeň v alkohole 
 hydroxid sodný 40 % roztok 
 kyselina chlorovodíková  c [0,1M] 
 deionizovaná voda 
 roztok NaOH - 30g NaOH sa rozpustí  v 70 ml deionizovanej vody 
 roztok molybdénanu amónneho p.a - 2,5 % vodný roztok, k 250 ml deionizovanej 

vody sa po častiach pridá 150 ml koncentrovanej kyseliny sírovej, v tomto roztoku sa 
rozpustí 12,5 g molybdénanu amónneho p.a a po vychladení  sa doplní vodou do           
500 ml. 

 roztok síranu hydrazínu p.a - 0,15 %, 0,15 g sa rozpustí v 100 ml deion.vody 
 štandardný roztok KH2PO4 - 0,439g vysušeného KH2PO4  sa rozpustí s deion.vodou 

v 1000 ml odm.banke a po rozpustení sa doplní po značku, 1 ml obsahuje 100 µg P. 
 

4. Bezpečnosť pri práci 
 
 Pri práci dodržiavame bezpečnostné predpisy v chemickom laboratóriu. Žieraviny 
(kyselina sírová,hydroxid sodný) po dôkladnom zriedení  sa môžu vyliať do výlevky. Pri práci 
s kyselinou sírovou, peroxidom vodíka, hydroxidom sodným, katalyzátorom musíme použí-
vať rukavice. 
 
5. Pracovný postup 
5.1 Príprava merania 
 
 Kalibrácia  
 
 Pripraví  sa pracovný štandardný roztok KH2PO4, naváži sa 0,439 g vysušeného 
KH2PO4 rozpustí sa s deionizovanou vodou v 1000 ml odmernej banke a po rozpustení sa 
doplní po značku. Z takto pripraveného roztoku sa odpipetuje 50 ml do 500 ml odmernej 
banky, 1ml obsahuje 10µg P. 
 Do sady 100 ml odmerných baniek sa napipetuje postupne 0, 1, 3, 5, 8, 10 ml 
pracovného štandardného roztoku KH2PO4, pridá sa 10 ml 2,5% roztoku molybdénanu amón-
neho, potom 4 ml 0,15% roztoku síranu hydrazínu, banky sa doplnia po značku  deion.vodou 
a obsah sa premieša. 
 
Potom sa banky vložia na 10 minút do vriaceho vodného kúpeľa. Pri zahrievaní vznikne 
modré sfarbenie,ktoré sa po ochladení roztoku zmeria spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 
590 nm. Z nameraných hodnôt sa vypočíta lineárna regresia  Y = A + B . X 
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5.2 Príprava vzorky 

 Zo zhomogenizovanej vzorky sa naváži na analytických váhach 1 g do mineralizač-
ných trubíc. Vzorka sa spláchne minimálnym množstvom vody.Pridá sa 12 ml konc. kyseliny 
sírovej, 5 ml 30 % peroxidu vodíka a nakoniec tableta Se katalyzátora.Mineralizačné trubice 
sa vložia do spaľovacieho zariadenia 2020 DIGESTOR FOSS TECATOR. Mineralizuje sa pri 
teplote 430 °C asi hodinu až do vyčírenia a ešte cca 20 minút naviac. Po vychladnutí sa 
mineralizát kvantitatívne prenesie do 100 ml odmernej banky a doplní deion.vodou po značku 
a v prípade potreby sa prefiltruje cez papierový filter. 
 
5.3 Meranie 
 
 Z takto pripaveného mineralizátu sa odpipetuje 1 ml, zneutralizuje sa  s 30 % hydro-
xidom sodným približne do neutrálnej reakcie. Pridá  sa 10 ml 2,5 % roztoku molybdénanu 
amónneho, obsah sa premieša. Potom sa pridajú 4 ml 0,15 % síranu hydrazínu, banky sa 
doplnia po značku deion.vodou a obsah sa premieša. Potom sa banky vložia na 10 minút do 
vriaceho vodného kúpeľa. Teplotu a dobu zahrievania treba presne dodržať, pretože značne 
ovplyvňujú intenzitu sfarbenia roztoku. 
Pri zahrievaní vznikne modré sfarbenie, ktoré sa po ochladení roztoku zmeria spektro-
fotometricky pri vlnovej dĺžke 590 nm. Namerané hodnoty absorbancie (po odčítaní hodnoty 
slepého pokusu) sa vyhodnotia z kalibračnej krivky. 
 
6. Vyhodnotenie nameraných údajov 
 
 Z nameranej hodnoty absorbancie sa z kalibračnej krivky zistí množstvo fosforu ob-
siahnuté v alikvotnom podieli mineralizátu a prepočíta sa na obsah P2O5 v mg/kg vzorky. 
 
6.1 Spracovanie nameraných hodnôt 
 
 Výsledok v mg/kg sa udáva na celé číslo,zaokrúhlené na celé stovky. 
 
 wp =  c . V . R . 2,2903 /  n   
     
wp: celkový obsah fosforečnanov vyjadrený ako P2O5 v mg/kg 
c: µg/ml (P) odčítaný z kalibračnej priamky 
V: objem v ml. do ktorého sa návažok egalizuje 
n: návažka  vzorky v gramoch 

2,2903:prepočtový koeficient z P na P2O5 
R: riedenie vzorky t.j ml vzorky / objem v ml 
 
 
Obsah polyfosforečnanov sa stanoví nasledovne: 
 
wpp = wp - B. 0,0106 
 
wp: celkový obsah fosforečnanov vyjadrený ako P2O5 v mg/kg 
wpp: obsah polyfosforečnanov v mg / kg 
B: obsah  bielkovín stanovený metódou č.330/2001 
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0,0106: prepočítavací faktor prečistú svalovinu (USDA - Consumer and Marketing - 
Chemistry Laboratory Guidebook) 

0.0098:  prepočítavací faktor pre dusenú šunku (USDA) 
0,191:  prepočítavací faktor pre trvanlivú salámu (USDA 
0,110:  prepočítavací faktor pre konzumnú salámu a párky (USDA 
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Príloha 66 
   

CH – 12.13. 
  

Stanovenie množstva kyseliny L-mliečnej, jantárovej a D-3-
hydroximaslovej vo vajciach a vo vaječných výrobkoch. 

Enzymatická metóda 
 

 
 
 
 

 
 
1. Oblasť použitia 
 
Táto metóda popisuje enzymatický postup na stanovenie obsahu kyseliny L- mliečnej, 
jantárovej a D-3-hydroximaslovej vo vajciach a vo vaječných výrobkoch. Metóda je 
použiteľná  pre koncentrácie nad 25 mg L-mliečnej kyseliny/kg vaječnej sušiny, popr. 
10 mg jantárovej kyseliny/kg vaječnej sušiny, popr. nad 5 mg D-3-hydroximaslovej/kg 
vaječnej sušiny. 
 
2. Pojem 
 
Pod obsahom kyseliny L-mliečnej, jantárovej a D-3-hydroximaslovej vo výrobkoch 
uvedených v bode 1 sa podľa tohto popísaného postupu rozumie obsah kyseliny             
L-mliečnej, jantárovej a D-3-hydroxymaslovej. Udáva sa v mg/kg sušiny. 
 
3. Princíp metódy 
Vzorka sa riedi vodou popr. sa rozpustí, roztok sa zohreje a následne sa ošetrí reagenč-
ným Carrezovým činidlom (ferrokyanid draselný (II), síran zinočnatý) na oddelenie pro-
teínov. Po filtrácii sa použije číry roztok vzorky na enzymatické stanovenie organických 
kyselín. 
 
V rôznych fotometrických kyvetách prebiehajú nasledovné reakcie (skrátené, pozri časť 
10): 
 
3.1 Stanovenie kyseliny L – mliečnej  
 

3.1.1 L – mliečna kyselina (L-laktát) + NAD+  →LDH
   pyruvát + NADH + H+ 

Rovnováha tejto reakcie je silne posunutá na stranu laktátu. Odčerpávaním pyruvátu 
pomocou reakcie 3.1.2 
 

3.1.2  pyruvát + L-glutamát  →GPT
   L-Alanin + 2-Oxoglutarát 
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dochádza k posunu rovnováhy, takže sa tvorí NADH, ktorý sa využíva na meranie 
prírastku extinkcie a na ktorého obsah sa vzťahuje výpočet obsahu kyseliny L-mliečnej 
(L-laktát). 
 
3.2  Stanovenie kyseliny jantárovej     

3.2.1 kyselina jantárová (sukcinát) + ITP  + CoA →SCS
IDP + sukcinyl-CoA + 

fosfát 
V reakcii (1)  vytvorený IDP fosforyluje v prítomnosti PEP cez PK podľa reakcie (2), 
pričom vzniká pyruvát: 

3.2.2  IDP + PEP →PK
ITP + pyruvát 

Pyruvát sa redukuje v prítomnosti NADH cez LDH na laktát podľa reakcie (3) 

3.2.3 pyruvát + NADH + H+  →LDH
L-laktát + NAD+ 

 
Spotreba NADH - meranie extinkčného úbytku sa vzťahuje na výpočet obsahu kyseliny 
jantárovej (sukcinát). 
 
3.3 Stanovenie kyseliny D-3-hydroximaslovej 
 
3.3.1 Kyselina D-3-hydroximaslová (D-3-hydroxybutarát)  + NAD+ 

 → HBDH-3
acetoacetát + NADH + H+  

Rovnováha tejto reakcie je silne  posunutá na stranu D-3- hydroxybutarátu. Záchytom 
NADH  pomocou reakcie (2) 

3.3.2  NADH + INT + H+  →Diaforaza
   NAD+ + INT-formazán 

nastáva porušenie rovnováhy, pričom nevratne vzniká formazán merateľný vo viditeľnej 
oblasti pri 492 nm. Množstvo  INT formazánu je úmerné množstvu kyseliny D-3-
hydroximaslovej. 
 
4. Chemikálie 
 
Pokiaľ nie je inak uvedené,  
- sa majú používať chemikálie PA, 
- pod „roztokom“ sa rozumie vodný roztok. 
 
Voda musí byť čerstvá, redestilovaná,  alebo zodpovedajúcej čistoty. 
 
4.1 Carrezovo činidlo I. 
 
Roztok ferrokyanidu draselného  
e(K4 [Fe(CN)6] . 3 H2O  = 150 g/l 1) 
 
4.2 Carrezovo činidlo II 
 
Roztok síranu zinočnatého  
eZnSO4 . 7 H2O = 300 g/l 
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4.3 Roztok hydroxidu sodného, c=1,0 mol/l 1) 
 
4.4 Roztok hydroxidu sodného, c=5,0 mol/l1) 
 
4.5 Glycilglycín – pufrovací roztok, pH = 10 
 
2,375 g glycilglycínu a 0,44 g L-kyseliny glutamínovej sa rozpustí v 25 ml vody s asi 
2,5-3 ml hydroxidu sodného (c = 5,0 mol/l). Nastaví sa pH 10 a doplní sa vodou na       
30 ml.                                                                            c(NaOH) = 5,0 mol/l 
 
Roztok je stabilný  pri 4 oC najmenej 3 mesiace.  
 
4.6 Roztok koenzýmu (NAD) 
 
210 mg nikotinamid-adenin-dinukleotid (beta-NAD. H2O, lyofilizovaná voľná  kyse-
lina, w >98 %  1) sa rozpustí v 6 ml vody. 
 
Roztok je stabilný pri 4 oC najmenej 3 týždne. 
 
4.7 Suspezia enzýmu (GPT) 
 
Glutamát-pyruvát-transamináza z bravčového srdca (EC 2.6.1.2) v roztoku síranu 
amónneho (c = 3,2 mol/l), 160 U/ml 2).                         c[(NH4)2SO4] = 3,2 mol/l 
Suspezia je stabilná pri 4 oC najmenej 1 rok 
 
4.8 Roztok enzýmu (L-LDH) 
 
L-Laktát dehydrogenáza z bravčového mäsa (EC 1.1.1.27) v zmesi glycerínu a vody (w 
glycerín = 50 %), 5500 U/ml. 
 
Roztok je stabilný pri 4 oC najmenej 1 rok. 
 
4.9 Glycylglycín – pufrovací roztok, pH = 8,4 
 
2,40 g glycylglycinu a 0,60 g síranu horečnatého (MgSO4. 7 H2O) sa rozpustí v 50 ml 
vody, pH sa upraví  s asi 2 ml roztoku hydroxidu sodného (c = 5,0 mol/l)  na pH 8,4 
a doplní sa vodou na 60 ml.                                              c(NaOH) = 5,0 mol/l 
 
 Roztok je stabilný pri 4 oC najmenej 4 týždne. 
 
 
                                                                                                      
1) w = hmotnostný zlomok   

c = mólová koncentrácia  
e = hmotnostná koncentrácia 

 
2) 1 medzinárodná jednotka (1 U) udáva množstvo enzýmu (aktivitu), ktorá za 
štandartných podmienok  (okrem iného pri teplote 25 oC) katalyzuje konverziu 1 µmol 
substrátu za min. 
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4.10 Roztok koenzýmu (NADH) 
 
45 mg redukovaného β - nikotinamid-adenin-dinukleotidu vo forme dvojsodnej soli   
(β-NADH - Na2)  a 60 mg hydrogénuhličitanu sodného (NaHCO3) sa rozpustí 6 ml 
vody. 
Roztok je stabilný pri 4 oC najmenej 4 týždne. 
 
 
 
4.11 Roztok koenzýmu (CoA/ITP/PEP) 
 
60 mg koenzýmu A (lyofilizovaná soľ trilitia, w = 85 % CoA celkove), 80 mg 
inozintrifosfátu (dvojsodná soľ, w > 87 % ITP-Na2) a 60 mg fosfoenylpyruátu 
(kryštalická tricyclohexylamónna soľ, w = 98 % PEP (CHA)3 ) sa rozpustí v 6 ml vody . 
 
Roztok je stabilný pri 4 oC najmenej 2 týždne. 
 
 
4.12 Suspenzia enzýmu (PK/LDH) 
 
Asi 600 U pyruvát-kinázy z králičieho mäsa  a asi 550 U L-laktát-dehydrogenázy z 
králičieho mäsa sa doplní roztokom síranu amónneho (c = 3,2 mol/l) na 1,0 ml.                                 
c[(NH4)2SO4] = 3,2 mol/l 
 
 
Suspenzia je stabilná pri 4 oC najmenej 1 rok. 
 
 
4.13   Suspenzia enzýmu (SCS) 
 
Sukcinyl-CoA-syntetáza z bravčového srdca v roztoku síranu amónneho (c = 3,2 mol/l), 
50 U/ml.                                                c[(NH4)2SO4] = 3,2 mol/l 
 
Suspenzia je stabilná pri 4 oC najmenej 1 rok. 
 
 
 4.14   Fosfátový pufrovací roztok 
 
 
3,58 g hydrogénfosforečnanu dvojdraselného (K2HPO4) a 29,2 mg dihydrogén-
fosforečnanu draselného (KH2 PO4  ) sa rozpustí vo vode a doplní do 100 ml.  
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4. 15  Triethanolamín - pufrovací roztok, pH = 8,6 
 
1,55 g triethanolamínhydrochloridu a 1,5 mg síranu zinočnatého( ZnSO4 . 7 H2O)  s asi 
1,5 ml roztoku hydroxidu sodného (c = 5,0 mol/l) sa upraví pH na 8,6, pridá sa  0,5 ml 
triton x-100 s 5,0 ml fosfátového pufru (4.14) a doplní sa vodou do 25 ml. 
 
Roztok je stabilný pri 20 oC najmenej 2 mesiace. 
 
4. 16  Enzýmový roztok (NAD/diaforáza) 
 
6 mg diaforázy-lyofilizátu (EC 1.6.4.3) z bravčového srdca s 2 mg enzýmového 
proteínu,10 U/mg enzýmový proteín, a 40 mg nicotinamidu-adeninu-dinucleotidu (beta-
NAD.H2O, lyofilizovaná voľná kyselina, w > 98 %) sa rozpustí v 8 ml vody. 
Roztok je stabilný pri 4 oC najmenej 4 týždne. 
 
 
4.17   Roztok jódnitrotetrazoliumchloridu (INT roztok) 
 
8 mg –(-jódfenyl)–3-(-4-nitrofenyl)–5-fenyl- 2H-tetrazoliumchlorid 
(jódnitrotetrazoliumchlorid) sa rozpustí  v 8 ml vody. 
 
Roztok je stabilný pri 20 oC najmenej 1 mesiac. 
 
4.18   Suspenzia enzýmu (3-HBDH) 
 
3-hydroxybutarát-dehydrogenáza z Rhodopseudomonas spheroides (EC 1.1.1.30) v roz-
toku síranu amónneho (ammoniumsulfat) (c = 3,2 mol/l), 15 U/ml. 
Suspenzia je stabilná pri 4 oC najmenej 1 rok. 
 
4.19   n-oktalol 
 
Poznámka: Sú dostupné hotové reagenčné  prípravky. Pri ich  používaní sa postupuje podľa pracovného 
návodu výrobcu.  
 
 
5. Prístroje a pomôcky  
 
5.1 Magnetická miešačka 
5.2 Vodný kúpeľ, s možnosťou nastavenia teploty na 95-100 oC 
5.3 Odmerné pipety, trieda AS, adjustované podľa DIN 12 699 

0,02 ml, 0,05 ml, 0,10 ml, 0,20 ml, 1 ml, 2 ml, 10 ml 
5.4  Sklené alebo umelohmotné kyvety, hrúbky 1 cm 
5.5 Erlenmayerove banky so zábrusom, pevne uzatvárateľné, 100 ml 
5.6 Spektrofotometer, vhodný pre merania pri 340 a 492 nm, so spektrálnou šírkou 
najviac ± 5 nm. 
 
 
 
Poznámka: Môžu sa používať aj filtračné spektrofotometre s ortuťovými lampami, ktoré umožňujú 
meranie pri 365 popr. 334 a 492 nm. 
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6. Odber vzoriek 
 
Odber vzoriek nie je súčasťou metódy špecifikovanej v tomto metodickom pokyne. Ak 
neexistuje špecifická medzinárodná norma na odber vzoriek skúšaného výrobku, od-
porúča sa, aby sa zúčastnené strany na tomto postupe dohodli.   
 
 
7. Postup 
 
7.1 Príprava vzorky 
 
Vzorka sa po vybratí z chladničky nechá zabalená stáť pri laboratórnej teplote asi pol 
hodiny. Potom sa dá celý vzorkovací materiál vo vzorkovacom množstve do primeranej 
nádoby a sklenenou tyčinkou sa premieša. 
 
 
7.2 Stanovenie 
 
7.2.1 Príprava roztoku vzorky 
 
Vzorka pripravená podľa 7.1 sa odváži v 100 ml v Erlenmayerovej banke so zábrusom 
(5.5) na dve desatinné miesta. Stanoví sa hmotnosť tara uzavretej banky so zábrusom, 
vrátane sklenenej tyčinky. 
Platia nasledovné navážky: 
asi 20 g pre tekuté vajcia, 
asi 5 g pre sušené vajcia. 
 
Pri ostatných výrobkoch (napr. slané alebo sladké miešané vaječné výrobky) je potrebné 
stanoviť optimálnu navážku v predpokusoch. 
 
Ku vzorke sa pridá asi 60 ml vody a 1 kvapka n-oktanolu. Mieša sa (magnetická mie-
šačka), až je zmes rovnomerne rozmiešaná. Nádoba sa potom uzavrie a zohrieva sa 20 
minút vo vodnom kúpeli pri teplote 95-100 oC. Nádoba sa vyberie z kúpeľa. Do ešte 
horúceho roztoku sa opatrne za stáleho miešania (magnetická miešačka) pridá 6,0 ml 
roztoku Carrez I. 
Zmes sa intenzívne trepe 5-10 s., potom sa pridá opatrne za stáleho miešania (mag-
netická miešačka) pipetou 6,0 ml roztoku Carrez II.  
Zmes sa trepe asi 5-10 s.  Potom sa k nej pridá 6-10 ml roztoku hydroxidu sodného 
(c=1,0 mol/l) na úpravu pH od 7,5 do 8,5 (nie vyššie!) (merá sa elektródou alebo pa-
pierikom) a opäť sa trepe. 
Obsah banky sa doplní vodou na 100,0 g (nie ml), trepe sa a filtruje, pričom sa prvé ml 
filtrátu odstránia. Ak nie je filtrát dostatočne číry, môže sa roztok centrifugovať (zrých-
lenie: asi 1000 g = asi 10 000 m.sec-2 . 
Filtrát popr. Centrifugát sa dá do Erlenmayerovej banky so zábrusom a zátkou (roztok 
vzorky  = V1 ). 
Objem roztoku vzorky  má byť 100,0 ml . Objemová  chyba (hustota roztoku, pevné 
časti tuku, proteín a sediment) sa neberie do úvahy.  
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7.2.2 Merací roztok a meranie enzymatickej reakcie 
Na pipetovanie činidiel a roztokov vzoriek do kyviet sa nesmú používať objemové pi-
pety. Roztoky enzýmov, koenzýmov  a pufrov sa môžu pipetovať aj s dávkovacími 
pipetami. Pre dávkovanie roztoku vzorky sa musí zásadne používať odmerná  pipeta pre 
enzymatický test (5.3). Absorbčné maximum NADH (pri meraní L- mliečnej a jan-
tárovej kyseliny) leží pri 340 nm. Pri použití spektrálneho fotometra sa meria iba 
v absorbčnom maxime. Pri použití spektrofotometra s ortuťovou lampou sa meria pri 
vlnovej dĺžke 334 nm. 
Absorbčné maximum INT formazánu (pri meraní D-3 kyseliny maslovej) leží pri 492 
nm. Meranie preto prebieha pri tejto vlnovej dĺžke a pri použití spektrálneho fotometru 
popr. pri filtre 492 nm pri použití  spektrofotometra s ortuťovou lampou. 
 
 
 
7.2.2.1 Meranie enzymatickej reakcie, stanovenie L-mliečnej kyseliny 
 
Stanovenie sa vykonáva pri teplote asi 20 oC. 
 
 
Poznámka: Používané prístroje (sklo, pipety, kyvety) musia byť bez stôp obsahu 
kyseliny mliečnej. Špičky pipiet sa nesmú chytať rukami (pot na rukách obsahuje 
kyselinu mliečnu). 
   
pipetovanie do kyviet slepý pokus meraný roztok 
roztok pufru (4.5) 
roztok koenzýmu (NAD) (4.6) 
suspenzia enzýmu (GPT) (4.7) 
voda 
roztok vzorky (7.2.1) 

1,00 ml 
0,20 ml 
0,02 ml 
1,00 ml 

- 
 
 

1,00 ml 
0,20 ml 
0,02 ml 
0,90 ml 
0,10 ml 

 
 

po uzavretí sa opatrne ale dôkladne premieša a po asi 5-tich minútach sa zmeria extinkcia 
roztokov slepého pokusu aj vzorky okamžite tesne za sebou oproti vzduchu (žiadna kyveta 
v prúde lúčov) (E1), potom sa pridá  
 
roztok enzýmov (L-LDH) (4.8) 

 
0,02 ml 

 
0,02 ml 

Zmieša sa opatrne ale dôkladne, po skončení reakcií (asi 20 minút) sa merajú extinkcie 
roztokov  okamžite po sebe proti vzduchu (E2). Ukončenie reakcie sa kontroluje opako-
vaným meraním po niekoľkých minútach. Ak sa reakcia neukončila po 20 min, ďalej sa 
merajú extinkcie po 5 min, až sa dosiahne konštantný pokles extinkcie po 5 min. 
Ak sa zistia konštantné poklesy extinkcií, extrapoluje sa extinkcia E2 na čas pridania roztoku 
enzýmov (4.8)  
 
Poznámka: 
- rast extinkcie (E2 –E1) meracieho roztoku by mal ležať medzi 0,05-0,5. Ak je extinkčný rozdiel príliš 

nízky, môže sa zvýšiť objem roztoku vzorky, ktorá sa pipetuje do kyvety (až do 1,00 ml) V tomto 
prípade  treba znížiť objem doplňovanej vody, aby bol v kyvete pre merací roztok a slepý pokus 
rovnaký spoločný objem. Ak je extinkčný rozdiel príliš vysoký, musí sa roztok vzorky zriediť  alebo 
dávkovať do kyvety v objeme od 0,05 ml. (Aj v tomto prípade objemy vyrovnať s vodou, 0,95 ml). 
Pri výpočte brať do úvahy zmenené objemy vzoriek. 

- pri sériových analýzach je pre sériu potrebný iba jeden slepý pokus 



 

 259

 
 
7.2.2.2  Meranie enzymatickej reakcie, stanovenie kyseliny jantárovej 
 
Stanovenie sa vykonáva pri teplote 37 oC. 
 

pipetovanie do kyviet Slepý pokus meraný roztok 
roztok pufru (4.9) 
roztok koenzýmu (NADH) (4.10) 
roztok koenzýmu (CoA/ITP/PEP) 
(4.11) 
 
suspenzia enzýmu (PK/LDH)(4.12) 
voda 
roztok vzorky (7.2.1) 

1,00 ml 
0,10 ml 

 
0,10 ml 

 
0,05 ml 
2,00 ml 

- 
 
 

1,00 ml 
0,10 ml 

 
0,10 ml 

 
0,05 ml 
1,00 ml 
1,00 ml 

 
 

opatrne ale dôkladne sa zmieša a  nechá stáť pri 37 oC. Po asi 5 minútach sa zmeria extinkcia 
roztokov slepého pokusu aj vzorky okamžite tesne za sebou oproti vzduchu (žiadna kyveta 
v prúde lúčov) (E1), potom sa pridá  
roztok enzýmov (SCS) 
(4.13) 

 
0,02 ml 

 
0,02 ml 

opatrne ale dôkladne sa roztok v kyvetách premieša a  nechá stáť pri 37 oC  30 minút  
Potom  sa zmeria  extinkcia roztokov okamžite po sebe oproti vzduchu (E2). Ukončenie 
reakcie sa kontroluje opakovaným meraním po 10 min., po príp. po 20 min.  
Ak sa meria konštantný nárast extinkcie, potom sa extikcie E2 extrapolujú na čas pridania 
enzýmovej suspenzie (4.13). 
 
 
Poznámka: 
- Pokles extinkcie (E1 – E2) meracieho roztoku má byť nad 0,03. Ak je rozdiel extinkcií príliš nízky, 

môže sa zvýšiť objem roztoku vzorky, ktorá sa pipetuje do kyvety (až do 2,00 ml) V tomto prípade  
treba znížiť objem doplňovanej vody, aby bol v kyvete pre merací roztok a slepý pokus rovnaký 
spoločný objem.  

- pri sériových analýzach je iba jeden slepý pokus potrebný pre sériu 
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7.2.2.3 Meranie enzymatickej reakcie 
Stanovenie   D-3-hydroximaslovej kyseliny 
 

Stanovenie sa vykonáva pri teplote asi 20 oC.  
 

pipetovanie do kyviet Slepý pokus meraný roztok 
roztok pufru (4.15) 
roztok enzýmu (NAD/diaforáza) 
(4.16) 
 
roztok INT (4.17) 
voda 
 
roztok vzorky (7.2.1) 

0,60 ml 
 

0,20 ml 
 

0,20 ml 
2,00 ml 

 
- 
 

0,60 ml 
 

0,20 ml 
 

0,20 ml 
1,00 ml 

 
1,00 ml 

opatrne ale dôkladne sa zmieša a po 2 minútach sa zmeria extinkcia roztokov slepého pokusu 
aj vzorky okamžite tesne za sebou oproti vzduchu (žiadna kyveta v prúde lúčov) (E1), potom 
sa pridá 
roztok enzýmov (3-HBDH) (4.18)  

0,05 ml 
 

0,05 ml 
opatrne ale dôkladne sa zmieša a presne po 20 minútach sa zmeria extinkcia roztokov 
slepého pokusu aj vzorky okamžite tesne za sebou oproti vzduchu (žiadna kyveta v prúde 
lúčov) (E2),  
Presne po ďalších 10 min sa meranie opakuje(E3). 
Poznámka: 
- INT je citlivé na svetlo a má byť počas testu uchovávané v tme. Aj kyvety treba počas testovania 

chrániť pred účinkom svetla. 
- Nárast extikcie (E2 – E1 ) meraného roztoku má byť medzi 0,05 – 0,5. Ak je extikčný rozdiel príliš 

nízky, môže sa zvýšiť objem roztoku vzorky, ktorá sa pipetuje do kyvety (až do 2,00 ml) V tomto 
prípade  treba znížiť objem doplňovanej vody, aby bol v kyvete pre meraný roztok a slwpý pokus 
rovnaký spoločný objem.  

- Ak je extinkčný rozdiel príliš vysoký, musí sa roztok vzorky zriediť  alebo dávkovať do kyvety 
v objeme od 0,50 ml (0,20 ml). Aj v tomto prípade vyrovnať s vodou, asi 1,5 popr.1,8 ml.  Pri 
výpočte brať zreteľ na zmenené objemy vzoriek. 

- Pre sériové analýzy sa môže pred vykonaním 7.2.2.3 pripraviť zmes roztoku pufru (4.15), roztoku 
enzýmov (NAD/diaforázy, 4.16) a roztoku INT (4.17) podľa údajov v tabuľke so zodpovedajúcimi 
pomermi zmiešania. Z tejto zmesi, ktorá je pri 20 oC v tme stabilná jednu hodinu, sa pipetuje po 1,00 
ml do kyvety. 

 
 
8. Vyhodnotenie 
 
8.1 Výpočet 
 
Pri stanovovaní reakcií existuje lineárna závislosť medzi vytvoreným/spotrebovaným 
množstvom NADH, popr. medzi vytvoreným množstvom formazánu a koncentráciou L-
mliečnej kyseliny/jantárovej kyseliny, popr. koncentráciou D-3-hydroximaslovej. 
Výpočet koncentrácie jednej látky v zriedenom roztoku po absorbčnom fotometrickom 
meraní je založený na Lambert- Beerovom zákone. 
 
Čo sa týka určenia obsahu kyselín pozri odstavec 10. 
 



 

 261

8.1.1 Výpočet obsahu kyseliny L-mliečnej 
 
 
 

blankvzorkyroztokLM EEEEE )()( 21)12 −−−=∆
 

(LM = kyselina L- mliečna) 
 
Obsah kyseliny L-mliečnej v mg/kg sušiny vzorky sa ráta podľa nasledovnej rovnice:  

TMm
100FVVME LMML

...
..... 13

δε
ω −∆

=
 

 
∆ELM= zmena extikcie po premene kyseliny L-mliečnej 
MLM = mólová hmotnosť kyseliny L-mliečnej = 90,1 g/mol 
V1  = celkový objem roztoku vzorky (odst.7.2.1) v ml (=g) (tu: V1 = 100 ml) 
V2 = celkový objem meraného roztoku (odst.7.2.2.1) nastavený objem roztoku vzorky 
v ml (tu: V2 = 0,1 ml) 
V3 = celkový objem meraného roztoku (odst.7.2.2.1) v kyvete v ml (tu: V3 = 2,24 ml) 
ε = mólový extinkčný koeficient NADH: 

pri 340 nm = 6,3 l . mmol-1.cm-1 
Hg 334 nm = 6,18 l . mmol-1.cm-1 

δ = hrúbka kyvety v cm (tu: 1 cm) 
m = navážka vzorky v g 
F = faktor riedenia (tu: F=1) 
TM = sušina vzorky v g/100 g 
 
Ak nie sú odchýlky od schémy pipetovania (odst. 7.2.1) a roztok vzorky sa ďalej neriedi 

potom je: 
 

LME
TMm

∆= .
..

20182400
ε

ω  

 
Výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta. 
 
 
 
8.1.2 Výpočet obsahu kyseliny jantárovej 
   

blankkyroztokvzorB EEEEE )()( 2121 −−−=∆  
(B = kyselina jantárová) 
   
Obsah kyseliny jantarovej v mg/kg sušiny vzorky sa ráta podľa nasledovnej rovnice: 
 

TMmVc
100FVVME BB

....
.....

2

13

δ
ω ∆

=
 

 
∆ELB= zmena extikcie po premene kyseliny jantárovej 
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MLB = mólová hmotnosť kyseliny jantárovej= 118,1 g/mol 
V1  = celkový objem meraného roztoku (odst.7.2.1) v ml (=g) (tu: V1 = 100 ml) 
V2 = pre prípravu meraného roztoku (odst.7.2.2.2) nastavený objem roztoku vzorky 
v ml (tu: V2 = 1,00 ml) 
V3 = celkový objem meraného roztoku (odst.7.2.2.2) v kyvete v ml (tu: V3 = 3,27 ml) 
ε = mólový extinkčný koeficient NADH: 

pri 340 nm = 6,3  l . mmol-1.cm-1 
Hg 334 nm = 6,18  l . mmol-1.cm-1 

δ = hrúbka kyvety v cm (tu: 1 cm) 
m = navážka vzorky v g 
F = faktor riedenia (tu: F=1) 
TM = sušina vzorky v g/100 g 
Ak nie sú odchýlky od schémy pipetovania (odst. 7.2.2.2) a roztok vzorky sa ďalej 

neriedi potom je: 

BE
TMm

∆= .
..
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Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta. 

 
8.1.3 Výpočet obsahu kyseliny  D-3-hydroximaslovej 
 

[ ]vzorkyroztokvzorkyroztokHB EEEEE 22312 ).(2)( −−−=∆  

 
- [ ]blankblank EEEE ).(2)( 2312 −−−  
(HB = D-3-hydroximaslová kyselina) 
 

Obsah kyseliny  D-3-hydroximaslovej v mg/kg sušiny vzorky sa ráta podľa nasledovnej 
rovnice: 

TMmVc
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....
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δ
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=
 

 
 
∆EB= zmena extinkcie po premene kyseliny D-3-hydroximaslovej 
MB = mólová hmotnosť   kyseliny D-3-hydroximaslovej = 104,1 g/mol 
V1  = celkový objem roztoku vzorky (odst.7.2.1) v ml (=g) (tu: V1 = 100 ml) 
V2 = objem pre prípravu meraného roztoku (odst.7.2.2.3) nastavený objem roztoku 
vzorky v ml (tu: V2 = 1,00 ml) 
V3 = celkový objem meraného roztoku (odst.7.2.2.3) v kyvete v ml (tu: V3 = 3,05 ml) 
ε = mólový extinkčný koeficient INT formazánu: 

pri 492 nm = 19,9 l mmol-1.cm-1 
δ = hrúbka kyvety v cm (tu: 1 cm) 
m = navážka vzorky v g 
F = faktor riedenia (tu: F=1) 
TM = sušina vzorky v g/100 g 
Ak nie sú odchýlky od schémy pipetovania (odst. 7.2.2.3) a roztok vzorky sa ďalej 

neriedi potom je: 
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HBE
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Výsledok sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta. 
 
8.2 Spoľahlivosť metódy 
 
Nasledujúce údaje boli zistené v kruhovom teste so sušenou vaječnou zmesou s obsahom: 
Kyseliny L-mliečnej s asi                          240 mg/kg, 
Kyseliny jantarovej s asi                              11 mg/kg, 
Kyseliny D-3-hydroximaslovej s asi              4 mg/kg 
Sušina prášku bola 90-95 % a nebola zohľadnená pri výpočtoch. 
 
8.2.1 Opakovateľnosť  (r) 
Kyselina L-mliečna:                             r = 62,8 mg/kg; S(r) = ± 22,2 mg/kg 
Kyselina jantarová:                               r = 6,8 mg/kg; S(r) = ± 2,4 mg/kg 
Kyselina D-3-hydroximaslová  =         r = 3,0 mg/kg; S(r) = ± 1,1 mg/kg 
 
8.2.2 Reprodukovateľnosť (R) 
 
Kyselina L-mliečna:                             R = 89,1 mg/kg; S(R) = ± 31,5 mg/kg 
Kyselina jantarová:                               R= 12,1 mg/kg; S(R) = ± 4,3 mg/kg 
Kyselina D-3-hydroximaslová  =         R = 4,1 mg/kg; S(R) = ± 1,5 mg/kg 
 
 
9. Protokol o skúške 
 

 
Protokol musí najmenej obsahovať: 
• typ a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 

 
 

Literatúra: 
 
Úradná zbierka vyšetrovacích metód podľa § 35 nemeckého zákona o potravinách. 
Metóda 05.00 Vyšetrovanie potravín. Stanovenie kyseliny L-mliečnej, kyseliny jantá-
rovej a kyseliny D-3-hydroximaslovej.  
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Citlivosť, detekčný limit a linearita, ak sa pracuje s testmi od firmy BOEHRINGER 

MANNHEIM 
 

Kyselina L-mliečna 
 

Citlivosť metódy – najmenší rozdiel absorbancií pre tento postup je 0,005, to 
predstavuje pre maximálny objem roztoku v kyvete (v=1,000ml) a pri vlnovej dĺžke 340 
nm 0,15 mg kyseliny L-mliečnej/1000ml roztoku vzorky, (ak v=0,100ml, obsah 
kyseliny L-mliečnej je 1,5 mg/1000ml roztoku vzorky ) 
Medza stanovenia je 0,3mg kyseliny L-mliečnej /1000 ml roztoku čo predstavuje 
rozdiel absorbancií 0,010 (ak sa meria pri 340 nm a pri maximálnom objeme roztoku 
vzorky v kyvete v=1,000ml) 
Linearita tohto stanovenia je od  0,3 mg kyseliny L-mliečnej/1000ml roztoku vzorky pre 
objem vzorky v kyvete v=1,000ml, do 0,35g kyseliny L-mliečnej/1000ml roztoku 
vzorky pre objem vzorky v kyvete v=0,100ml 
Správnosť merania  - pri paralelnom stanovení sa môže vyskytnúť rozdiel absorbancií 
od 0,005 do 0,01 
 
 

Kyselina jantárová 
 

Citlivosť metódy – najmenší rozdiel absorbancií pre tento postup je 0,005, to 
predstavuje pre maximálny objem roztoku v kyvete (v=2,000ml) a pri vlnovej dĺžke 340 
nm 0,15 mg kyseliny jantárovej/1000ml roztoku vzorky, (ak v=0,100ml, obsah kyseliny 
jantárovej je 3mg/1000ml roztoku vzorky ) 
Medza stanovenia je 0,6mg kyseliny jantárovej /1000 ml roztoku čo predstavuje rozdiel 
absorbancií 0,020 (ak sa meria pri 340 nm a pri maximálnom objeme roztoku vzorky 
v kyvete v=2,000ml) 
Linearita tohto stanovenia je od  0,6 mg kyseliny jantárovej/1000ml roztoku vzorky pre 
objem vzorky v kyvete v=2,000ml, do 0,4g kyseliny jantárovej/1000ml roztoku vzorky 
pre objem vzorky v kyvete v=0,100ml 
Správnosť merania  - pri paralelnom stanovení sa môže vyskytnúť rozdiel absorbancií 
od 0,005 do 0,01 
 
 

Kyselina D-3-hydroximaslová 
 

Citlivosť metódy – najmenší rozdiel absorbancií pre tento postup je 0,005, to 
predstavuje pre maximálny objem roztoku v kyvete (v=2,000ml) 0,04 mg kyseliny D-3-
hydroximaslovej/1000ml roztoku vzorky, (ak v=0,100ml, obsah kyseliny D-3-
hydroximaslovej je 0,8mg/1000ml roztoku vzorky ) 
Medza stanovenia je 0,2mg kyseliny D-3-hydroximaslovej /1000 ml roztoku čo 
predstavuje rozdiel absorbancií 0,020 (pre objem roztoku vzorky v kyvete v=2,000ml) 
Linearita tohto stanovenia je od  0,2 mg kyseliny D-3-hydroximaslovej/1000ml roztoku 
vzorky pre objem vzorky v kyvete v=2,000ml, do 0,12g kyseliny D-3-
hydroximaslovej/1000ml roztoku vzorky pre objem vzorky v kyvete v=0,100ml 
Správnosť merania  - pri paralelnom stanovení sa môže vyskytnúť rozdiel absorbancií 
od 0,005 do 0,01 
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Príloha 67 
 

 
 
1. Oblasť použitia 
 
Táto metóda popisuje postup pre stanovenie obsahu hydroxiprolínu v mäse a v mä-
sových výrobkoch. 
 
2. Pojem 
 
Pod obsahom  hydroxiprolínu vo výrobkoch uvedených v bode 1 sa rozumie obsah 
hydroxiprolínu zisteného tu popísaným postupom. Udáva sa v g/100 g vzorky. 
 
3. Stručný popis 
 
Vzorka sa rozruší varením v kyseline chlorovodíkovej. Po odstránení tuku dôjde ku 
oxidácii hydroxiprolínu použitím chloramínu T. Oxidakčný produkt tvorí s 4-di-
methylaminobenzaldehydom červeno sfarbenú zlúčeninu. Extinkcie meraných roz-
tokov, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny sa merajú fotometricky pri asi 558 nm. Táto 
hodnota je priamo úmerná obsahu hydroxiprolínu. 
 
4. Chemikálie 
 
Ak nie je  uvedené inak, používajú sa chemikálie čistoty p.a. Voda musí byť 
destilovaná alebo zodpovedajúcej čistoty. 
4.1 Kyselina chlorovodíková, c(HCl)= asi 6 mol/l (asi 6 N) 1) 
4.2 Petrolbenzín, bod varu 60 až 80 oC  
4.3 Pufrovací roztok s pH asi 6,8 
26,0 g monohydrátu kyseliny citrónovej, 14,0 g hydroxidu sodného a 78,0 g  
bezvodého octanu sodného sa rozpustia asi v 500 ml vody, pridá sa 100 mg sodnej 
soli 2-merkapto-(etylmerkurium)-benzénkarboxilovej (C9H9HgNaO2S)  (p.a.). Roztok 
sa  prenesie kvatitatívne do 1000 ml odmernej banky. Po pridaní 250 ml 1-propanolu 
sa odmerka doplní po značku vodou. 
Roztok sa chráni pred svetlom, skladuje sa pri  4 oC. Je stály 2 mesiace. 
 
4.4 Porovnávacie roztoky hydroxyprolínu 
 
4.4.1 Základný roztok hydroxiprolínu,  e (HP)=600 mg/l 1) 
 
120 mg hydroxiprolínu (pre biochemické účely) sa rozpustí vo vode, roztok sa dá do 
200 ml odmernej banky a doplní po značku vodou. [Pred doplnením sa môže 
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Stanovenie obsahu hydroxiprolínu v mäse a v mäsových výrobkoch. 
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základný roztok konzervovať pridaním 50 mg sodnej soli 2-merkapto-
(etylmerkurium)-benzénkarboxilovej (C9H9HgNaO2S)  (p.a.)].  
 
4.4.2 Pracovný roztok hydroxiprolínu, e (HP)=6 mg/l  
5 ml základného  roztoku 4.4.1 sa napipetuje do 500 ml odmernej banky a doplní po 
značku vodou. 
 
 
4.4.3 Štandartný roztok hydroxiprolínu 
Z pracovného roztoku hydroxiprolínu 4.4.2 sa napipetuje po 10 ml, 20 ml, 30 ml popr.                              
40 ml do 100 ml odmerných baniek. Po pridaní asi 30 mg sodnej soli 2-merkapto-
(etylmerkurium)-benzénkarboxilovej (C9H9HgNaO2S) (p.a.) sa doplní vodou po 
značku. Koncentrácia štandartného roztoku je 60, 120, 180 popr. 240 µg 
hydroxiprolínu/100 ml. 
Tieto štandartné roztoky sú pro izbovej teplote stále asi 1 týždeň, pri teplote 4 oC asi 
2-3 mesiace. 
 
4.5 Oxidačné činidlo 
1,4 g chloramínu T (trihydrát) sa rozpustí v 100 ml pufrovacieho roztoku (4.3). 
Pri ochrane pred svetlom a pri teplote  4 oC je činidlo stále asi 1 týždeň.  
 
4.6 Farebné činidlo 
10,0 g 4-dimetylaminobenzaldehydu (p.a.) sa rozpustí v 35 ml kyseliny perchlórovej 
(w = asi 60 %) 1), hustota asi 1,53 g/ml). Potom sa pomaly pridá 65 ml 2-propanolu. 
Roztok sa pripravuje v deň použitia. 
 
 
5. Prístroje a pomocný materiál 
 
5.1 Hliníková alebo umelá fólia 
5.2 Guľaté alebo Erlenmayerove banky 100 ml, NS 29, s vzdušným alebo vodným 
spätným chladičom  
5.3 elektrický zohrievač, napr. termoblok, termočapica, termoplatňa alebo pieskový 
kúpeľ, prednostne s časovým spínačom 
5.4 sklenený lievik, priemer asi 100 mm 
5.5 skladaný filter, priemer 18,5 cm 
5.6 Erlenmayerove banky, 500 ml, úzke hrdlá  
5,7 Vodný kúpeľ s termostatom, s možnosťou nastavenia teploty 60 oC ± 0,5 oC 
5.8 Sklenené kyvety, hrúbka 1 cm 
5.9 spektrálny fotometer alebo fotoelektrický kolorimeter s interferenčným filtrom, 
ktorého absorbčné maximum  je asi pri 558 nm. 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
1 ) w = hmotnostný zlomok   

c = mólová koncentrácia  
e = hmotnostná koncentrácia 
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6. Odber vzoriek 
 
Odber vzoriek nie je súčasťou metódy špecifikovanej v tomto metodickom pokyne. 
Ak neexistuje  špecifická medzinárodná norma na odber vzoriek skúšaného výrobku, 
odporúča sa, aby sa zúčastnené strany na tomto postupe dohodli.   
 
7. Postup skúšky 
 
 
7.1 Príprava vzorky 
Pozri STN 57 0185 Skúšanie mäsa, mäsových výrobkov a mäsových konzerv 
a hotových jedál v konzevách. Chemické a fyzikálne metódy.  
 
 
7.2 Stanovenie 
7.2.1 Asi 4 g dobre zhomogenizovanej vzorky sa bezprostredne alebo pomocou 
navažovačky odváži z hliníkovej alebo umelej fólie s presnosťou 1 mg do 100 ml 
guľatej alebo Erlenmayerovej banky. Pridá sa 30 ml kyseliny chlorovodíkovej a pár 
sklenených guličiek. Roztok sa uvedie do varu a varí pod spätným chladičom 8 hodín. 
7.2.2 Hydrolyzát sa kvantitatívne prenesie pomocou vody do  500 ml odmernej 
banky, pridá sa asi 5 ml petrolbenzínu  a doplní sa vodou po značku tak, aby vrstva 
petrolbenzínu s rozpusteným tukom bola nad značkou. Po dôkladnom premiešaní   sa 
odsaje vrstva  petrolbenzínu s tukom a vodná fáza sa cez skladaný filter zfiltruje do 
500 ml Erlenmayerovej banky. 
Hydrolyzát sa môže pri izbovej teplote uchovať asi týždeň, v chladničke 4 týždne. 
7.2.3 Z hydrolyzátu sa pripraví vhodné riedenie tak, aby očakávaná koncentrácia bola 
v rozmedzí 0,6 – 2,4 mikrog/ml. To sa pripraví zriedením vhodného objemu (V) 
hydrolyzátu podľa 7.2.2. ( spravidla 10 ml)  s vodou v 250 ml odmernej banke. 
7.2.4  4 ml zriedeného hydrolyzátu podľa 7.2.3 sa napipetuje do banky (do 
skúmavky), pridá sa 2 ml oxidačného činidla, zamieša sa a nechá stáť pri izbovej 
teplote 20 min±1 min. Potom sa pridá 2 ml farebného činidla. Po dôkladnom 
zamiešaní sa banka (skúmavka) vloží do vodného kúpeľa pri 60 oC ± 0,5 oC   na dobu 
15 min. Potom sa banka (skúmavka) ochladí pod prúdom tečúcej vody na laboratórnu 
teplotu a nechá sa stáť pri laboratórnej teplote pol hodiny. Extikcia roztoku sa meria  
pri asi 558 nm v 1 cm sklenených kyvetách. 
7.2.5 Slepý pokus sa pripraví podľa  7.2.4.  Avšak 4 ml zriedeného hydrolyzátu sa 
nahradia 4 ml vody. Nameraná extinkcia slepého pokusu sa odčíta od nameraných 
extikcií vzoriek.  
 
7.3 Kalibračná priamka 
 
Pre zostrojenie kalibračnej priamky sa opakuje meranie  podľa 7.2.4 s 4 ml 
štandartného roztoku hydroxiprolínu podľa 4.4.3 ( zodpovedajúce 2,4; 4,8; 7,2; popr. 
9,6 µg hydroxiprolínu) namiesto zriedeného hydrolyzátu. 
Od nameraných extinkcií štandardov sa odčíta podľa 7.2.5 hodnota slepého pokusu. 
 
Poznámky ku bodom 7.2.5 a 7.3: 
Stanovenia slepých hodnôt ako aj kalibračné hodnoty hydroxiprolínu sa vykonávajú 
dvakrát. 
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8. Vyhodnotenie 
 
8.1 Grafické vyhodnotenie 
 
Extinkčné hodnoty štandartných roztokov podľa 7.3  sa nanesú oproti obsahom 
hydroxiprolínu v µg/ml  na milimetrový papier. 
Pri zriedených hydrolyzátoch s neznámou koncentráciou hydroxiprolínu sa 
z kalibračnej priamky priradí zmeranej extinkcii   koncentrácia x v µg/ml  . 
Koncentrácie pod 0,6 µg/ml  sa nemôžu hodnotiť, lebo v tejto oblasti nie sú 
kalibračné hodnoty vyjadrené priamkou. V tomto prípade sa musí stanovenie 
opakovať riedením o vyššej koncentrácii. 
 
 
 
8.2 Vyhodnotenie výpočtom kalibračnej priamky 
Výpočet kalibračnej priamky sa urobí pomocou 4 meracích párov zo štandartných 
hydroxiprolínových roztokov (7.3). 
 
 

Koncentrácia 
hydroxiprolínu v µg/ml 

 
Extinkcia  

x1= 0,6 y1 
x2 = 1,2 y2 
 x3  = 1,8 y3 
 x4 = 2,4 y4 

 
 
8.2.1 Výpočet parametrov kalibračnej priamky 
 

 Vypočíta sa lineárna funkcia y= a + bx. Parametre a (nenulový úsek – približne 
hodnota slepého pokusu) a b (smernica) sa vypočíta podľa metódy minimálneho súčtu 
štvorcov odchýlok.  
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Po dosadení horeuvedených koncentrácií hydroxiprolínu štyroch štandartných roztokov 

za x,  rovnice (1) a (2) prejdú do nasledovných vzorcov 
 
      a = y1 + 0,5 y2 – 0,5 y4                                            (3) 
         b = -0,5 y1 – 0,17 y2 + 0,17 y3 + 0,5 y4                  (4) 
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8.2.2 Kontrola kalibračnej priamky 
 
Po výpočte parametrov a a b kalibračnej priamky sa po sebe zmerané extikcie y1 až y4 

štandartných roztokov dosadia do jednej z nasledujúcich rovníc 
 
y = a + bx                                                                    (5) 
 

b
ayx −

=                                                                     (6) 

 
pre x sa potom musi získať najväčšie možné priblíženie k teoretickým hodnotám 0,6; 
1,2; 1,8; a 2,4 µg/ml. 
 
8.2.3 Výpočet koncentrácie hydroxiprolínu v zriedenom hydrolyzáte 
 
Koncentrácia hydroxiprolínu x v µg/ml v zriedenom hydrolyzáte (7.2.3) sa vypočíta 
z nameranej extinkcie y podľa rovnice (6). 
Koncentrácie pod 0,6 µg/ml a nad 2,4 µg/ml. sa nemôžu hodnotiť (Pozri odsek 8.1). 
 
 
8.3 Výpočet 
 
Obsah hydroxiprolínu w v g/100 g vzorky sa vypočíta podľa nasledovnej rovnice 

    w
Vm

x
.

.5,12
=  

 
V je  objem hydrolyzátu v ml, ktorý bol použitý pre zriedenie na 250 ml (7.2.3) 
x je koncentrácia hydroxiprolínu v  µg/ml stanovenej podľa 8.1 alebo 8.2  
m je navážka vzorky v g 
 
Ako výsledok sa udáva aritmetický priemer z 2 stanovení z oddelených navážok 
zaokrúhlený na dve desatinné miesta, ak sú splnené podmienky opakovateľnosti podľa 
8.4. 
 
8.4 Spoľahlivosť metódy 
 
8.4.1 Opakovateľnosť (r) 
 
r = 0,014 g/100 g                                             sr = ± 0,0048 g/100 g 
 
8.4.2 Reprodukovateľnosť (R) 
 
R = 0,05 g/100 g                                               sR =  ± 0,0153 g/100 g 
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9. Protokol o skúške 
 

 
Protokol musí najmenej obsahovať: 
• typ a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 

 
 
 
Literatúra 
 
Úradná zbierka vyšetrovacích metód podľa § 35 Zákona o potravinách Spolkovej 
republiky Nemecka. Metóda 06.00-8 Vyšetrovanie potravín. Stanovenie obsahu 
hydroxiprolínu v mäse a v mäsových výrobkoch.  
 
 
 
 

 
 



271  

                      Príloha 68 
   

CH – 12.15 
 

 
Stanovenie prítomnosti rezíduí inhibičných látok  

Mikrobiologická metóda s Geobacillus stearothermophilus var. calidolactis  
C 953  

 
 

 
1. Oblasť použitia 

 
Táto metóda určuje všeobecné pokyny na stanovenie rezíduí inhibičných látok v potravinách 
a surovinách živočíšneho pôvodu, okrem potravín technologicky opracovaných s použitím 
prí-davných a technologických pomocných látok, s kmeňom Bacillus stearothermophilus var. 
cali-dolactis C 953. Testovací kmeň je zvlášť citlivý na beta-laktámové antibiotiká. Metóda sa 
nevzťahuje na mlieko a mliečne výrobky, pre ktoré je určená podľa STN  57 0531 Stanovenie 
rezíduí antibiotík a látok inhibujúcich rast mliekarenských kultúr v mlieku a mliečnych 
výrob-koch. 
 
2.  Definícia 
 
Potraviny a suroviny  obsahujú inhibičné látky, ak sa okolo vzorky pri tomto postupe 
nachádza  číra zóna inhibície, ktorá znamená obmedzenie metabolickej aktivity testovacieho 
kmeňa. Cit-livosť metódy zodpovedá koncentrácii sodnej alebo draselnej soli penicilínu od 
0,0008 IU. 
 
3. Podstata skúšania 
 
Na povrch agarového média obsahujúceho testovací kmeň Bacillus stearothermophilus var. 
calidolactis sa položia pripravené  vzorky. Inkubácia, pri ktorej dochádza k normálnemu rastu 
testovacieho kmeňa, spôsobuje zakalenie agarového média. Ak sú v skúšanej vzorke prítomné 
látky inhibujúce rast testovacieho kmeňa, vznikajú okolo vzorky číre zóny. Veľkosť in-
hibičných zón závisí od koncentrácie a typu antimikrobiálnej látky prítomnej v skúmanej 
vzorke. Tieto zóny sa porovnávajú s veľkosťou zón vytvorených kontrolnými roztokmi soli 
penicilínu známej koncentrácie. 
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4. Kultivačné médiá, činidlá a testovací kmeň 
 
4.1. Kultivačné médiá 
 
4.1.1. Agarové médium udržovacie (šikmý agar)  
Zloženie: 
 
kvasničný extrakt  2 g  
tryptón alebo enzymatický kazeínový hydrolyzát  5 g  
mäsový extrakt  1 g  
chlorid sodný  5 g  
agar 15 g  
voda 1 000 ml 
 
Príprava: 
Zložky kultivačného média alebo kompletné médium sa rozpustia vo vode a  ak  je to 
potrebné zahrejú sa. Ak je to potrebné upraví sa hodnota pH tak, aby jeho hodnota po 
sterilizácii pri  121 oC 15 minút a vychladení na 45 oC bola 7,4 ±0,1. Médium sa plní do 
sterilných skúmaviek ako šikmý agar. 
 
4.1.2. Tekuté médium pomnožovacie 
Zloženie: 
kvasničný extrakt 1 g
tryptón alebo enzymatický kazeínový hydrolyzát 2 g
glukóza 0,05 g
voda   100 ml 
 
Príprava: 
Zložky kultivačného média alebo kompletné médium sa rozpustia vo vode a  ak  je to po-
trebné zahrejú sa. Ak je to potrebné upraví sa hodnota pH tak, aby jeho hodnota po sterili-
zácii pri  121 oC 15 minút a vychladení na 20 oC bola  8,0 ±0,1. Médium sa plní po 10 ml do 
sterilných 150 ml kónických baniek. 
 
4.1.3 Agarové médium testovacie 
 
Zloženie: 
kvasničný extrakt 2,5 g
tryptón  alebo enzymatický kazeínový hydrolyzát    5 g
glukóza    1 g
agar 15 g
voda     1 000 ml 
 
Príprava: 
Zložky kultivačného média alebo kompletné médium sa rozpustia vo vode a  ak  je to po-
trebné zahrejú sa. Ak je to potrebné upraví sa hodnota pH tak, aby jeho hodnota po sterilizácii 
pri 121 oC 15 minút a vychladení na 45 oC bola 8,0±0,1. Médium sa plní  asepticky do 150 ml 
kónických baniek po 50 ml.  
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Každá pripravená šarža testovacieho agaru sa musí kontrolovať v deň použitia diskami na-
pustenými kontrolným roztokom antibiotika. 
 
4.2. Činidlá 
 
4.2.1 Kontrolný roztok PNC s koncentráciou 0,2 IU/ml. 
 
Kontrolné roztoky PNC sa pripravujú tesne pred použitím. Roztoky sa pripravujú do vhod-
ných sterilných fliaš. 
Roztok sa pripraví rozpustením sodnej alebo draselnej soli benzylpenicilínu v sterilnej deioni-
zovanej vode tak, aby výsledná koncentrácia bola 0,2  IU/ml. 
Roztok sa pripravuje čerstvý a môže sa uchovávať v chladničke pri teplote do 5 oC 
maximálne 7dní. 
 
4.2.2  Fosfátový tlmivý roztok s pH 6,0 
 
Zloženie: 
 
chlorid sodný p.a. 7,650 g 
hydrofosforečnan dvojsodný (Na2 HPO4. 12H2O) 0,724 g 
dihydrofosforečnan sodný (NaH2PO4) 0,210 g 
  
Príprava: 
Doplní sa  do 1 000 ml destilovanou vodou a môže sa  uchovávať pri teplote 4o C  
 

4.3. Testovací kmeň Bacillus stearothermophilus var. calidolactis, kmeň CCM 5965=ATCC 
10149=H.U.Wiesner C953 

 
4.4. Želatinové disky s Geobacillus stearothermophilus var. calidolactis, kmeň CCM 5965 = 

ATCC 10149=H.U.Wiesner C953 
 
4.3.1.  Udržiavanie testovacej kultúry 
 
Testovací kmeň sa udržiava v skúmavkách na šikmom agare podľa 4.1.1. Šikmý agar v skú-
mavkách sa naočkuje jednou kľučkou rozpustenej lyofilizovanej kultúry v podobe  zvlnenej 
čiary, alebo sa jeden želatinový disk (4.4.) rozpustí v kondenzovanej tekutine na dne šikmého 
agaru, nechá sa inkubovať 2 hodín pri teplote 64 oC a potom sa naočkuje od spodu zvlnenou 
čiarou a inkubuje v termostate pri teplote 64 ± 1 oC najmenej 18 hodín. Po inkubácii sa 
skúmavka sterilne uzavrie zátkou zaparafínovanou na povrchu. Takto získaný kmeň sa môže 
skladovať v chladničke pri 5 oC jeden mesiac. 
 
4.3.2.  Príprava spórovej suspenzie testovacej kultúry 
 
Tekuté médium pomnožovacie (4.1.2.) sa inokuluje kľučkou testovacieho kmeňa vyrasteného 
a uchovávaného na šikmom agare. Naočkované médium sa inkubuje pri teplote 64±1 oC         
18 hodín. Vznikne tým spórová suspenzia testovacej kultúry. 
Druhou možnosťou je naočkovať tekuté médium pomnožovacie (4.1.2.) 0,1 ml spórovej sus-
penzie testovacej kultúry pripravenej podľa vyššie uvedeného postupu, ktorá má najviac        
36 hodín.  
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Spórová suspenzia testovacej kultúry v tekutom  médiu má obsahovať od 50 do 100 miliónov 
živých buniek testovacieho kmeňa v 1 ml. Suspenzia má byť rovnomerne zakalená. Ak ob-
sahuje vločky alebo sediment, musí sa pripraviť nová spórová suspenzia zo zásobnej kultúry. 
 
4.3.3.   Príprava testovacích agarových platní 
 
Agarové médium (4.1.3) sa rozvarí a schladí na teplotu 55±1oC, hodnota pH  8,0 ±0,1.  Jeden 
diel čerstvo pripravenej spórovej suspenzie testovacej kultúry sa pridá do piatich dielov 
agarového média  a dôkladne sa premieša. Takto pripravené testovacie médium sa pipetuje po 
5 ml do Petriho misiek s priemerom 90 mm vopred vyhriatych na teplotu 55 oC. 
 
Misky sa prenesú na chladný, pomocou vodováhy nastavený horizontálny povrch. Po stuhnutí 
sa prikryjú  viečkami a prevrátia, aby sa zamedzilo kondenzácii pár na povrchu média. 
 
Takto pripravené misky je najvhodnejšie použiť v deň prípravy. Ak sa však okamžite schladia 
a zatavia do polyetylénových vreciek, môžu sa skladovať pri teplote 5 oC  maximálne 7 dní. 
 
Každá pripravená šarža testovacích agarov sa musí kontrolovať v deň použitia  na citlivosť 
diskami napustenými kontrolným roztokom PNC s koncentráciou 0,2 IU. 
 
5. Prístroje a  pomôcky 
 
5.1  Parný sterilizátor (autokláv) 
5.2  Teplovzdušný sterilizátor (sušiareň) 
5.3  Termostat, nastaviteľný na  64 ± 1oC 
5.4   pH meter s kompenzáciou vplyvu teploty a s presnosťou merania na ±0,1 pri teplote       

25 oC 
5.5  vodný kúpeľ s teplotou udržovanou na 45 oC ± 1 oC 
5.6  vodný kúpeľ s teplotou udržovanou na 71 oC 
5.7  chladnička 
5.8  mraznička 
5.9  Petriho misky s priemerom  90 mm 
5.10  Ostatné laboratórne sklo 
5.11  Papierové disky s antibiotikami 
5.12  Sterilné kovové nerezové valčeky o priemere 6-7 mm 
5.13  Papierové disky 
Príprava papierových diskov: 
Filtračné disky s priemerom 6 mm sú pripravené pomocou korkovrtu z filtračného papiera 
Whatman 1 alebo filtračného papiera rovnakej kvality. 
 
6.  Mäso a orgány  
 
6.1. Pri odbere vzoriek je potrebné zvlášť baliť mäso a orgány, pečeň a obličku, z jedného 

zvieraťa. Ak doprava trvá dlhšie ako 6 hodín, je lepšie vzorky prepravovať zamrznuté. 
Silne mikrobiálne kontaminované vzorky nie sú vhodné pre vyšetrenie. 

 
6.2  Na povrch pripravených testovacích agarov sa kladú vzorky mäsa a orgánov rovnou plo-

chou s veľkosťou najmenej 7x7x7 mm a s rovnými okrajmi. Na jednej Petriho miske sa 
môžu vyšetriť 4 vzorky jatočných zvierat.  Medzi viečko a dno testačnej P. misky so 
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vzorkami mäsa a orgánov  vkladať filtračný papier, ktorý zabraňuje rozpíjaniu 
prebytočnej tkanivovej tekutiny po povrchu média. Takto pripravené Petriho misky sa 
neobracajú dnom hore. 

 
7.Vajcia 
 
7.1  Vzorka vajec sa zhomogenizuje (žltok a bielok spolu) v mixéri pri nízkych otáčkach. 

Do skúmavky preniesť asi 10 ml (pracovný roztok). Do dvoch 
mikroskúmaviek/ependorfiek sa napipetuje 0,5 ml fosfátového pufru a pridá sa 0,5 ml  
pracovného roztoku. Nechá sa pretrepávať asi 5 minút. Do 4 mikoskúmaviek sa 
odoberie po 0,25 ml a nechá sa inaktivovať vo vodnom kúpeli pri teplote 71o C 20 
minút. Na základe skúseností je potrebné presné dodržanie stanovenej teploty, pretože 
pri vyššej teplote dochádza ku koagulácii vzorky. 

7.2  Na Petriho misku položíme sterilné kovové nerezové valčeky o priemere 6-7 mm, do 
ktorých sa aplikuje mikropipetou 0,1 ml z inaktivovanej  vzorky.   

 
8. Včelí med 
 
8.1  Med sa zohreje vo vodnom kúpeli pri 50o C. Ak sa nerozpustí vykryštalizovaný med do 

30 minút, je možné zvýšiť teplotu na 65o C po dobu 5 minút. Keď je vzorka tekutá, 
nariedi sa fosfátovým tlmivým roztokom s  pH 6,0 v pomere 1:1 a dôkladne sa 
premieša. 

8.2  Disky sa umiestňujú na povrch agaru s jemným pritlačením. Na jednu Petriho misku sa 
umiestnia 3 vzorky, každá vzorka 2x, vždy oproti. 

 
9.  Ryby 
 
Na povrch pripravených testovacích agarov sa kladú vzorky rovnou plochou o veľkosti naj-
menej 7x7x7 mm a s rovnými okrajmi. Na jednej Petriho miske sa môžu vyšetriť 4 vzorky 
rýb. Medzi viečko a dno testačnej P. misky so vzorkami vkladať filtračný papier, ktorý 
zabraňuje rozpíjaniu prebytočnej tkanivovej tekutiny po povrchu média. Takto pripravené 
P.misky sa neobracajú dnom hore. 
 
10. Inkubácia 
 
Petriho misky so skúšanými vzorkami sa inkubujú pri teplote 64±1oC od 2,5 h do 5 h.  
V prípade, že po tejto dobe inkubácie nie sú vytvorené inhibičné zóny okolo vzoriek alebo 
kontrolných diskov, doba inkubácie sa predlžuje až na 18 hodín. 
Po inkubácii sa zisťujú číre pravidelné zóny inhibície okolo vzoriek, ktorých veľkosť sa meria 
od okraja vzorky, od okraja diskov alebo od okraja zaschnutej tkanivovej tekutiny. 
 
11. Vyhodnotenie výsledkov  
 
11.1. Číre zóny okolo diskov napustených kontrolným roztokom PNC (0,2 IU) o veľkosti 

min. 6 mm. 
11.2. Číre zóny okolo vzoriek: mäso od 3 mm a orgány od 5 mm,  med od 3 mm a  vajcia od  

4 mm dokazujú prítomnosť antibiotík alebo látok inhibujúcich rast testovacieho kmeňa. 
11.3. Pri nejednoznačne pozitívnom výsledku (nerovnomerné zóny, pol-zóny, hraničné 

hodnoty) je potrebné test opakovať. Ak nie je výsledok opäť jednoznačne pozitívny, 
považovať vzorku za negatívnu. 
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12. Protokol o skúške 

 

Protokol musí obsahovať: 

• typ a pôvod vzorky 

• dátum odobratia vzorky 

• dátum príjmu a testovania vzorky 

• výsledok testovania  

Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu vzorky. 
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Príloha 69 

   
CH – 12.16. 

 
 

Stanovenie prítomnosti rezíduí inhibičných látok  
Mikrobiologická metóda štvorplatňová (Bogearts a Wolf, 1980) 

 
 

 
 
1. Oblasť použitia 
 
Táto metóda určuje všeobecné pokyny na stanovenie rezíduí inhibičných látok v potravinách  
a surovinách živočíšneho pôvodu, okrem potravín technologicky opracovaných s použitím 
prídavných a technologických pomocných látok, štvorplatňovou metódou s kmeňmi Bacillus 
subtilis BGA a Micrococcus luteus ATCC 9341. Je vhodná pre skupinovú identifikáciu 
antibiotík a sulfonamidov. 
 
2.  Definícia 
 
Potraviny a suroviny  obsahujú inhibičné látky, ak sa okolo vzorky  pri tomto postupe na-
chádza  číra zóna inhibície, ktorá znamená obmedzenie metabolickej aktivity testovacích 
kmeňov.  Princípom metódy je agarový difúzny test, pri ktorom sa používajú na štyroch 
Petriho miskách s agarovým médiom dva testovacie kmene - Bacillus subtilis BGA a 
Micrococcus luteus ATCC 9341: 
• agar s pH 6,0 s kmeňom B.subtilis - citlivosť na tetracyklínové antibiotiká 
• agar s pH 8,0 s kmeňom  B.subtilis - citlivosť na aminoglykosidové antibiotiká 
• agar s pH 7,2 s trimetoprimom  s kmeňom B.subtilis  - citlivosť na sulfonamidy 
• agar s pH 8,0 s kmeňom Micrococcus luteus - citlivosť na makrolidové antibiotiká a beta-

laktámové antibiotiká 
Test sa vyhodnocuje na základe  odlišných veľkostí inhibičných zón na jednotlivých Petriho 
miskách. 
 
3. Podstata skúšania 
 
Na povrch testovacieho agarového média  s kmeňmi  Bacillus subtilis BGA a Micrococcus lu-
teus ATCC 9341 sa položia pripravené vzorky. Inkubácia, pri ktorej dochádza k normálnemu 
rastu testovacieho kmeňa, spôsobuje zakalenie agarovej pôdy. Ak sú v skúšanej vzorke 
prítomné látky inhibujúce rast testovacieho kmeňa, vznikajú okolo vzorky číre zóny. Veľkosť 
inhibičných zón závisí od koncentrácie a typu antimikrobiálnej látky prítomnej v skúmanej 
vzorke. Tieto zóny sa porovnávajú s veľkosťou zón vytvorených kontrolnými roztokmi 
penicilínu, streptomycínu a sulfadimidinu. 
 
 
 
4. Kultivačné médiá, činidlá a testovacie kultúry 
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4.1. Kultivačné médiá 
 
4.1.1 Agarové médium udržovacie (šikmý agar) 
 
Zloženie: 
pepton     6,9 g  
chlorid sodný     5,1 g  
agar    13,0 g  
dihydrogénfosforečňan draselný      1,0 g  
voda 1000 ml  
 
Príprava: 
Zložky kultivačného média alebo kompletné médium sa rozpustia vo vode a ak je to potrebné, 
zahrejú sa. Ak je to potrebné, upraví sa hodnota pH tak, aby jeho hodnota po sterilizácii pri 
121 oC 15 minút a vychladení na 45 oC bola 7,0 ±0,1. 
Médium sa  plní do sterilných skúmaviek ako šikmý agar. 
 
4.1.2 Agarové médium  testovacie 
 
Zloženie: 
peptón     6,9 g  
chlorid sodný     5,1 g  
agar    13,0 g  
glukóza      4,0 g  
dihydrogénfosforečňan draselný      1,0 g  
voda   1000 ml 
 
Príprava: 
Zložky kultivačného média alebo kompletné médium sa rozpustia vo vode a ak je to potrebné 
zahrejú sa. Ak je to potrebné, upraví sa hodnota pH tak, aby jeho hodnoty po sterilizácii pri 
121o C 15 minút a vychladení na 45 oC boli  
-pH 6,0 
-pH 8,0  
-pH 7,2 
Do testovacieho  agaru s hodnotou pH 7,2 sa pridá 1 ml roztoku trimetoprimu na 100 ml 
agaru (= 0,05 ug TPM/ml agaru). 
 
4.1.3 Tekuté médium pomnožovacie pre Micrococcus luteus  
Zloženie: 
 
sušená infúzia teľacieho mozgu  12,5 g
sušená infúzia  hovädzieho srdca    5,0 g
peptón  10.,0 g
chlorid sodný    5,0 g
glukóza    2,0 g
hydrogénfosforečňan sodný    2,5 g
voda   1 000 ml 
Príprava: 
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Zložky kultivačného média alebo kompletné médium sa rozpustia vo vode a ak je to potrebné 
zahrejú sa. Ak je to potrebné, upraví sa hodnota pH tak, aby jeho hodnota po sterilizácii pri 
121 oC 15 minút a vychladení na 45 oC bola 7,4±0,1. 
 
4.2. Činidlá 
 
4.2.1  Roztok trimetoprimu 
 
Zloženie: 
trimetoprim 10 mg 
etanol 96 % (obj.) 10 ml 
 
Príprava: 
Trimetoprim sa pretrepávaním  rozpustí v etanole a doplní sa  vodou na koncentráciu 5 µg na  
1 ml. 
 
4.2.2  Roztok chloridu sodného 
 
Zloženie: 
chlorid sodný     8,0 g 
voda 1 000 ml 
  
 
Príprava: 
 
Po rozpustení sa roztok sterilizuje pri 121 oC 15 minút. 
 
4.2.3  Fosfátové  tlmivé roztoky 
 
4.2.3.1. Základný roztok A 
Zloženie 
dihydrogénfosforečňan draselný KH2PO4                                   0,066 mol/l 
voda                                                                           1 000 ml 
 
4.2.3.2. Základný roztok B 
Zloženie 
dihydrogénfosforečňan disodný Na2 HPO4                               0,066 mol/l 
voda   

                                                                           1 000 ml 
Príprava fosfátových  tlmivých  roztokov 
 
pH 6,0 : 88,9 ml základného roztoku A a 11,1 ml  základného roztoku B 
pH 7,0 : 41,3 ml základného roztoku A a 58,7 ml  základného roztoku B 
pH 7,2 : 29,6 ml základného roztoku A a 70,4 ml  základného roztoku B 
pH 8,0 :  3,7 ml základného roztoku A  a 70,4 ml  základného roztoku B 
 
 
 
 
4.3 Roztoky antibiotík 
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4.3.1 Roztok penicilínu (PNC) 
 
Navážku 12,5 mg sodnej alebo draselnej soli penicilínu (lieková forma) zriedime v 200 ml 
sterilnej deionizovanej vode -  koncentrácia penicilínu 100 IU/1 ml. 
 
4.3.1.1 Zásobný roztok PNC 
 
Pripravíme rozriedením  2,5 ml  roztoku podľa  4.2.5 v 25 ml 10 % fosfátového pufra s pH 
6,0 -   koncentrácia 10 IU/1 ml 
 
4.3.1.2  Pracovný roztok  PNC 
 
Pripravíme rozriedením  zásobného roztoku vo fosfátovom pufre na koncentráciu 0,2 IU/1 ml. 
 
4.3.2 Zásobný roztok streptomycínu (STM) 
 
Navážku 0,025 g STM   doplníme na 25 ml 0,1 molárnym  fosfátovým pufrom s pH 8,0 -  
koncentrácia 1 mg/1 ml. 
 
4.3.2.1 Pracovný roztok STM 
 
Pripravíme zriedením zásobného roztoku  v 0,1 molárneho fosfátového pufru na koncentráciu 
1.   5 µg/ml 
2. 50  µg/ml 
 
4.3.3 Zásobný roztok sulfadimidinu (SD) 
 
Navážku 0,025 g SD rozpustíme v 6 ml metanolu a doplníme do 25 ml sterilnou deioni-
zovanou vodou - koncentrácia 1mg/1 ml. 
 
4.3.3.1 Pracovný roztok SD 
 
Pripravíme rozriedením zásobného roztoku v sterilnej deionizovanej vode na koncentráciu 20 
µg/ml. 
  
4.3.4 Kontrola citlivosti testovacích agarových médií 
 
Pre kontrolu nanesieme na kontrolný disk 10 mikrolitrov pracovného roztoku. Použiteľnosť 
pracovného roztoku je maximálne 7 dní. 
 
Každá pripravená šarža všetkých testovacích médií sa sleduje v deň použitia  pomocou 
komerčných diskov s požadovanou výslednou koncentráciou ATB v disku, alebo sa pripravia 
roztoky ATB tak, aby bola výsledná koncentrácia ATB v disku podľa tabuľky: 
 
 
 
 

Riedenie pracovného  skúšaná pôda Doporučená minimálna 
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roztoku veľkosť inhibičných zón 
PNC  0,2 IU pH 6    - Bacillus subtilis 6 mm 
STM  5 µg pH 8    - Bacillus subtilis 6 mm 
STM 50 µg pH 8    -  Micrococcus luteus 6 mm 
SU    20 µg pH 7,2 - Bacillus subtilis 6 mm 
 
 
4.4. Testovacie kmene 
 
4.4.1. Udržiavanie testovacích  kmeňov 
 
Testovací kmeň sa udržiava v skúmavkách na šikmom agare podľa 4.1.1. Šikmý agar v skú-
mavkách sa naočkuje zvlnenou čiarou jednou kľučkou kmeňom Micrococcus luteus a in-
kubuje v termostate pri teplote  pri  37 oC 18-24 hodín. Po inkubácii sa skúmavky sterilne 
uzavrú zátkou zaparafínovanou na povrchu. Takto získaný kmeň sa môže skladovať v chlad-
ničke pri  5 oC 1 týždeň. 
 
4.4.2.  Bacillus subtilis BGA 
 
4.4.2.1. Príprava spórovej suspenzie 
 
Šikmý agar podľa 4.1.1. sa v Rouxovej fľaši inokuluje na povrch kmeňom Bacillus subtilis 
BGA. Inkubuje sa pri 37 oC po dobu 10 dní. Narastená kultúra sa  zmyje sterilným 0,8 % 
roztokom chloridu sodného. Inkubuje sa 10 dní pri 30 oC. Narastená kultúra sa zmyje 0,8 % 
roztokom NaCl, 2x odstredí pri 3 000 ot/min. po dobu 10 minút a sediment vždy znova 
resuspenduje vo vyššie uvedenom roztoku NaCl. Nakoniec  sa suspenzia  zahrieva  pri 70 oC 
po dobu 30 minút. Takto pripravená suspenzia sa pre testáciu môže používať až 1 rok. 
Suspenzia sa na pracovnú koncentráciu riedi podľa MacFarlandovej stupnice tak, aby 
výsledná koncentrácia spór v testačnom médiu bola 104. 
 
4.4.3. Micrococcus luteus ATCC 9341 
 
4.4.3.1.Príprava bakteriálnej suspenzie 
 
Kultivačné médium  tekuté  podľa 4.1.3. sa naočkuje kmeňom Micrococcus luteus z šikmého 
agaru podľa 4.1.1. maximálne jeden týždeň starej kultúry. Naočkovaná pôda sa inkubuje pri  
37 oC po dobu 24 hodín. K príprave testovacieho média sa pripravuje vždy čerstvá 
pomnožená suspenzia. 
 
4.5. Príprava testovacích agarových platní 
 
Agarové testovacie médium podľa 4.1.3. sa rozvarí a schladí na teplotu 45-55±1 oC.  Do 
média sa pridá bakteriálna suspenzia a  dôkladne sa premieša. Takto pripravené testovacie 
médium sa pipetuje po 5 ml  do vopred vyhriatych Petriho misiek s priemerom 90 mm. Misky 
sa prenesú na chladný, pomocou vodováhy nastavený horizontálny povrch. Po stuhnutí sa 
prikryjú  viečkami a prevrátia, aby sa zamedzilo kondenzácii pár na povrchu pôdy. 
Takto pripravené misky je najvhodnejšie použiť v deň prípravy. Ak sa však okamžite schladia  
a zatavia do polyetylénových vreciek, môžu sa skladovať pri teplote 5 oC maximálne 7 dní. 
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5. Prístroje a  pomôcky 
 
5.1.  Parný sterilizátor (autokláv) 
5.2.  Teplovzdušný sterilizátor (sušiareň) 
5.3. Termostat, nastaviteľný na  30 ± 1 oC a 37± 1 oC 
5.4. pH meter s kompenzáciou vplyvu teploty a s presnosťou merania na ±0,1 pri teplote   

25 oC 
5.5.  Vodný kúpeľ s teplotou udržovanou na 45o C ± 1 oC 
5.6.  Vodný kúpeľ s teplotou udržovanou na 71o C 
5.7.  Chladnička 
5.8.  Mraznička 
5.9.  Petriho misky s priemerom 90 mm 
5.10  Ostatné laboratórne sklo 
5.11.  Papierové disky s antibiotikami a sulfonamidami 
5.12.  Kovové nerezové valčeky 
5.13.  Papierové disky 
Príprava papierových diskov: 
Filtračné disky s priemerom 6 mm sú pripravené pomocou korkovrtu z papiera Whatman 1 
alebo filtračného papiera rovnakej kvality. 
 
 
6. Mlieko a mliečne výrobky 
 
Poznámka: Metóda nie je vhodná pre kyslomliečne výrobky 
 
6.1 Tekuté vzorky, ktoré sa netestujú okamžite po ich odobratí, sa uchovávajú pri teplote od     

3 oC do 5 oC najviac 24 hodín. Ak to nie je možné, vzorky sa musia zmraziť na teplotu od 
–30 o C do –15 oC (aby sa minimalizovala inaktivácia inhibičných látok). 

 
6.2 Tekuté alebo zmrazené vzorky mlieka sa ponoria do vodného kúpeľa s teplotou 45 oC a po 

vytemperovaní sa dôkladne premiešajú. Zo vzorky sušeného mlieka sa pred testovaním 
pripraví roztok s obsahom 10 % hmotn.  sušeného mlieka v sterilnej vode. Hodnota pH 
mlieka alebo mliečného výrobku sa musí upraviť tak, aby bola 6,2-6,4. 

 
7. Mäso a orgány  
 
7.1  Pri odbere vzoriek je potrebné zvlášť baliť mäso a orgány, pečeň a obličku z jedného 

zvieraťa. Ak doprava trvá dlhšie ako 6 hodín, je lepšie vzorky prepravovať zamrznuté. 
Silne mikrobiálne kontaminované vzorky nie sú vhodné pre vyšetrenie. 

 
7.2 Na povrch pripravených testovacích agarov sa kladú vzorky mäsa a orgánov rovnou plo-

chou s veľkosťou najmenej 7x7x7 mm, s rovnými okrajmi. Na jednej Petriho miske sa 
môžu vyšetriť 4 vzorky jatočných zvierat.. Takto pripravené P.misky sa neobracajú dnom 
hore. 

 
 
8. Včelí med 
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8.1 Med sa zohreje vo vodnom kúpeli pri 50 oC. Ak sa nerozpustí vykryštalizovaný med do     
30 minút, je možné zvýšiť teplotu na 65 oC po dobu 5 minút. Keď je vzorka tekutá, 
nariedi sa fosfátovým tlmivým roztokom pH 6,0 v pomere 1:1 a dôkladne sa premieša.  

8.2 Nasiaknuté disky s priemerom 6 mm sa umiestňujú na povrch agaru jemným pritlačením. 
Na jednu Petriho misku sa umiestnia 2 vzorky, každá vzorka 2x. 

 
9. Vajcia 
 
9.1 Vzorka vajec sa zhomogenizuje (žĺtok a bielok spolu) v mixéri pri malých otáčkach. Od-

pipetuje sa 10 ml do skúmavky (pracovný roztok). Do dvoch mikroskúmaviek/ependor-
fiek sa napipetuje 0,5 ml fosfátového tlmivého roztoku s pH 6,0 a pridá sa 0,5 ml 
z pracovného roztoku. Nechá sa pretrepávať asi 5 minút, z toho sa odoberie do 4 mikro-
skúmaviek po 0,25  ml a nechá sa zohrievať vo vodnom kúpeli pri teplote 71 oC 20 
minút. Na základe skúseností je potrebné presné dodržanie stanovenej teploty, pretože pri 
vyššej teplote dochádza ku koagulácii  vzorky.  

9.2  Na Petriho misku položíme sterilné nerezové valčeky o priemere 6 mm, do ktorých sa 
aplikuje mikropipetou 0,1 ml z inaktivovanej  vzorky. 

 
10.  Ryby 
 
Na povrch pripravených testovacích agarov sa kladú vzorky mäsa a orgánov rovnou plochou 
o veľkosti najmenej 7x7x7 mm a s rovnými okrajmi. Na jednej Petriho miske sa môžu 
vyšetriť       4 vzorky. Takto pripravené P.misky sa neobracajú dnom hore. 
 
11. Inkubácia 
 
Petriho misky s kmeňom Bacillus subtilis a so skúšobnými vzorkami sa inkubujú pri teplote 
30±1 oC 18-24 hodín.  Petriho misky s kmeňom Micrococcus luteus so skúšobnými vzorkami 
sa inkubujú pri teplote 37±1 oC 18-24 hodín. 
Po inkubácii sa zisťujú číre pravidelné zóny inhibície okolo vzoriek a papierových diskov, 
ktorých veľkosť sa meria od okraja vzorky alebo disku alebo od okraja zaschnutej tkanivovej 
tekutiny. 
 
12. Vyhodnotenie výsledkov  
 
12.1 Číre pravidelné zóny okolo diskov napustenými s kontrolnými roztokmi ATB podľa 

tabuľky. 
 
12.2 Číre pravidelné  zóny okolo vzoriek: mäso a orgány od 2 mm, vajcia od 2 mm a med       

od 3 mm, mlieko a mliečne výrobky od 2 mm dokazujú prítomnosť antibiotík alebo 
látok inhibujúcich rast testovacieho kmeňa.  

 
12.3 Pri nejednoznačne pozitívnom výsledku (nerovnomerné zóny, pol-zóny, hraničné 

hodnoty) je potrebné test opakovať. Ak nie je výsledok opäť jednoznačne pozitívny, 
považovať vzorku za negatívnu. 

 
 
13. Protokol o skúške 
 
Protokol musí obsahovať: 
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• typ a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a testovania vzorky 
• výsledok testovania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu vzorky. 
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                                                                                                                               Príloha 70 
   

CH – 13.1 
  

Rádiometria a rádioekológia 
 

Stanovenie mernej aktivity rádionuklidov v homogenizovateľných 
materiáloch metódou polovodičovej gamaspektrometrie v rozsahu 

energií 60 keV – 200 keV pre štandartné geometrie 
 
 
 

 
1. Úvod 

Tento postup popisuje stanovenie mernej aktivity rádionuklidov vo vzorkách priprave-

ných z kvapalných, sypkých a tuhých homogenizovateľných materiálov v rozsahu energií 

60 keV až 2000 keV metódou polovodičovej gamaspektrometrie. 

 

2. Princíp metódy 

Metóda je založená na detekcii kvánt gama emitovaných z rádionuklidov nachádzajúcich 

sa vo vzorke polovodičovým detektorom s vysokým rozlíšením a nasledujúcou kvalitatív-

nou a kvantitatívnou analýzou získaného spektra. 

 

3. Pomôcky 

Spektrometer gama.  

 

4. Vzorky 

Vzorky pre gamaspektrometriu sa pripravujú podľa špecifickej normy pre skúšaný vý-

robok. Ak takáto špecifická norma neexistuje, odporúča sa, aby sa zúčastnené strany na 

postupe dohodli. 

 

5. Pracovný postup 

Pripravená vzorka sa prinesie do meracej miestnosti gamaspektrometra. Do Meracieho 

zošita gamaspektrometra sa podľa predtlače zapíše  

 jednopísmenové označenie detektora (veľké písmeno latinskej abecedy A, B, C, D 

alebo E),  
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 dátum a poradové číslo merania v danom dni (merania sa číslujú priebežne nezávisle 

od detektora) oddelené znakom / (lomítko),  

 3-písmenový kód vzorky (pre bežné vzorky je kód VVZ) a laboratórne číslo vzorky  

(zo stĺpca Pridelené čísla analýz),  

 názov vzorky, 

Ak pri príprave vzorky došlo k zmene koncentrácie, pred názov vzorky sa uvádza 

spôsob prípravy  

L-  lyofilizácia 

R-  riedenie 

D-   sušenie 

A-  spaľovanie 

P-  iné, vyššie neuvedené spracovanie, 

a do stĺpca Poznámky Meracieho zošita gamaspektrometra sa zapíše hmotnosť, resp 

objem vzorky pred a po spracovaní. 

 množstvo vzorky a jednotku množstva (kg, L, ks),  

 kód pre geometriu merania, v LRR sa používajú štandardné geometrie:  

- 3MB (objem vzorky 0,30 L v Marinelliho nádobe, typ 1020, výrobca: UVVVR 

Praha, ČR), 

- 5MB (objem vzorky 0,45 L v Marinelliho nádobe, typ 1020, výrobca: UVVVR 

Praha, ČR), 

- 1MN (objem vzorky 1,00 L v Marinelliho nádobe, typ 1040, výrobca: UVVVR 

Praha, ČR) 

 čas akvizície spektra v sekundách.  

Pracovník vykonávajúci meranie tento záznam podpíše a vzorku umiestni na detektor.  

5.1. Meranie na analyzátore Nuclear Data MCA-66   

MCA-66 sa ovláda príkazmi z alfanumerickej klávesnice alebo z malej ovládacej 

klávesnice (podrobný popis viď manuál ND MCA-66).  

Pracovník vykonávajúci meranie 

 Na analyzátore zvolí zodpovedajúcu ADC/GROUP klávesou  ADC  

 Príkazom ERASE INIT  zmaže predchádzajúce spektrum 

 Zapíše identifikáciu vzorky príkazom  

                     ID ppp#nnnnnn name x.xxxxQU GEOM 

kde ppp je kód vzorky (pre bežné vzorky je kód VVZ), nnnnnn laboratórne číslo 
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vzorky, name je názov vzorky, x.xxxx je číselný údaj o množstve vzorky, QU je 

jednotka množstva a GEOM je kód použitej geometrie merania. Identifikácia 

vzorky musí zodpovedať záznamu v Meracom zošite gamaspektrometra. 

 Zadá čas akvizície spektra (preset live time) príkazom  LI ssssss kde ssssss je čas 

v sekundách. 

 Spustí meranie spektra kombináciou kláves ACQ INIT resp príkazom ON a,g  

kde a,g je použitá ADC/GROUP 

 Po ukončení akvizície spektrum uloží na disketu príkazom  

                       TRA:a/g Dnnnnnn 

kde a je ADC, g GROUP, D je písmeno označujúce detektor a nnnnnn je 

laboratórne číslo vzorky 

 Príkazom ERASE INIT vymaže spektrum z pamäti MCA. 

5.2. Meranie na systéme EG&G ORTEC GammaVision 

GammaVision sa ovláda pomocou menu, alebo klávesovými skratkami, bližšie viď 

manuál GammaVision. 

Pracovník vykonávajúci meranie  

 spustí aplikáciu GammaVision resp. aktivuje ju, ak je minimalizovaná 

 zvolí detektor voľbou z menu  Display/Detector  

 zo zoznamu detektorov v okne Pick Detector vyberie detektor 

 vymaže existujúce spektrum voľbou z menu Acquire/Clear (Alt +3) 

 Aktivuje okno pre nastavenie parametrov merania Acquisition Settings voľbou 

Acquire/Settings/Acquisition  a do poľa Sample Description zapíše identifikáciu 

vzorky vo forme  

                               ppp#nnnnnn name x.xxxxQU GEOM 

kde ppp je kód vzorky, nnnnnn laboratórne číslo vzorky, name je názov vzorky, 

x.xxxx je číselný údaj o množstve vzorky, QU je jednotka množstva a GEOM je kód 

použitej geometrie merania. Identifikácia vzorky musí zodpovedať záznamu v 

Laboratórnom zošite gamaspektrometra.  

Identifikáciu potvrdí tlačítkom OK. 

 Aktivuje okno pre nastavenie parametrov merania voľbou  Acquire/Settings/Preset  

Limits a do poľa Live Time zapíše čas akvizície v sekundách. Potvrdí tlačítkom OK. 

 Spustí akvizíciu spektra voľbou  Acquire/Start (Alt +1)  
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 Systém mu predloží na prekontrolovanie identifikáciu vzorky a po potvrdení tlačítkom 

OK zaháji meranie. 

 Po ukončení akvizície obsluha uloží spektrum na disk príkazom File/Save As , pričom 

ako názov súboru zapíše Dnnnnnn kde D je písmeno označujúce detektor a nnnnnn 

je laboratórne číslo vzorky. Súbor ukladá do adresára \User\Spect. Po uložení 

spektrum exportuje do formátu vhodného na vyhodnotenie príkazom File/Export  

 Napokon voľbou z menu Acquire/Clear (Alt +3) vymaže spektrum z pamäti MCA. 

 

- Vyhodnotenie  

Výpočet mernej aktivity rádionuklidov vo vzorke pozostáva z nasledovných úkonov 

 Priradenie enegetickej, FWHM a účinnostnej kalibrácie k spektru podľa detektora a 

geometrie merania  

 Vyhľadanie píkov v spektre, určenie energie centroidu, plochy píku a pozadia pod 

píkom 

 Vynásobenie plochy  píkov účinnosťou detektora pre použitú geometriu merania 

 Identifikácia rádionuklidov porovnaním energií píkov s knižnicou nuklidov 

 Odčítanie príspevku nuklidov v okolí detektora od plochy píkov 

 Korekcia na samoabsorpciu vo vzorke a korekcia na pravé sumácie u kaskádnych 

žiaričov 

 Výpočet aktivty a chyby merania identifikovaných nuklidov 

 Korekcia na vzájomné interferencie nuklidov 

 Tlač a archivácia výsledkov 

  

Analýza spektier gama sa vykonáva s pomocou analytického spektroskopického software 

(ďalej ASS). V LRR sa používa produkt firmy Nuclear Data ND ASAP. Popis ASS sa 

nachádza v užívateľskej príručke  “NUCLEAR DATA ASAP  Radionuclide Analysis 

User’s Documentation” ver. 07-0411 (ďalej  manuál ASAP). 

 

Okrem analýzy spektier programy spektroskopického software umožňujú: 

 vytváranie a aktualizáciu dátových súborov 

 kalibráciu spektrometra 
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ASS pozostáva zo skupiny programov a dátových súborov a beží v režime príkazového 

riadku pod operačným systémom MS Windows na počítačoch kompatibilných s IBM PC. 

Základná inštalácia sa nachádza na serveri LRR v adresári C:\ND ktorý je namapovaný na 

pracovné stanice ako disk N:. Pracovné stanice majú lokálnu kópiu programov a dátových 

súborov v C:\ND. 

Tento dokument popisuje len pracovný postup pri vyhodnocovaní spektra. Podrobný 

popis programov a dátových súborov spektroskopického systému viď manuál ASAP. 

Tento pracovný postup predpokladá platné kalibrácie, konfiguračné a dátové súbory  

spektroskopického systému. 

- Postupnosť krokov pri analýze spektier gama pre vopred určené rádionuklidy 

Pracovník vykonávajúci analýzu spektra 

 Skopíruje spektrá z diskety do adresára N:\SPECT ak bolo spektrum merané na MCA 

ND66, ak bolo spektrum merané na systéme EG&G ORTEC, už sa v adresári 

N:\SPECT  nachádza 

 Zvolí na prac.stanici režim príkazového riadku s pracovným adresárom C:\ND 

(kliknutím na ikonu ND na ploche MS Windows) 

 Aktualizuje súbor obsahujúci údaje o čase príjmu vzorky do LRR príkazom 

 C:\ND> SDL ppp     

 kde ppp je max 3-písmenový kód vzorky (pre bežné vzorky je kód VVZ). V aplikácii 

SDL skontroluje existujúce údaje, resp. chýbajúce doplní podľa Knihy evidencie 

vzoriek. K tomuto dátumu sa stanovuje merná aktivita.   

 Zvolí knižnicu nuklidov DEBO5.LIB príkazom 

 C:\ND> DEF/NLIB=DEBO5.LIB 

 Pre každé spektrum spustí dávkový súbor  S.BAT s parametrami dsssss a 

CDDMMYY.n  príkazom  

 C:\ND> S dsssss CDDMMYY.n  

kde dsssss je názov spektrálneho súboru z N:\SPECT (zdrojové spektrum) a 

CDDMMYY.n je názov cieľového spektra, ktoré bude predmetom ďalšej analýzy. 

Parametre sa zadávajú podľa záznamu o meraní v Meracom zošite gamaspektrometra. Ak 

počas vykonávania S.BAT nenastala chyba, cieľové spektrum obsahuje všetky údaje o 

vzorke a meraní nutné na výpočet aktivity ako aj platnú energetickú, FWHM a účinnostnú 

kalibráciu pre daný detektor, typ vzorky a použitú geometriu merania. Cieľové spektrum 

sa automaticky archivuje do N:\ARCHIVE a zdrojové spektrum je zmazané. 
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Možné chyby hlásené systémom v tejto fáze vyhodnotenia: 

 chyby pri čítaní/zápise na disk. Pracovník vykonávajúci analýzu spektra overí, že 

 pracovný adresár užívateľa je C:\ND  

 má prístupové práva k zdieľaným súborom 

 príslušné súbory nachádzajú v určených adresároch 

 Nesprávna syntax identifikačného riadku: chybové hlásenie 

          Syntax error in id. line – “identifikačný riadok spektra”  

    Please enter correct sample identification line. 

Pracovník zadá správny identifikačný riadok spektra. 

 Chýbajúci záznam o dátume a čase príjmu vzorky - chybové hlásenie: 

           Sample ’číslo vzorky’ not found in file SDL.’ppp’ 

Príkazom C:\ND> SDL ppp sa doplnia sa chýbajúce údaje 

 Neznámy názov vzorky: chybové hlásenie 

             Sample ’číslo vzorky’: Sample name ’názov’ not found in list 

Textovým editorom sa v súbore SPU.EFX do príslušnej skupiny doplní názov (alebo 

jednoznačne odlíšitelná skratka) doteraz neznámej vzorky  

 

Ak sa nevyskytli chyby systém po zadaní príkazu S  zobrazí základné informácie o vzorke 

  Laboratórne číslo vzorky          Dátum príjmu 

  Identifikačný riadok spektra    Priradená účinnostná kalibrácia 

  Informácia o uložení spektra do archívu 

a čaká na potvrdenie. Analýza pokračuje po prekontrolovaní údajov na obrazovke 

stlačením ľubovoľnej klávesy automatickým vyhľadaním píkov v spektre.  

Zoznam nájdených píkov sa zobrazí na obrazovke a zároveň sa zapíše do dočasného 

súboru peak.txt vo formáte: 

 

PK IT  ENERGY AREA BKGND FWHM  CHANNEL LEFT  PW  CTS/SEC %ERR    

FIT 

 

Systém opäť čaká na stlačenie ľubovoľnej klávesy ako potvrdenie ďalšieho postupu.  

 

Stlačením klávesy sa spustí grafický editor píkov. Editor sa obsluhuje jednopísmenovými 

príkazmi z klávesnice. Pracovník vykonávajúci analýzu spektra má možnosť prehliadať 

spektrum s vyznačenými nájdenýmí píkmi  
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• podľa zoznamu nájdených píkov    - príkaz P 

• podľa knižnice nuklidov        - príkaz N   

• klávesy PageUP, PageDown pre voľbu nuklidu,    ↑,↓ pre výber sp. čiary 

• zadaním energie         - príkaz Y 

Vybraný pík je vyznačený centroidom a dvojicou markerov ktoré určujú jeho hranice. 

Markery sa aktivujú klávesou M, centroid klávesou C. Aktívnym markerom/centroidom 

je možné pohybovať pomocou kláves ←,→. Parametre píku zodpovedajúce okamžitej 

polohe markerov sú zobrazené modrým písmom pod riadkom s aktuálnymi (červenými) 

parametrami. Počet kanálov uvažovaných pre výpočet pozadia sa zadáva príkazom B. 

Zobrazenú oblasť spektra je možné zväčšovať/zmenšovať v horizontálnom smere 

príkazmi X, U vo vertikálnom príkazmi +,-. Príkazom G sa prepína lineárne/logaritmické 

zobrazenie v zvislej osi. 

Editačné funkcie:  

Píky v spektre je možné  

 mazať   - príkaz D (delete) 

 vkladať   - príkaz  I (insert)  

 modifikovať                - príkaz R (replace)    

Píky (max 8) nachádzajúce sa v oblasti medzi markermi je možné fitovať príkazom F. 

Použité je nelineárne fitovanie,  pričom fitovacia funkcia je súčtom Gaussovej funkcie pre 

pík, lineárnej alebo kvadratickej funkcie pre pozadie a funkcie arkustangens modelujúcej 

pokles pozadia pod píkom. Ako počiatočné parametre pre fit sú použité aktuálne 

parametre píku. Jednému stlačeniu klávesy F zodpovedá jedna iterácia.  

Počas fitovania je možné  

 fixovať šírku píku na hodnotu danú FWHM kalibráciou  – príkaz W 

 zrušiť schodovú funkciu pre pozadie      – príkaz T 

 zadať požiadavku na kvadratický priebeh pozadia    – príkaz Q 

 podľa grafického zobrazenia rezíduí fitu vložiť nový pík (max. 8)  – príkaz A 

 akceptovať parametre píku určené fitom     –  príkaz R  

 Fitovanie sa ukončí príkazom S.  

Editorom píkov je nutné prezrieť všetky spektrálne čiary ktoré budú ďalej použité pre 

výpočet mernej aktivity.  

Grafický editor píkov sa ukočí príkazom E – všetky zmeny vyvolané príkazmi R,I a D sa 

akceptujú, alebo príkazom Q bez akceptovania zmien. 
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Analýza spektra pokračuje príkazom R ktorý spustí dávkový súbor  R.BAT. R.BAT postupne 

spúšťa programy 

 PRDEFF4 /SB 

na nájdené píky sa aplikuje účinnostná kalibrácia, odpočíta sa pozadie od nuklidov v okolí 

detektora a plocha píkov sa koriguje na samoabsorpciou žiarenia vo vzorke. V prípade že 

jednotka množstva vzorky je iná než kg, program si vyžiada  hustotu vzorky hlásením 

          Sample Quantity Unit other than kg 

    Please Enter Sample Density in [g/cm3]: 

Obsluha zadá hustotu. Ak je zadaná hustota rovná jednej , nebude sa počítať korekcia na 

samoabsorpciu.  

Ak sa geometria merania nenachádza v zozname geometrií súboru PRDEFF3.DAT 

program vypíše 

          Warning! 

    Unknown Geometry: Continue without Correction for Selfabsorp? (Y/N) 

Zadaním Y výpočet mernej aktivity pokračuje bez korekcie na samoabsorpciu, zadaním N 

sa výpočet ukončí. Pre každý pík program vypíše na obrazovku záznam vo formáte 

          Pk   Energy      Eff.   C.Factor      PeakArea   BkgSubtracted 

a čaká na potvrdenie slačením ľubovoľnej klávesy. 

 NID 

Vykoná identifikáciu nuklidov porovnaním energií nájdených píkov a spektrálnych čiar 

v knižnici rádionuklidov použitej pre analýzu. 

 CSUM 

Korekcia na pravé sumácie pre kaskádne žiariče. Vykonáva sa pre geometrie a nuklidy 

uvedené v súbore CSUM.DAT 

 MDA 

Výpočet minimálnej detekovateľnej aktivity. 

 WMEAN 

Výpočet váženého priemeru aktivít pre nuklidy s viacerými spektrálnymi čiarami.  

 RA226 

Vypočíta sa merná aktivita izotopu 226Ra s použitím čiary 186.21keV po odrátaní 

príspevku od 235U 
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 REPORTnp N:\reports 

Vytvorí sa textový súbor sssss.RPT obsahujúci  údaje o analýze a jej výsledky. Súbor sa 

zapíše do adresára N:\reports 

 SRx 

Merná aktivita nuklidov uvedených v sekcii *SR NUCLIDES súboru GAMA.INI sa 

zapíše spolu s informáciami o vzorke a meraní do databázového súboru s názvom v sekcii 

*SR DBF_FILE súboru GAMA.INI. 

 

Týmto je vyhodnotenie mernej aktivity ukončené. 

 

6. Protokol o skúške 

 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
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ZOZNAM

 ÚRADNÝCH METÓD LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY
POTRAVÍN A KRMÍV

Na základe ustanovenia § 5 písm (l) a § 14
ods. 3 zákona è. 488/2002 Z.z. o veterinárnej sta-
rostlivosti a o zmene niektorých zákonov

v y d á v a  m

Zoznam úradných metód a metódy
laboratórnej diagnostiky potravín a krmív

– èas� Rôzne

a

n a r i a ï u j e m

vykonáva� laboratórnu diagnostiku úradných
vzoriek potravín úradnými metódami, s platnos�ou
dòom vydania vo Vestníku Ministerstva pôdohos-
podárstva Slovenskej republiky.

Zmeny a doplnky úradných metód a nové
úradné metódy vydá hlavný veterinárny lekár vo
forme príloh.

Prof. MVDr. Jozef Bíre�, DrSc., v.r.
     hlavný veterinárny lekár
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ZOZNAM 
 

 ÚRADNÝCH METÓD LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY POTRAVÍN  
 

RÔZNE 
 
 

kód Názov metódy Číslo predpisu

R.1. Stanovenie počtu somatických buniek mikroskopickou 
metódou v mlieku  

STN EN ISO 
13366-1 
(57 0532) 

R.2. Stanovenie počtu somatických buniek metódou 
elektronického počítania častíc 

STN EN ISO 
13366-2 
(57 0532) 

R.3. Stanovenie počtu somatických buniek fluorescenčnou 
optickou elektronickou metódou  

STN EN ISO 
13366-3 
(57 0532) 

R. 4. Stanovenie aktivity vody (aw) v poživatinách STN 56 0030  

R. 5. Dôkaz druhu mäsa zvierat v tepelne opracovanom mäse 
a v mäsových výrobkoch metódou ELISA 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív,  
príloha 1 

R. 6. Dôkaz druhu mäsa zvierat v krmivách metódou ELISA Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív,  
príloha 2 

R..7. Dôkaz efektívnosti zahriatia (133 oC, 3 bar, 2 min) pri 
spracovaní mäsokostných múčok metódou ELISA 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív,  
príloha 3 

R..8. Semikvantitatívne stanovenie prítomnosti rizikového 
materiálu (CNS) v mäse a v mäsových výrobkoch metódou 
ELISA 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív,  
príloha 4  



 

 297

R.9. Semikvantitatívne stanovenie prítomnosti rizikového 
materiálu (CNS) v surovom mäse a na kontaminovaných 
plochách metódou ELISA 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív,  
príloha 5  

R.10. Dôkaz živočíšnych druhov  v potravinách a krmivách 
metódou PCR 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív,  
príloha 6  

R.11. Mikroskopický dôkaz a určenie živočíšnych zložiek v 
krmivách 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív,  
príloha 7  

R.12. Metódy na vyšetrovanie trichinel Nariadenie 
vlády SR č. 
285/2003 
o vyšetrovaní 
čerstvého mäsa 
na trichinely  

R.13. Stanovenie množstva cudzej vody v mrazenej 
a v hlbokozmrazenej hydine odkvapkávacou metódou 

Výnos MP SR 
a MZ SR 
č.2744/2002-
100, príloha č.4 
k výnosu 

R.14. Stanovenie celkového množstva vody v hydinových dieloch 
chemickou metódou 

Výnos MP SR 
a MZ SR 
č.2744/2002-
100, príloha č.7 
k výnosu 

R.15. Dôkaz potenciálnych toxinogénnych húb rodov Aspergillus 
a Penicillium 

Úradné metódy 
laboratórnej 
diagnostiky 
potravín 
a krmív,  
príloha 8  
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Príloha 1 
   

R – 5. 
  
 

Dôkaz druhu mäsa zvierat v tepelne opracovanom mäse a mäsových 
výrobkoch metódou ELISA 

 
 

 
 
1. Úvod 
 
Pomocou ELISA testov sa v potravinách analyzujú proteíny, obsah rôznych druhov mäsa 
zvierat, prídavné a znečisťujúce látky. 
Identifikácia obsahu druhov mäsa pomocou ELISA testov je určená predovšetkým na to, 
aby sa zabránilo náhrade mäsa určeného na ľudský konzum za mäso nevhodné alebo 
horšej kvality. 
 
2. Predmet a oblasť použitia 

 
Na určenie rôznych druhov mäsa v tepelne opracovanom mäse a mäsových výrobkoch 
boli vyvinuté ELISA testy, založené na termostabilných druhovo špecifických proteínov. 
Série „Bio súpravy“ testovacích súprav na identifikáciu tepelne opracovaných druhov 
mäsa využívajú princíp EIA. Tieto súpravy sú citlivé a ich špecifické testy napomáhajú 
určeniu jednotlivých druhov zvierat. Sú úspešné aj pri určení materiálu pochádzajúceho 
z utratených zvierat a v krmivách. 
 
3. Princíp testov 
 
Identifikačné súpravy na určenie bielkoviny niektorých druhov zvierat v tepelne 
opracovanom mäse a mäsových výrobkoch sú ELISA testy sendvičového typu. Vy-
užívajú proces zvyšovania hodnôt biotínu-avadínu. Vzorky sa lúhujú za použitia vody 
alebo jednoduchého roztoku soli a tento extrakt sa pridáva do plastických mikrojamiek na 
ktorých je nanesená vrstva purifikovanej, druhovo špecifickej protilátky. Pri zýšených 
koncentráciách druhovo špecifického proteínu v extrakte sa naviaže viac proteínu na 
protilátku, ktorá sa prichytila na jamku. Po prebehnutí reakcie sa neviazaný materiál 
odstráni premytím. 
Množstvo  špecifického proteínu naviazaného na jamku pokrytú protilátkou sa určí  reak-
ciou s Biotinylated špecifickou protilátkou a streptavidín-peroxidázovým konjugátom. Po 
každej inkubácii je prebytočné činidlo odstránené premytím. Nakoniec je činnosť navia-
zanej peroxidázy určená pridaním presne stanoveného množstva ABTS substrátu, pričom 
v prítomnosti peroxidázy dôjde k zafarbeniu na zeleno. Zafarbenie je úmerné pôvodnému 
možstvu špecifického proteínu v extrakte a kvalitatívny odhad obsahu druhov bielkoviny 
možno vykonať vizuálnou kontrolou alebo použitím spektrofotometra. 
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4. Podstata skúšania 
 
4.1  Pripraví sa určité množstvo extraktu vzorky (9). Určitý objem extraktu vzorky 

súčasne s pozitívnymi a negatívnymi kontrolami sa aplikuje do mikrojamiek. 
4.2  Inkubuje sa pri izbovej teplote a premýva sa pracovným premývacím roztokom 
4.3  Po premytí do jednotlivých testovacích jamiek sa pridá ANTI-SPECIES BIO-

TINYLATE a inkubuje sa pri izbovej teplote. Potom sa opäť premyje pracovným 
premývacím roztokom. 

4.4  Pridá sa AVIDIN-PEROXIDASE konjugát. Premyje sa pracovným premývacím 
roztokom. 

4.5  Do každej jamky sa  pridá pracovný roztok. Inkubuje sa pri izbovej teplote. 
4.6  Pridá sa STOP-ROZTOK. 
4.7  Zmeria sa absorbanciu s použitím platničkového odčítača pri vlnovej dĺžke 405 nm 

a kvalitatívne sa vyhodnotí pozitívna alebo negatívna vzorku. 
 
5. Činidlá 
 
5.1  Chlorid sodný 
5.2  Destilovaná/deionizovaná voda 
 
6. Prístroje a pomôcky  
6.1  Komponenty súpravy 
 
Poznámka: Tieto súpravy sa predávajú ako série testovacích kombinácií obsahujúce jednu alebo viac sád 
druhovo špecifických činidiel. Preto sa bude presný obsah súpravy líšiť v závislosti od typu súpravy. 
 
Súpravy obsahujú nasledovné komponenty: 
 
A:  Tri/štyri fľaštičky pozitívnej kontroly obsahujúce 1,5 ml kontroly vo fosfátovom pufri 

s thiomersalom ako konzervačnou látkou. Každá slúži ako pozitívna kontrola 
v príslušnom teste a môže byť tiež použitá ako negatívna kontrola pre iný druh 
bielkoviny v akomkoľvek inom teste (tepelne opracované druhy mäsa zvierat). 

 
B: Jednu alebo viac fľaštičiek ANTI-SPECIES BIOTINYLATE na každý jednotlivý 

druh, obsahujúcich 1,4/1,75 ml protilátky vo fosfátovom pufri s nositeľským sérom, 
zmáčacím prostriedkom a thiomersalom ako konzervačnou látkou. 

 
C:  Jednu fľaštičku konjugát AVIDIN-PEROXIDASE obsahujúcu 6,0 ml konjugátu vo 

fosfátovom pufri s nositeľským sérom, zmáčacím prostriedkom a thiomersalom ako 
konzervačnou látkou. 

 
D: Jednu fľaštičku obsahujúcu 0,65 ml ABTS koncentrátu (1,5 %2,2 azinodi 

(3/etylbenythiazoline sulphonic acid) vo vode. 
 
E:  Jednu fľaštičku peroxidázového citrátového pufra 
 
F:  Jednu fľašu koncentrátu premývacieho roztoku 
 
G:  Jednu fľaštičku obsahujúcu 6,0 ml STOP-roztoku 
 



 300

H:  Jedna mikrotitračná platnička s  (varenou) senzibilizovanou protilátkou 
 
I:  Jednu súhrnnú prílohu 
 
J:  Štyri prázdne formuláre na výsledky s príručkou 
 
6.2  Mixér alebo mlynček na mäso 
6.3  Laboratórne sklo 
6.4  Odmerné valce 
6.5  Pipety 
6.6  Filtračný papier (Watman č.4 alebo podobný) 
6.7  Viackanálové pipety 
6.8  Horúci vodný kúpeľ (v prípade, že vzorky vyžadujú tepelnú úpravu) 
6.9  Trepačka mikrotitračných platničiek 
6.10  Mikropipeta 50 µl, 100 µl  
6.11  Mikroplatničkový odčítač (reader), filter: vlnová dĺžka 405 - 420 nm 
 
7. Skladovateľnosť  
 
7.1  Extrakty vzoriek 

Extrakty vzoriek je možné uskladniť pri teplote 2-8 oC maximálne po dobu 36 
hodín. Ak je potrebné dlhšie uskladnenie, extrakty je potrebné zmraziť (-20 oC, pri 
tejto teplote sú stabilné počas niekoľkých mesiacov).    

 
7.2  Činidlá 

Identifikačná súprava by mala byť uskladnená pri teplote 2-8 oC. Trvanlivosť 
neotvorených komponentov súpravy je označená dňom použiteľnosti. V prípade, že 
boli činidlá otvorené, malo by byť minimalizované ich uloženie pri zvýšenej teplote 
(napr. izbovej).  

 
7.3  Mikrotitračná platnička senzibilizovaná protilátkou sa skladuje v suchu a musí byť 

dokonale uzatvorená. Ak sa dodrží návod na uskladnenie sú otvorené činidlá 
stabilné niekoľko týždňov alebo mesiacov pri teplote 2-8 oC. 
Ak sušidlo zružovie, v prípade potreby je možné kapsule sušidla opätovne vysušiť 
umiestnením do horkovzdušného sterilizátora na 100 oC. Farba sušidla sa zmení na 
tmavomodrú. 

 
8. Príprava materiálov súpravy 
A.  Pozitívne kontroly 
B. ANTI-SPECIES BIOTINYLATES 
C.  AVIDIN PEROXIDASE konjugát 
D/E.  ABTS koncentrát a peroxidový citrátový pufer 
F.  Koncentrát  premývacieho roztoku 
G.  STOP roztok 
H.  Mikrotitračná platnička senzibilizovaná protilátkou 
 
9. Príprava a odber vzoriek 
 
Odber vzoriek sa vykonáva podľa príslušnej normy vhodnej pre skúšaný výrobok. 
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Všeobecné zásady pri odbere vzoriek sú uvedené v STN 56 0080 Potravinárske výrobky. 
Spôsob odberu vzoriek pre mikrobiologické skúšanie. 
 
9.1  Pripraví sa  fyziologický roztok (9,0 g NaCl / l v destilovanej/deionizovanej vode) 

na použitie pri vyluhovaní vzoriek mäsa. Požadované množstvo je približne 100 ml 
na vzorku. Na vyluhovanie môže byť v prípade potreby použitá aj voda. 

 
9.2  Vzorka sa pripraví na vyšetrovanie mixovaním, zomletím alebo nasekaním (pozor 

sa  musí dávať na dokonalé vyčistenie náradia medzi úpravou jednotlivých vzoriek, 
aby sa vyhlo vzájomnej kontaminácii). Odvážime 25 g vzorky  do čistej nádoby. 

 
9.3  Pridá sa 100 ml fyziologického roztoku alebo vody, dokonale sa premieša trepaním 

na trepačke alebo v ruke. 
 
10. Pracovný postup 
 
Pracovný postup sa riadi podľa návodu výrobcu setu. 
 
1.  Test sa nechá vytemperovať na laboratórnu teplotu. 
2.  Pripravíme si extrakty testovaných vzoriek (9) a pracovné roztoky (8). 
3.  Do prvej jamky aplikujeme mikropipetou pozitívnu kontrolu BEEF. Do druhej 

jamky pozitívnu kontrolu  PORK a do tretej jamky pozitívnu kontrolu  SHEEP. Do 
ostatných jamiek dávkujeme vyšetrované vzorky. Je dôležité používať vždy nové 
špičky pre každú vzorku. 

4.  Platnička sa inkubuje pri podmienkach daných výrobcom setu. 
5.  Po ukončení doby inkubácie sa obsah jamiek vyklepe do umývadla s dezinfekčným 

roztokom, a potom sa  pozorne naplnia všetky jamky pracovným premývacím 
rotokom (8.F). Toto sa opakuje niekoľko (5) krát – podľa návodu výrobcu 

6.  Do každej jamky sa pridá mikropipetou ANTI-SPECIES BIOTINYLATE (8.B) 
7.  Platničku umiestnime na trepačku a trepeme 60 minút, ak nie je trepačka, môže sa 

premiešavať rukou.  
8.  Po ukončení doby inkubácie sa zopakuje proces premývania opísaný v bode 5. 
9.   Do každej jamky sa pridá konjugát AVIDIN-PEROXIDASE (8.C). Pridáva sa 

postupne zhora nadol každého stripu. 
10.  Platnička sa inkubuje  pri podmienkach daných výrobcom setu. 
11.  Po ukončení doby inkubácie sa  platnička premyje podľa bodu 5. V tomto prípade 

sa  premývanie opakuje 5x. 
12.  Do každej jamky sa aplikuje pipetou pracovný ABTS roztok (8.D/E) Pridávame 

postupne zhora nadol každého stripu. 
13.  Platnička sa inkubuje  pri podmienkach daných výrobcom setu. 
14.  Po uplynutí doby inkubácie sa pridá do každej jamky STOP roztok (8.G). 
15.  Na trepačke sa trepe 10 sekúnd, aby došlo k rozptýleniu STOP roztoku a zabránilo 

sa ďalšej zmene farby. 
16.  Odčítame farebnú reakciu. Odčítanie sa môže urobiť buď vizuálne alebo na odčítači 

mikrotitračných platničiek (reader) pri použití filtra 405-420 nm. 
 
11. Interpretácia výsledkov 
 
Mikrotitračná platnička sa umiestni na biele pozadie a zhodnotia sa jamky, či je v nich 
prítomné resp. neprítomné výrazné zelené sfarbenie. 
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Pozitívne kontroly (napr. kontrola hovädzieho mäsa na stripe COW-krava, bravčového 
mäsa na stripe PIG-ošípaná) by mali byť zelenkavej farby. 
Negatívne kontroly (napr. bravčové mäso  a jahňacie mäso na stripe COW-krava, ovčie 
a hydinové mäso na stripe PIG-ošípaná) by mali byť bezfarebné. 
Testované vzorky sú klasifikované ako: 
Pozitívne, ak sú  viditeľne farebne podobné, alebo majú tmavšiu zelenú farbu, ako je 
príslušná pozitívna kontrola. 
Negatívne, ak sú viditeľne svetlejšie ako pozitívna kontrola, alebo sú bezfarebné ako 
negatívna kontrola. 
 
 
12. Meranie a vyhodnotenie výsledkov 
 
12.1. Farebná reakcia sa  zmeria na odčítači mikrotitračných platničiek  pri vlnovej dĺžke 

405 – 420 nm.    
 
12.2 Vypočítame priemernú hodnotu negatívnej kontroly. 
 
12.3  Priemernú hodnotu negatívnej kontroly (xNC) vynásobíme faktorom (F), ktorý je 

daný výrobcom setu pre jednotlivé druhy mäsa. Dostaneme Cut-off hodnotu. 
Vyšetrovaná vzorka  je pozitívna, ak nameraná hodnota absorbancie príslušnej 
vzorky je vyššia ako Cut – off hodnota. 
Vyšetrovaná  vzorka je negatívna, ak nameraná hodnota absorbancie príslušnej 
vzorky je nižšia ako Cut – off hodnota. 

 
 
13. Protokol o skúške 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
 
14. Zabezpečenie kvality pracovného postupu skúšky a overenia metódy 
 
Pre správnosť vyšetrovacieho postupu a presnosť výsledku sa pri vyšetrovaní proteínov 
hovädzieho mäsa u každej skúšanej vzorky porovnáva s kontrolnou pozitívnou kontrolou 
BEEF pozitívna kontrola a ako negatívne kontroly sa používajú PORK pozitívna kontrola 
a SHEEP pozitívna kontrola. Pri správnom vykonaní ELISA testu musí byť pozitívna 
kontrola BEEF výrazne zelená a pozitívne kontroly PORK a SHEEP bezfarebné.  
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 Príloha 2 
   

R – 6. 
  

 
Dôkaz  druhu mäsa zvierat  v krmivách metódou ELISA 

 

 
 
1. Predmet a oblasť použitia 

 
Táto metóda  poskytuje všeobecné pokyny pre bezpečný, rýchly a hospodárny dôkaz 
druhu mäsa zvierat vo výrobkoch určených na kŕmenie zvierat metódou ELISA. 
 
2. Podstata skúšania a krátky popis 
 
Je to priama nekompetitívna, sendvičová enzymatická metóda. Vzorky sa zhomo-
genizujú a extrahujú pomocou soľného roztoku, zriedený extrakt sa potom pridáva do 
jamiek mikrotitračnej platničky, potiahnutej druhovo špecifickou protilátkou . 
Množstvo naviazaného albumínu je priamo úmerné množstvu albumínu nachádza-
júcemu sa vo vyšetrovanej vzorke. Po naviazaní sa zvyšný materiál odstráni premý-
vaním. Množstvo naviazaného albumínu na protilátku sa určí reakciou s daným množ-
stvom enzýmovo konjugovanej protilátky. Po inkubácii sa prebytočný konjugát od-
stráni premývaním. Aktivita naviazanej peroxidázy sa určí pridaním daného množstva 
substrátu, ktorý vytvára v prítomnosti  peroxidázy  zafarbenie. Intenzita zafarbenia je 
priamo úmerná množstvu albumínu v extrakte. Po zmeraní mikrotitračnej platničky 
pri 405 - 420 nm je možné kvalitatívne vyhodnotenie. 
  
3. Prístroje, pomôcky a  chemikálie  
 
3.1  Súprava testu 

Tento test je na určenie jedného druhu zvierat ale aj pre kombináciu viacerých 
druhov zvierat. Exaktné súčasti testu varírujú potom v závislosti na objednanej 
súprave.  

3.1.1 Pozitívna kontrola – špecifický zvierací albumín 
3.1.2 Špecifická protilátka 
3.1.3 Peroxidázový konjugát 
3.1.4 Substrát 
3.1.5 Peroxidázový citrátový pufer 
3.1.6 Premývací roztok 
3.1.7 Stop roztok 
3.1.8 Mikrotitračná platnička 
 
Súpravy sa skladujú a manipuluje sa s nimi podľa návodu výrobcu. 
 
3.2  Chlorid sodný 
3.3  2 M NaOH 
3.4  2 M HCl 
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3.5  Mikropiety s obsahom 50-100 ml 
3.6  Premývačka mikrotitračných  platničiek 
3.7  Trepačka mikrotitračných  platničiek 
3.8  Odčítač mikrotitračných  platničiek vybavený filtrom 414 nm (akceptovateľné je   

405-420 nm) 
3.9  Mixér alebo mlynček 
3.10  Filtračný papier  (Whatman č. 4) alebo podobný 
3.11  Erlenmayerove banky 250 ml  
 
4. Príprava roztokov 
 
4.1  Soľný roztok: Navážime 9,0 g NaCl do 1000 ml destilovanej alebo deioni-

zovanej  vody. 
4.2  Ostatné roztoky sa riedia podľa návodu výrobcu setu.     
 
5. Príprava vzoriek 
 
5.1 Suché krmivá (kŕmne zmesi, granule, kafilerické múčky) 
 
Vzorka sa pripraví na vyšetrovanie mixovaním alebo zomletím (pozor sa  musí dávať na 
dokonalé vyčistenie náradia medzi úpravou jednotlivých vzoriek, aby sa vyhlo vzájomnej 
kontaminácii).  
Zo zhomogenizovanej vzorky sa naváži 6,0 g do 250 ml Erlenmayerovej banky. Pridá sa       
20 ml destilovanej vody, nechá 5 min stáť, aby sa vzorka rehydratovala. Potom sa prida 100 
ml fyziologického roztoku, zamiešať a zohreje sa na 95 oC až 100 oC. Nechá sa vychladnúť 
pri laboratórnej teplote a potom sa filtruje cez filtračný papier. Po filtrácii, ak je to potrebné, 
sa upraví pH do rozmedzia 6,5 – 7,5 pomocou 2 M NaOH alebo 2 M HCl. 
 
5.2 Konzervy, salámy a tlačenky 
 
Vzorka sa pripraví na vyšetrovanie mixovaním, zomletím alebo nasekaním (pozor sa  musí 
dávať na dokonalé vyčistenie náradia medzi úpravou jednotlivých vzoriek, aby sa vyhlo 
vzájomnej kontaminácii).  
Zo zhomogenizovanej vzorky sa  sa naváži 25,0 g do 250 ml Erlenmayerovej banky, pridá sa 
100 ml roztoku NaCl a dôkladne premieša rukou alebo na trepačke. Nechá sa  stáť 10-15 mi-
nút a opäť dôkladne premieša. Nechá sa stáť ďalších 10-15 minút a prefiltruje sa cez filtračný 
papier. Po filtrácii, ak je to potrebné, sa upraví pH do rozmedzia 6,5 – 7,5 pomocou 2 M 
NaOH alebo 2 M HCl. 
 
 
6. Pracovný postup 
 
Pracovný postup sa riadi podľa návodu výrobcu setu. 
 
6.1   Test sa vytemperuje na laboratórnu teplotu. 
6.2  Pripravíme si extrakty testovaných vzoriek  a pracovné roztoky. 
6.3  Pozitívne a negatívne kontroly sa napipetujú do stanovených jamiek mikrotitračnej 

platničky. 
6.4  Vyšetrované vzorky sa napipetujú do stanovených jamiek mikrotitračnej platničky. Je 

dôležité používať vždy nové špičky pre každú vzorku. 
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6.5  Platničku  necháme  inkubovať  pri podmienkach daných výrobcom setu. 
6.6  Po uplynutí doby inkubácie sa  mikrotitračná platnička premyje premývacím roztokom 

buď ručne pomocou mikropipety, alebo v premývačke mikrotitračných platničiek. Pre-
mývame objemom 300 µl. Po premytí sa  platnička vyklepe do papierovej vaty. 

6.7  Určené množstvo anti špecifickej protilátky sa pridá podľa návodu výrobcu setu. 
Platnička sa nechá inkubovať  pri podmienkach  daných výrobcom setu. 

6.8  Po uplynutí doby inkubácie sa  mikrotitračná platnička premyje premývacím roztokom 
buď ručne pomocou mikropipety, alebo v premývačke mikrotitračných platničiek. Pre-
mývať objemom 300 µl. Po premytí sa platnička vyklepe do papierovej vaty. 

6.9  Určené množstvo peroxidázy sa  pridá podľa návodu výrobcu setu. 
6.10  Platnička sa  nechá inkubovať  pri podmienkach daných výrobcom setu. 
6.11  Po uplynutí doby inkubácie sa  mikrotitračná platnička premyje premývacím roztokom 

buď ručne pomocou mikropipety, alebo v premývačke mikrotitračných platničiek. Pre-
myť objemom 300 µl. Po premytí sa  platnička vyklepe do papierovej vaty. 

6.12  Určené množstvo substrátu sa pridá podľa návodu výrobcu setu. 
6.13  Platničku necháme inkubovať  pri podmienkach daných výrobcom setu. 
6.14  Pridá sa STOP roztok podľa návodu výrobcu setu. 
6.15 Odčíta sa  farebná reakcia. Odčítanie môžeme robiť buď vizuálne alebo na odčítači 

mikrotitračných platničiek (reader) pri  použití filtra 405 – 420 nm . 
 
7. Meranie a vyhodnotenie výsledkov 
 
7.1.  Farebná reakcia sa  zmeria na odčítači mikrotitračných platničiek  pri vlnovej 

dĺžke 405 – 420 nm.    
 
7.2   Vypočítame priemernú hodnotu negatívnej vzorky.  
              
7.3  Priemernú hodnotu negatívnej kontroly (xNC) vynásobíme faktorom (F), ktorý 

je daný výrobcom setu pre jednotlivé druhy mäsa. Dostaneme Cut-off hodnotu. 
Vyšetrovaná vzorka  je pozitívna, ak  nameraná hodnota absorbancie príslušnej 
vzorky  je vyššia ako Cut-off hodnota.  
Vyšetrovaná  vzorka je negatívna, ak nameraná hodnota absorbancie príslušnej 
vzorky je nižšia ako Cut – off hodnota. 

 
8. Protokol o skúške 
 
Protokol musí obsahovať: 
• typ a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 3 
   

R –7.  
  

 
Dôkaz efektívnosti zahriatia (133 oC, 3 bar, 20 min) pri spracovaní  

mäsokostných múčok metódou ELISA 
 

 
 
 
1. Oblasť použitia 

 
Táto metóda  poskytuje všeobecné pokyny pre bezpečný, rýchly a hospodárny dôkaz 
efektívnosti zahriatia (133 oC, 3 bar, 20 min) metódou ELISA. 
 
2. Podstata skúšania a krátky popis 
Na skúšku efektívnosti zahriatia mäsokostných múčok je vhodný iba test pre detekciu 
proteínov bravčového mäsa. Proteíny bravčového mäsa sú pri teplote 133 oC a tlaku 3 bar, 
po dobu trvania 20 minút úplne deštruované a pri dodržaní týchto podmienok nie je možné 
dokázať proteíny bravčového mäsa v mäsokostných múčkach. V prípade nedodržania 
podmienok je test na bravčové mäso pozitívny. 
Je to priama nekompetitívna, sendvičová enzymatická metóda. Vzorky sa zhomogenizujú  
a extrahujú pomocou soľného roztoku alebo vody, zriedený extrakt sa potom pridáva do 
jamiek mikrotitračnej platničky, potiahnutej špecifickou protilátkou. Množstvo navia-
zaného albumínu je priamo úmerné množstvu albumínu nachádzajúcemu sa vo vyšetro-
vanej vzorke. Po naviazaní sa zvyšný materiál odstráni premývaním. Množstvo naviaza-
ného albumínu na protilátku sa určí reakciou s daným množstvom enzýmovo konjugovanej 
protilátky. Po inkubácii sa prebytočný konjugát odstráni premývaním. Aktivita naviazanej 
peroxidázy sa určí pridaním daného množstva substrátu, ktorý vytvára v prítomnosti  pero-
xidázy zelené zafarbenie. Intenzita sfarbenia je priamo úmerná množstvu albumínu 
v extrakte. Po zmeraní mikrotitračnej platničky pri 405 nm je možné kvalitatívne vy-
hodnotenie. 
 
3. Prístroje, pomôcky a  chemikálie  
3.1   Súprava testu 
3.1.1  Pozitívna kontrola – špecifický zvierací albumín 
3.1.2  Špecifická protilátka 
3.1.3  Peroxidázový konjugát 
3.1.4  Substrát 
3.1.5  Peroxidázový citrátový pufer 
3.1.6  Premývací roztok 
3.1.7  Stop roztok 
3.1.8 Mikrotitračná platnička 
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Súpravy sa skladujú a manipuluje sa s nimi podľa návodu výrobcu. 
 
3.2  chlorid sodný 
3.3  2 M NaOH 
3.4  2 M HCl 
3.5  Mikropiety s obsahom 50-100 µl 
3.6  Premývačka mikrotitračných  platničiek 
3.7  Trepačka mikrotitračných  platničiek 
3.8  Odčítač mikrotitračných  platničiek vybavený filtrom 414 nm (akceptovateľné je 405-

420 nm) 
3.9  Mixér alebo mlynček 
 3.10 Filtračný papier  (Whatmann č. 4 alebo podobný) 
 3.11 Erlenmayeove banky 250 ml so zábrusom 
 
4. Príprava roztokov 
 
4.1   Soľný roztok: navážime 9,0 g NaCl do 1000 ml destilovanej alebo deionizovanej  vo-

dy 
4.2  Ostatné roztoky sa riedia podľa návodu výrobcu setu.     
 
5. Príprava vzoriek 
 
5.1 Kafilerické múčky 
 
Vzorka sa pripraví vyšetrovanie mixovaním alebo zomletím (pozor sa  musí dávať na dokonalé 
vyčistenie náradia medzi úpravou jednotlivých vzoriek, aby sa vyhlo vzájomnej kontaminácii).  
Zo zhomogenizovanej  vzorky sa  naváži 6,0 g do 250 ml Erlenmayerovej banky. Pridá sa  20 ml 
destilovanej vody, nechá sa 5 min stáť, aby sa vzorka  rehydratovala. Potom sa pridá 100 ml fy-
ziologického roztoku, zamieša sa a zohreje na 95 oC až 100 oC. Nechá sa vychladnúť pri labo-
ratórnej teplote a potom sa filtruje cez filtračný papier. Po filtrácii, ak je to potrebné, sa upraví pH 
do rozmedzia 6,5 – 7,5 pomocou 2 M NaOH alebo 2 M HCl. 
 
6. Pracovný postup 
 
Pracovný postup sa riadi podľa návodu výrobcu setu. 
 
Orientačný pracovný postup: 
6.1  Test sa vytemperuje na laboratórnu teplotu. 
6.2  Pozitívne a negatívne kontroly sa napipetujú do stanovených jamiek mikrotitračnej plat-

ničky. 
6.3  Vyšetrované vzorky sa napipetujú do stanovených jamiek mikrotitračnej platničky. Je dô-

ležité používať vždy nové špičky pre každú vzorku. 
6.4  Platnička sa  nechá inkubovať  pri podmienkach daných výrobcom setu. 
6.5  Po uplynutí doby inkubácie sa  mikrotitračná platnička premyje premývacím roztokom buď 

ručne pomocou mikropipety, alebo v  premývačke mikrotitračných platničiek. Premývame 
objemom 300 µl. Po premytí sa  platnička vyklepe do papierovej vaty. 

6.6  Určené množstvo anti špecifickej protilátky sa pridá podľa návodu výrobcu setu. 
6.7  Platnička sa  nechá inkubovať  pri podmienkach a daných výrobcom setu. 
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6.8  Po uplynutí doby inkubácie sa mikrotitračná platnička premyje premývacím roztokom buď 
ručne pomocou mikropipety, alebo v premývačke mikrotitračných platničiek. Premývame 
objemom 300 µl. Po premytí sa platnička vyklepe do papierovej vaty. 

6.9  Pridá sa  určené množstvo peroxidázy podľa návodu výrobcu setu. 
6.10  Platnička sa nechá inkubovať  pri podmienkach a daných výrobcom setu. 
6.11  Po uplynutí doby inkubácie sa mikrotitračná platnička premyje premývacím roztokom buď 

ručne pomocou mikropipety, alebo v premývačke mikrotitračných platničiek. Premývame 
objemom 300 µl. Po premytí sa platnička vyklepedo papierovej vaty. 

6.12  Určené množstvo substrátu sa pridá podľa návodu výrobcu setu. 
6.13  Platnička sa  nechá inkubovať  pri podmienkach a daných výrobcom setu. 
6.14  Pridá sa STOP roztok podľa návodu výrobcu setu. 
6.5  Odčíta sa farebná reakcia. Odčítanie môžeme robiť buď vizuálne alebo na odčítači mikro-

titračných platničiek (reader) pri  použití filtra 405 – 420 nm  
 
7. Meranie a vyhodnotenie výsledkov 
 
7.1.  Farebná reakcia sa  zmeria na odčítači mikrotitračných platničiek  pri vlnovej dĺžke 

405 – 420 nm.    
  
7.2  Pozitívna vzorka je vtedy, ak je nameraná hodnota vzorky preukazne vyššia ako  

násobok priemerej hodnoty negatívnej kontroly faktorom (F), ktorý je daný výrobcom 
setu pre jednotlivé druhy mäsa. Dostaneme Cut-off hodnotu. 

 
 
8. Protokol o skúške 
 
Protokol musí obsahovať: 
• typ a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 4  

   
R – 8. 

  
 

Semikvantitatívne stanovenie prítomnosti rizikového materiálu (CNS)     
v mäse a v mäsových výrobkoch metódou ELISA 

 
 
                    
 
1. Predmet a oblasť použitia 
 
RIDSCREEN®Risk testovací materiál je určený pre semikvantitatívne stanovenie ri-
zikového materiálu v mäse a v mäsových výrobkoch sendvičovou enzymatickou metódou. 
BSE (Bovine Spongiforme Enzephalopathie) sa prvý raz diagnostikovala v roku 1986 vo 
Veľkej Británii. Infekčný mechanizmus nie je doteraz presne objasnený, ale nedá sa 
poprieť, že veľkú úlohu hraje v prenose a vývoji tohto ochorenia mozgu patologicky zme-
nený priónový proteín (PrPsc). Skrmovanie nedostatočne tepelne spracovanej živočíšnej 
múčky viedlo ku rozšíreniu tohto ochorenia, následkom čoho bolo do konca roku  2000 
usmrtených viac ako 180.000 zvierat. Aplikáciou infekčného materiálu mozgov sa mohla 
indukovať infekcia u rôznych druhoch zvierat. Podobní pôvodci sú popísaní u oviec, kôz, 
mačiek a iných savcov. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou bola nová Varianta 
Creutzfeldt-Jacobovej nemoci (vCJK) vyvolaná konzumáciou infekčného mäsa a mäso-
vých výrobkov. Mortalita tohto ochorenia, na ktorú do konca roku  2000  zomrelo vo  Veľ-
kej Británii cez 80 ľudí, je 100 %. Ako ochranné opatrenia zakázala Európska únia 
skrmovanie živočíšnych múčok (2000/766/EG) a spracovanie špecifikovaného rizikového 
materiálu do potravín (2000/418/EG). 
S testom RIDASCREEN® Risk ELISA sa môže rýchlo a citlivo stanoviť prítomnosť 
tkaniva mozgu a miechy (CNS) v mäse a v mäsových výrobkoch.  
 
2. Princíp testu 
 
Základom je reakcia antigén-protilátka. Dôkazom rizikového materiálu je stanovenie kys-
lého proteínu gliových vlákien (GFAP), bunečného markera, ktorý sa najmä v CNS vy-
skytuje vo vysokej koncentrácii. Jamky mikroplatničiek sú pokryté špecifickými protilát-
kami proti GFAP. V prípade prítomnosti materiálu CNS sa viaže obsiahnutý proteín na 
protilátky príjemcu. Protilátka proti GFAP spojená s peroxidázou (enzýmový konjugát) sa 
dokáže viazaným antigénom. Nenaviazaný enzýmový kojugát sa následne pri vymývaní 
odstráni. Naviazaný enzýmový konjugát zmení načervenalú farbu pridaného substrátu 
choromogénneho roztoku na modrú. Pridanie reagenčného činidla STOP zmení modrú 
farbu na žltú. Meria sa fotometricky pri 450 nm, extikcia roztoku je proporcionálna ku 
koncentrácii rizikového materiálu vo vzorke. 
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3. Činidlá - Komponenty súpravy 
 
S reagenciami jednej súpravy sa môže vykonať 96 stanovení (vrátane 4 stanovení štan-
dardov).  
Súpravy obsahujú nasledovné komponenty: 
3.1  1 x mikroplatnička s 96 jamkami (12 prúžkov á 8 jednotlivých jamiek)  s protilátkou 

proti GFAP 
3.2   4 x štandardy ( po 1,3 ml) 
        0 % (nulový štandard), 0,2 %, 1,0 %, 2,0 % 
3.3   1 x konjugát (6 ml), ihneď na použitie 
        protilátky konjugované s peroxidázou proti GFAP .....................červený uzáver  
3.4   1 x extrakčný roztok (100 ml ako 10násobný koncentrát)  
         obsahuje 0,5 % SDS   ..................................................................biely uzáver 
3.5    premývací pufer (soľ) 
         na prípravu 10 mM fosfátového pufra (pH 7,4), 
         obsahuje 0,05 % Tween 20 
3.6   1 x substrát chromogénneho roztoku (12 ml), načervenalej farby, 
         obsahuje tetrametylbenzidín........................................................čierny uzáver 
3.7   1 x reagenčné činidlo STOP (14 ml)  
         obsahuje 1 N kyselinu sírovú........................................................žltý uzáver.        
 
4. Prístroje a pomôcky  
 
4.1  Mikroplatničkový (fotometer)odčítač (reader), filter: vlnová dĺžka 450 nm 
4.2  Mixér alebo mlynček na mäso 
4.3  Odstredivka, sklo pre odstreďovanie 
4.4  Horúci vodný kúpeľ  
4.5  Mikropipeta 50 µl, 100 µl a 1 000 µl 
4.6  Odmerné pipety   
Poznámka: Reagenčné činidlo stop obsahuje kyselinu sírovú. Je potrebné chrániť pokožku 
pred kontaktom. 
Extrakčný roztok a vzorkovací pufer obsahujú SDS. Je potrebné chrániť oči, pokoťžku a 
odev  pred kontaktom. 
Po uplynutí dátumu použitia (expirácia uvedená na etikete súpravy) sa nepreberá záruka 
kvality. 
Výmena jednotlivých reagencií medzi kitmi rôznych čísiel šarží nie je možná. 
 
5. Skladovateľnosť činidiel 
 
Identifikačná súprava by mala byť uskladnená pri teplote 2-8 oC. Nesmie v žiadnom 
prípade zamrznúť. 
Nepoužité jamky sa skladujú vo fóliových vreckách dobre uzavreté a pri uvedenej teplote. 
Test sa pri zodpovedajúcom skladovaní môže použiť až do doby spotreby (na etikete). 
Substrát chromogénneho roztoku je citlivý na svetlo, je potrebné chrániť pred priamym 
svetlom. 
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6. Príznaky rozkladu reagenčných činidiel 
 
Modravé zafarbenie červeného substrátu chromogénneho roztoku pred pridaním do jamiek 
ukazuje na rozklad činidla. 
Extikcia menšia 0,8 (E450 nm < 0,8) pre štandard 4 (2,0 %) ukazuje tiež na rozklad činidla. 
 
 
7. Príprava a odber vzoriek 
 
7.1   Vzorka mäsa a mäsového výrobku sa  pripraví na vyšetrovanie mixovaním, zomletím 

alebo nasekaním.  
7.2   2 g homogenátu sa naváži do skla pre odstreďovanie, doplní sa 10 ml extrakčného 

roztoku (10.2) a trepe sa. 
7.3   Varí sa 15 min pri 100 oC. 
7.4  Vzorky sa ochladia, odstredia: 3 500 g/10min/10 oC. 
7.5  Odstrániť hornú vrstvu tuku (odsať, napr. Pasteurovou pipetou). 
7.6   Beztukový zvyšok sa zriedi 1:20 vzorkovacím pufrom (10.3) (napr. 50 µl vzorky + 

950 µl zriedeného pufru). 
7.7  V teste pre 1 jamku používať 50 µl.  
 
8. Pracovný postup 
 
8.1 Príprava testu 
 
8.1.1 Test sa nechá vytemperovať na laboratórnu teplotu. 
8.1.2  Nepoužité reagencie ihneď odložiť pri teplote 2-8 oC. 
8.1.3  Zabrániť vyschnutiu jamiek medzi pracovnými krokmi. 
8.1.4 Reprodukovateľnosť výsledkov testu veľmi závisí na rovnomernom premývaní 

jamiek. Je potrebné dodrživať časové postupy. 
8.1.5 Pri každej inkubácii chrániť pred priamym svetlom zakrývaním mikroplatničiek.  
 
8.2  Extrakčný roztok  
Extrakčný roztok je v 10 násobnej koncentrácii a preto sa pred použitím musí zriediť 
v pomere 1:10 destilovanou vodou. 
Prípadný výskyt kryšťálov v koncentráte sa odstráni zohriatím (vodný kúpeľ pri 37 oC). 
Odporúča sa extrakčný roztok zriediť naraz (to zn. 100 ml koncentrátu, ad 1 l destilovanej 
vody). 
Zriedený extrakčný roztok sa môže používať do uvedeného dátumu rozkladu. Na 
zabránenie novej kryštalizácie sa môže roztok uchovávať aj pri izbovej teplote. 
 
8.3 Vzorkovací pufer 
 
Vzorkovací pufer roztok je v 10 násobnej koncentrácii a preto sa pred použitím musí 
zriediť v pomere 1:10 destilovanou vodou. 
Prípadný výskyt kryšťálov v koncentráte sa odstráni zohriatím (vodný kúpeľ pri 37 oC). 
Odporúča sa extrakčný roztok zriediť naraz (to zn. 10 ml koncentrovaného pufru, ad 100 
ml destilovanej vody). 
Zriedený vzorkavací pufer sa uchováva do dátumu rozkladu v chladničke pri 2-8 oC. 
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8.4 Príprava premývacieho roztoku 
 
Testačná súprava  obsahuje vrecko pufrovacej soli. Na prípravu pufru sa celý obsah vrecka 
rozpustí v 1 litri destilovanej vody. Rozpustený premývací pufer je pri 4 oC použiteľný       
4 týždne. 
 
8.5  Mikroplatničky 
 
Vrecko pri uzávere narezať. Potrebné jamky odobrať spolu s upevňovacím rámikom. 
Ostatné jamky spolu s vysušovacím prostriedkom dobre uzavrieť a ďalej skladovať pri     
2-8 oC.  
 
8.6 Priebeh testu 
 
8.6.1 Odobrať toľko jamiek, koľko je potrebné pre štandardy a vzorky. Pozície štandartov a 

vzoriek protokolovať. 
8.6.2 Po 50 µl štandartného roztoku popr. roztok vzoriek pripravených podľa bodu 8. 

napipetovať do príslušných jamiek. 
8.6.3  Po 50 µl konjugátu (červený uzáver) napipetovať do príslušných jamiek a inkubovať 

30 min pri izbovej teplote (20-25 oC). 
8.6.4  Jamky  vyprázdniť vytrepaním a zbytkovú tekutinu odstrániť dôrazným odklepnutím 

(trikrát za sebou) na čistú, savú laboratórnu utierku. Jamky premyť 250 µl 
premývacieho roztoku (10.4). Tento postup opakovať 2 x. 

8.6.4 Do jamiek napipetovať po 100 µl substrátu chromogénneho roztoku. Zamiešať a 
inkubovať v tme 30 min pri izbovej teplote (20-25 oC). 

8.6.6 Do jamiek napipetovať po 100 µl reagenčné činidlo  STOP a zamiešať. Merať 
extikciu pri 450 nm počas 30 mni po pridaní reagenčného činidla  STOP. Porovnanie 
s nulovou hodnotou sa robí proti vzduchu. 

 
 
9. Vyhodnotenie výsledkov 
 
Získaná extikčná hodnota vzorky sa porovnáva s hodnotami extikcie použitých štandardov. 
Hodnotenie sa robí po zaradení reakcií do menších popr.väčších koncentrácí ako príslušný 
štandard.  
Ak je extikcia vzorky pod štandardom 2 (zodpovedá 0,2 %), tak obsahuje vzorka žiadny 
alebo menej ako 0,2 % rizikového materiálu. 
Ak je extikcia vzorky medzi  štandardom 2 (zodpovedá 0,2 %) a 3 (zodpovedá 1,0 %), tak 
obsahuje vzorka viac ako 0,2 % alebo menej ako 1,0 % rizikového materiálu. 
Ak je extikcia vzorky medzi  štandardom 3 (zodpovedá 1,0  %) a 4 (zodpovedá 2,0 %), tak 
obsahuje vzorka viac ako 1,0 % alebo menej ako 2,0 % rizikového materiálu. 
Ak je extikcia vzorky nad štandardtom 4 (zodpovedá 2,0 %), tak obsahuje vzorka viac ako 
2,0 % rizikového materiálu. 
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obr.1  Krivka súpravy RIDASCREEN® Risk testu 
 
 
10. Citlivosť 
 
Detekčný limit RIDASCREEN® Risk testu je ≤ 0,2 % pre tkanivo CNS v mäsových 
výrobkoch. Pri vyhodnotení výsledkov treba zohľadniť, že obsah markerových proteínov 
v rizikovom materiáli (mozog,miecha) je rôzne vysoký a tkanivo miechy môže viesť 
v nízkych koncentráciách k pozitívnemu výsledku.  
Vzorky surovín môžu na základe nedenaturovaných markerových proteínov rovnako 
v nízkych koncentráciach dávať pozitívne výsledky. 
 
11. Špecifita 
 
S RIDASCREEN® Risk testom sa dokazujú tkanivá CNS hovädzieho dobytka, oviec, kôz 
a ošípaných. 
Vypovedať o druhu tkaniva (mozog, miecha) nie je možné. 
 
 
12. Protokol o skúške 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 5 

   
R – 9. 

  
 

Semikvantitatívne stanovenie prítomnosti rizikového materiálu (CNS) 
surovom  mäse a na kontaminovaných plochách  metódou ELISA 

 

 
           
          
 
1. Predmet a oblasť použitia 
 
RIDSCREEN®Risk testovací materiál je určený pre semikvantitatívne stanovenie rizi-
kového materiálu v mäse a v mäsových výrobkoch sendvičovou enzymatickou metódou. 
BSE (Bovine Spongiforme Enzephalopathie) sa prvý raz diagnostikovala v roku 1986 vo 
Veľkej Británii. Infekčný mechanizmus nie je doteraz presne objasnený, ale nedá sa po-
prieť, že veľkú úlohu hraje v prenose a vývoji tohto ochorenia mozgu patologicky zme-
nený priónový proteín (PrPsc). Skrmovanie nedostatočne tepelne spracovanej živočíšnej 
múčky viedlo ku rozšíreniu tohto ochorenia, následkom čoho bolo do konca roku 2000 
usmrtených viac ako 180.000 zvierat. Aplikáciou infekčného materiálu mozgov sa mohla 
indukovať infekcia u rôznych druhoch zvierat. Podobní pôvodci sú popísaní u oviec, kôz, 
mačiek a iných savcov. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou bola nová Varianta 
Creutzfeldt-Jacobovej nemoci (vCJK) vyvolaná konzumáciou infekčného mäsa a mäso-
vých výrobkov. Mortalita tohto ochorenia, na ktorú do konca roku  2000  zomrelo vo  Veľ-
kej Británii cez 80 ľudí, je 100 %. Ako ochranné opatrenia zakázala Európska únia skrmo-
vanie živočíšnych múčok (2000/766/EG) a spracovanie špecifikovaného rizikového mate-
riálu do potravín (2000/418/EG). 
S testom RIDASCREEN® Risk ELISA sa môže rýchlo a citlivo stanoviť prítomnosť tka-
niva mozgu a miechy (CNS) v mäse a v mäsových výrobkoch.  
 
2. Princíp testu 
 
Základom je reakcia antigén-protilátka. Dôkazom rizikového materiálu je stanovenie kys-
lého proteínu gliových vlákien (GFAP), bunečného markera, ktorý sa najmä v CNS vy-
skytuje vo vysokej koncentrácii. Jamky mikroplatničiek sú pokryté špecifickými proti-
látkami proti GFAP. V prípade prítomnosti materiálu CNS sa viaže obsiahnutý proteín na 
protilátky príjemcu. Protilátka proti GFAP spojená s peroxidázou (enzýmový konjugát) sa 
dokáže viazaným antigénom. Nenaviazaný enzýmový kojugát sa následne pri vymývaní 
odstráni. Naviazaný enzýmový konjugát zmení načervenalú farbu pridaného substrátu 
choromogénneho roztoku na modrú. Pridanie reagenčného činidla STOP zmení modrú 
farbu na žltú. Meria sa fotometricky pri 450 nm, extikcia roztoku je proporcionálna ku kon-
centrácii rizikového materiálu vo vzorke. 
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3. Činidlá - Komponenty súpravy 
 
S reagenciami jednej súpravy sa môže vykonať 96 stanovení (vrátane 4 stanovení 
štandardov).  
Súpravy obsahujú nasledovné komponenty: 
3.1 1 x mikroplatnička s 96 jamkami (12 prúžkov á 8 jednotlivých jamiek)  s protilátkou 

proti GFAP 
3.2  4 x štandardy ( po 1,3 ml) 
       0 % (nulový štandard), 0,2 %, 1,0 %, 2,0 % 
3.3  1 x konjugát (6 ml), ihneď na použitie 
       protilátky konjugované s peroxidázou proti GFAP .....................červený uzáver  
3.4  1 x extrakčný roztok (100 ml ako 10násobný koncentrát)  
        obsahuje 0,5 % SDS   ..................................................................biely uzáver 
3.5   premývací pufer (soľ) 
        na prípravu 10 mM fosfátového pufra (pH 7,4), 
        obsahuje 0,05 % Tween 20 
3.6  1 x substrát chromogénneho roztoku (12 ml), načervenalej farby, 
         obsahuje tetrametylbenzidín........................................................čierny uzáver 
3.7  1 x reagenčné činidlo STOP (14 ml)  
        obsahuje 1 N kyselinu sírovú........................................................žltý uzáver.        
 
4. Prístroje a pomôcky  
 
4.1 Mikroplatničkový (fotometer)odčítač (reader), filter: vlnová dĺžka 450 nm 
4.2 Mixér alebo mlynček na mäso 
4.3 Odstredivka, sklo pre odstreďovanie 
4.4 Horúci vodný kúpeľ  
4.5 Mikropipeta 50 µl, 100 µl a 1 000 µl 
4.6 Odmerné pipety   
Poznámka: Reagenčné činidlo stop obsahuje kyselinu sírovú. Je potrebné chrániť pokožku 
pred kontaktom. 
Extrakčný roztok a vzorkovací pufer obsahujú SDS. Je potrebné chrániť oči, pokoťžku a 
odev  pred kontaktom. 
Po uplynutí dátumu použitia (expirácia uvedená na etikete súpravy) sa nepreberá záruka 
kvality. 
Výmena jednotlivých reagencií medzi kitmi rôznych čísiel šarží nie je možná. 
 
5. Skladovateľnosť činidiel 
 
Identifikačná súprava by mala byť uskladnená pri teplote 2-8 oC. Nesmie v žiadnom 
prípade zamrznúť. 
Nepoužité jamky sa skladujú vo fóliových vreckách dobre uzavreté a pri uvedenej teplote. 
Test sa pri zodpovedajúcom skladovaní môže použiť až do doby spotreby (na etikete). 
Substrát chromogénneho roztoku je citlivý na svetlo, je potrebné chrániť pred priamym 
svetlom. 
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6. Príznaky rozkladu reagenčných činidiel 
 
Modravé zafarbenie červeného substrátu chromogénneho roztoku pred pridaním do jamiek 
ukazuje na rozklad činidla. 
Extikcia menšia 0,8 (E450 nm < 0,8) pre štandard 4 (2,0 %) ukazuje tiež na rozklad činidla. 
 
 
7. Príprava a odber vzoriek 
 
7.1   Vzorka mäsa a mäsového výrobku sa  pripraví na vyšetrovanie mixovaním, zomletím 

alebo nasekaním.  
7.2  2 g homogenátu sa naváži do skla pre odstreďovanie, doplní sa 10 ml extrakčného 

roztoku (10.2) a trepe sa. 
7.3   Varí sa 15 min pri 100 oC. 
74  Vzorky sa ochladia, odstredia: 3 500 g/10min/10 oC. 
7.5  Odstrániť hornú vrstvu tuku (odsať, napr. Pasteurovou pipetou). 
7.6   Beztukový zvyšok sa zriedi 1:20 vzorkovacím pufrom (10.3) (napr. 50 µl vzorky + 

950 µl zriedeného pufru). 
7.7  V teste pre 1 jamku používať 50 µl.  
 
8. Pracovný postup 
 
8.1 Príprava testu 
 
8.1.1  Test sa nechá vytemperovať na laboratórnu teplotu. 
8.1.2   Nepoužité reagencie ihneď odložiť pri teplote 2-8 oC. 
8.1.3   Zabrániť vyschnutiu jamiek medzi pracovnými krokmi. 
8.1.4  Reprodukovateľnosť výsledkov testu veľmi závisí na rovnomernom premývaní 

jamiek. Je potrebné dodrživať časové postupy. 
8.1.5  Pri každej inkubácii chrániť pred priamym svetlom zakrývaním mikroplatničiek.  
 
8.2  Extrakčný roztok  
Extrakčný roztok je v 10 násobnej koncentrácii a preto sa pred použitím musí zriediť 
v pomere 1:10 destilovanou vodou. 
Prípadný výskyt kryšťálov v koncentráte sa odstráni zohriatím (vodný kúpeľ pri 37 oC). 
Odporúča sa extrakčný roztok zriediť naraz (to zn. 100 ml koncentrátu, ad 1 l destilovanej 
vody). 
Zriedený extrakčný roztok sa môže používať do uvedeného dátumu rozkladu. Na 
zabránenie novej kryštalizácie sa môže roztok uchovávať aj pri izbovej teplote. 
 
8.3 Vzorkovací pufer 
 
Vzorkovací pufer roztok je v 10 násobnej koncentrácii a preto sa pred použitím musí 
zriediť v pomere 1:10 destilovanou vodou. 
Prípadný výskyt kryšťálov v koncentráte sa odstráni zohriatím (vodný kúpeľ pri 37 oC). 
Odporúča sa extrakčný roztok zriediť naraz (to zn. 10 ml koncentrovaného pufru, ad          
100 ml destilovanej vody). 
Zriedený vzorkavací pufer sa uchováva do dátumu rozkladu v chladničke pri 2-8 oC. 
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8.4 Príprava premývacieho roztoku 
 
Testačná súprava  obsahuje vrecko pufrovacej soli. Na prípravu pufru sa celý obsah vrecka 
rozpustí v 1 litri destilovanej vody. Rozpustený premývací pufer je pri 4 oC použiteľný       
4 týždne. 
 
8.5  Mikroplatničky 
 
Vrecko pri uzávere narezať. Potrebné jamky odobrať spolu s upevňovacím rámikom. 
Ostatné jamky spolu s vysušovacím prostriedkom dobre uzavrieť a ďalej skladovať pri     
2-8 oC.  
 
8.6 Priebeh testu 
 
8.6.1    Odobrať toľko jamiek, koľko je potrebné pre štandardy a vzorky. Pozície štandartov 

a vzoriek protokolovať. 
8.6.2  Po 50 µl štandartného roztoku popr. roztok vzoriek pripravených podľa bodu 8. 

napipetovať do príslušných jamiek. 
8.6.3   Po 50 µl konjugátu (červený uzáver) napipetovať do príslušných jamiek a inkubovať 

30 min pri izbovej teplote (20-25 oC). 
8.6.4  Jamky  vyprázdniť vytrepaním a zbytkovú tekutinu odstrániť dôrazným odklepnutím 

(trikrát za sebou) na čistú, savú laboratórnu utierku. Jamky premyť 250 µl 
premývacieho roztoku (10.4). Tento postup opakovať 2 x. 

8.6.4  Do jamiek napipetovať po 100 µl substrátu chromogénneho roztoku. Zamiešať a 
inkubovať v tme 30 min pri izbovej teplote (20-25 oC). 

8.6.5  Do jamiek napipetovať po 100 µl reagenčné činidlo  STOP a zamiešať. Merať 
extikciu pri 450 nm počas 30 mni po pridaní reagenčného činidla  STOP. 
Porovnanie s nulovou hodnotou sa robí proti vzduchu. 

 
 
9. Vyhodnotenie výsledkov 
 
Získaná extikčná hodnota vzorky sa porovnáva s hodnotami extikcie použitých štandardov. 
Hodnotenie sa robí po zaradení reakcií do menších popr.väčších koncentrácí ako príslušný 
štandard.  
Ak je extikcia vzorky pod štandardom 2 (zodpovedá 0,2 %), tak obsahuje vzorka žiadny 
alebo menej ako 0,2 % rizikového materiálu. 
Ak je extikcia vzorky medzi  štandardom 2 (zodpovedá 0,2 %) a 3 (zodpovedá 1,0 %), tak 
obsahuje vzorka viac ako 0,2 % alebo menej ako 1,0 % rizikového materiálu. 
Ak je extikcia vzorky medzi  štandardom 3 (zodpovedá 1,0  %) a 4 (zodpovedá 2,0 %), tak 
obsahuje vzorka viac ako 1,0 % alebo menej ako 2,0 % rizikového materiálu. 
Ak je extikcia vzorky nad štandardtom 4 (zodpovedá 2,0 %), tak obsahuje vzorka viac ako 
2,0 % rizikového materiálu. 
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obr.1  Krivka súpravy RIDASCREEN® Risk testu 
 
 
10. Citlivosť 
 
Detekčný limit RIDASCREEN® Risk testu je ≤ 0,2 % pre tkanivo CNS v mäsových 
výrobkoch. Pri vyhodnotení výsledkov treba zohľadniť, že obsah markerových proteínov 
v rizikovom materiáli (mozog,miecha) je rôzne vysoký a tkanivo miechy môže viesť 
v nízkych koncentráciách k pozitívnemu výsledku.  
Vzorky surovín môžu na základe nedenaturovaných markerových proteínov rovnako 
v nízkych koncentráciach dávať pozitívne výsledky. 
 
11. Špecifita 
 
S RIDASCREEN® Risk testom sa dokazujú tkanivá CNS hovädzieho dobytka, oviec, kôz 
a ošípaných. 
Vypovedať o druhu tkaniva (mozog, miecha) nie je možné. 
 
 
12. Protokol o skúške 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
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Príloha 6  
   

R – 10. 
  

 
Dôkaz  druhu mäsa zvierat  metódou PCR 

 
 
 
 
1. Oblasť použitia  
 
Metóda je určená na detekciu 5 živočíšnych druhov (hovädzí dobytok, ošípaná, hydina, ovca  
a koza) v  kŕmnych zmesiach pre prežúvavce, rybacích múčkach a v potravinách. 

 
2. Princíp metódy 
 
Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je metóda na zmnoženie (amplifikáciu) určitej oblasti 
DNA v podmienkach "in vitro". Pomocou PCR je možné vytvoriť milióny kópií úseku DNA 
v priebehu niekoľkých hodín. PCR umožňuje detekciu jednej kópie DNA vo vzorke tým, že 
cieľovú sekvenciu ohraničenú špecifickými primermi použitím reverznej transkriptázy - DNA 
polymerázy namnoží do takej miery, že je ju možné po separácii elektroforézou detegovať. 
Metóda pozostáva z izolácie DNA, overenia kvality izolovanej DNA (v zmysle amplifikova-
teľnosti) použitím PCR široko špecifickej pre stavovce (amplifikácia fragmentu – mito-
chondriálneho cytochrómu b široko špecifického pre stavovce) a z vlastného dôkazu ho-
vädzej, bravčovej, hydinovej, kozej a ovčej DNA použitím PCR špecifickej pre spomenuté 
živočíšne druhy. Prítomnosť amplifikovaného fragmentu DNA špecifikej veľkosti sa zisťuje 
elektroforézou na agarózovom géle. 
Okrem reakcií so vzorkou DNA je potrebné pipetovať aj kontrolné reakcie. Na overenie 
funkčnosti všetkých reakčných zložiek PCR, ako aj kvality izolácie slúži pozitívna kontrola. 
Negatívna kontrolná reakcia slúžia na rozlíšenie kontaminácie nežiadúcou DNA. Kontrola 
izolácie slúži na overenie správnosti a kvality izolačného postupu. 
 
 
3. Prístroje a pomôcky 
 
3.1.1. Prístroje 
3.1.2. Chladnička 
3.1.3. Mraznička 
3.1.4. Váhy 
3.1.5. Laminárny box 
3.1.6. Mikrocentrifúga 
3.1.7. Termocyklér s vyhrievaným vekom 
3.1.8. Agarózová elektroforézna jednotka – GNA 200 
3.1.9. Zdroj jednosmerného elektrického prúdu – EPS 301 
3.1.10. Dokumentačný systém – Gene Cam 
3.1.11. UV-transimulátor 
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3.2.    Laboratórne pomôcky 
3.2.1. Automatické mikropipety pre PCR s objemom 1-10 µL, 1-20 µL, 20-200 µL, 200-

1000 µL 
3.2.2. Automatické mikropipety na elektroforézu s objemom 1-10 µL, 20-200 µL 
3.2.3. Jednorázové plastové špičky s filtrami a bez filtrov 
3.2.4. Reakčné nádobky na PCR (0,2 ml) 
3.2.5. Reakčné nádobky - Eppendorf (1,5 mL a 2,0 mL) 
3.2.6. Stojany na reakčné nádobky – Eppendorf a na reakčné nádobky PCR 
3.2.7. Chladiace stojany na reakčné nádobky - Eppendorf 
3.2.8. Jednorazové gumové rukavice 
 
 
4. Chemikálie a roztoky 
 
4.1.  Roztoky použité na PCR 
          Všetky chemikálie použité na PCR sú čistoty „pre molekulárnu biológiu“ 
4.1.1. Voda čistoty pre " molekulárnu biológiu"- neobsahujúca DNA 
4.1.2. Pozitívna kontrola – eluát DNA získaný zo svaloviny hovädzieho dobytka, ošípanej a 

hydiny. 
4.1.3. Kontrola izolácie– eluát DNA získaný zo vzorky, ktorá neobsahovala stanovovaný 

živočíšny druh. 
4.1.4.  Roztoky primerov – zásobný roztok s c = 30 µM 
UNIBSGP  : 5΄ - CAC CCA CTA ATA AAA ATT GTA AAC AA- 3΄ 
UNIHDC   : 5΄ - CCT CCC AGC CCC CTC TAA CAT- 3΄ 
BOVINE    : 5΄ - AGT TCA CGT CTC GGC AGA TA- 3΄ 
CHICK       : 5΄ - GAG GAG GAG GAT TAC TCC TG- 3΄ 
PORK         : 5΄ - CTA TAA CGG TAA ATA GTA GGA C- 3΄ 
GOAT        : 5΄ - GGC AAA TTC CTA GGA GGG AT- 3΄ 
SHEEP       : 5΄ - GCC TGT TAG AAT CTG TAA AAT TAA- 3΄ 
4.1.5.  10 x koncentrovaný tlmivý roztok na PCR bez MgCl2 

 - je dodaný súčasne s konkrétnou DNA polymerázou, pre ktorú je jeho zloženie 
optimálne z hľadiska pH a iónovej sily 

4.1.6.  10 x koncentrovaný tlmivý roztok na PCR s obsahom MgCl2 
4.1.7.  Roztok MgCl2, c = 50 mM 
4.1.8.  Zmes nukleotidov dNTP, c = 10 mM 
  - 4 typy nukleotidov rovnakej koncentrácie : dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 
4.1.9.  Termostabilná DNA polymeráza, 2U/µL 
 
4.2.  Roztoky a chemikálie použité na elektroforézu  
4.2.1.  TAE – tris acetátóvý tlmivý roztok s EDTA (pH = 8,0), 50 x koncentrovaný : 
  40 mM Tris-acetát 
  2 mM EDTA 
4.2.2.  TAE – tris acetátóvý tlmivý roztok, 1 x koncentrovaný 
4.2.3.  Agaróza  
4.2.4.  Nanášací tlmivý roztok - Blue/Orange 6X Loading Dye, fy.Promega 
4.2.5.  Smart Ladder- štandard molekulových hmotností DNA (100 bp) 
4.2.6.  Roztok etídium bromidu (C12H20BrN3), c = 10mg/mL 
4.2.7.  Redestilovaná alebo deionizovaná voda 
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5. Bezpečnosť pri práci 
 

Dodržiavať zásady pre bezpečnú prácu v chemických laboratóriách podľa STN 01 8003. 
 
UV žiarenie pri expozícii poškodzuje oči a zasiahnutú pokožku. Pri práci je potrebné 
používať ochranné pomôcky - okuliare a rukavice. 
 
Ethídium bromid je silný mutagén. Je škodlivý pri inhalácii, kontakte s pokožkou a pri 
požití. Pri manipulácii s ním používajte ochranné pomôcky - vhodné pracovné oblečenie, 
rukavice a okuliare.  

 
 
6. Polymerázová reťazová reakcia – PCR 
 
6.1. Stanovenie počtu reakčných zmesí (t.j. počet reakčných PCR nádobiek) 

Pred spustením PCR je potrebné si vypočítať počet reakčných zmesí podľa nasledovnej 
rovnice :  

[ počet reakčných zmesí = n +3] 
n - počet vzoriek 
3 - negatívna kontrola, pozitívna kontrola, kontrola izolácie 

 
Poznámka : 
Strata reagentov spôsobená pri pipetovaní sa kompenzuje pridaním rezervy reakčného 
mixu. Pridá sa 1 x extra mix ku každej desiatke vzoriek a 4 x extra mix ku každej 
päťdesiatke vzoriek.  
Napr. pre 10 vzoriek : počet reakčných zmesí = 10+3+ 1 = 14 x reakčná zmes 
 

6.2. Kombinácie primerov 
 
 Tabuľka č.1. : Pár primerov použitých v PCR (primer 1 + primer 2) 

 Primer 1 Primer 2 
1. UNIBSGP BOVINE 
2. UNIBSGP PORK 
3. UNIBSGP GOAT 
4. UNIBSGP SHEEP 
5. UNIHDC GOAT 

 
6.3. Príprava PCR Mixu 
 

1) Zásobné roztoky primerov, 10X PCR tlmivý roztok, roztok MgCl2 a zmes dNTP sa 
pred použitím vytemperujú na teplotu miestnosti a krátko sa centrifugujú (5s, 7 000 
rpm). 

2) Taq DNA polymeráza sa vyberie z mrazničky tesne pred pridaním do PCR mixu a 
pomocou chladiaceho stojana sa udržuje stále v chlade. 

3) Nádobka-Eppendorf s objemom 1,5 ml sa vloží do chladiaceho stojana a jednotlivé 
zložky PCR mixu sa pipetujú v nasledujúcom poradí:  

A/ ak sa použije: 10 x PCR tlmivého roztoku s MgCl2 
B/ ak sa použije: 10 x PCR tlmivý roztok bez MgCl2 
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Tabuľka č.2. : A/ Zloženie PCR mixu pre n =1 : 
Zložky PCR mixu Objem Konečná koncentrácia
dd H2O 15,5 µL  
10 x PCR tlmivého roztok s MgCl2 2,5 µL 1 x koncentrovaný 
zmes dNTP         (c = 10 mM) 0,5 µL 0,2 mM 
roztok primera 1 (c = 30 µM) 0,5 µL 0,6 µM 
roztok primera 2 (c = 30 µM) 0,5 µL 0,6 µM 
roztok Taq DNA polymerázy (c= 2 U/µL) 0,5 µL 0,04 U/µL 
Celkový objem 20 µL  

 
Tabuľka č.3. : B/ Zloženie PCR mixu pre n =1 : 
Zložky PCR mixu Objem Konečná koncentrácia
dd H2O 14,0 µL  
10 x PCR tlmivého roztok bez MgCl2 2,5 µL 1 x koncentrovaný 
roztok MgCl2     (c = 50 mM) 1,5 µL   3 mM 
zmes dNTP        (c = 10 mM) 0,5 µL 0,2 mM 
roztok primera 1 (c = 30 µM) 0,5 µL 0,6 µM 
roztok primera 2 (c = 30 µM) 0,5 µL 0,6 µM 
roztok Taq DNA polymerázy (c= 2 U/µL) 0,5 µL     0,04 U/µL 
Celkový objem 20 µL  

 
4) PCR mix sa jemne premieša a krátko centrifuguje (5s, 7 000 rpm). Reakčná nádobka 

s PCR mixom sa udržuje stále v chlade pomocou chladiaceho stojana. 
 

6.4. Postup pipetovania PCR reakčných zmesí  
 
Tabuľka č.4. : Schéma pipetovania PCR reakčnej zmesi 

Kontrola Vzorka  
Pozitívna kontrola 

PCR 
Negatívna kontrola 

PCR 
Kontrola 
izolácie 

 

Vzorka DNA 

PCR Master Mix 20 µL 20 µL 20 µL 20 µL 
Pozitívna kontrola   5 µL - - - 
Vzorka DNA - - -   5 µL 
Negatívna kontrola -   5 µL - - 
Kontrola izolácie - - 5 µL  
Celkový objem 25 µL 25 µL 25 µL 25 µL 
 
 

1) Pripraví a označí sa potrebný počet 0,2 mL reakčných nádobiek na PCR. 
2) Pozitívna kontrola (celkový objem 25 µL) 

Do príslušnej PCR reakčnej nádobky sa napipetuje 5 µL pozitívnej kontroly (eluát 
DNA získaný izoláciou zo svaloviny vybraného zvieracieho druhu) a 20 µL PCR 
mixu (bod 6.3.). 

3) Negatívna kontrola (celkový objem 25 µL) 
Do príslušnej PCR reakčnej nádobky sa napipetuje 5 µL negatívnej kontroly 
(ddH2O) a 20 µL PCR mixu (bod 6.3.). 

4) Kontrola izolácie (celkový objem 25 µL) 
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Do príslušnej PCR nádobky sa napipetuje 5 µL eluátu DNA získaného izoláciou 
z matrice neobsahujúcej stanovovaný živočíšny druh a 20 µL PCR mixu (bod 6.3.). 

5) Vzorka DNA (celkový objem 25 µL) 
Do príslušnej PCR reakčnej nádobky sa napipetuje 5 µL eluátu vzorky DNA a 20 µL 
PCR mixu (bod 6.3.).  

 
6.5.Teplotný program PCR pre jednotlivé živočíšne druhy  
 
 Teplotný program sa skladá z 3 fáz : 

1) Fáza pred prvým cyklom PCR  
Úvodná denaturácia, pri ktorej dochádza k dôkladnému rozpleteniu dvojvláknovej 
templátovej DNA na dve jednovlákna účinkom vysokej teploty. 

2) Fáza PCR 
Počet cyklov amplifikácie je 35 cyklov. 
PCR pozostáva z opakujúcich sa cyklov, z ktorých každý sa skladá z troch 
nasledujúcich krokov a preto má 3 hodnoty teploty a výdrže: 

3) Fáza po prebehnutí určeného počtu cyklov 
 Záverečná fáza sa skladá z dvoch krokov a preto má 2 hodnoty teploty a výdrže: 
 - záverečná polymerizácia, pri ktorej sa dosyntetizujú všetky vlákna DNA 

- chladenie reakčnej zmesi na teplotu < 10 °C 
 

A/ Teplotný program PCR pre pár primerov:  UNIBSGP + BOVINE 
  UNIBSGP + GOAT 
  UNIHDC  + CHICK 
 
Tabuľka č. 5. : Teplotný program PCR 
1 cyklus úvodná denaturácia teplota - T = 94°C, výdrž - t = 3 min. 
35 cyklov denaturácia DNA  

annealing primerov 
polymerizácia 

teplota - T = 94°C, výdrž - t = 30 s 
teplota - T = 60°C, výdrž - t = 40 s 
teplota - T = 72°C, výdrž - t = 40s 

1 cyklus záverečná polymerizácia teplota - T = 72°C, výdrž - t = 5 min. 
1 cyklus chladenie teplota - T =   4°C, výdrž - t = ∞ 

 
 
 

B/ Teplotný program PCR pre pár primerov : UNIBSGP + PORK 
  UNIBSGP + SHEEP 
 
Tabuľka č.6. : Teplotný program PCR 
1 cyklus úvodná denaturácia teplota - T = 94°C, výdrž - t = 3 min. 
35 cyklov denaturácia DNA  

annealing primerov 
polymerizácia 

teplota - T = 94°C, výdrž - t = 30 s 
teplota - T = 53°C, výdrž - t = 40 s 
teplota - T = 72°C, výdrž - t = 40s 

1 cyklus záverečná polymerizácia teplota - T = 72°C, výdrž - t = 5 min. 
1 cyklus chladenie teplota - T =   4°C, výdrž - t = ∞ 

 
 
 
 



324 

6.6.Nastavenie teplotného programu PCR 
 

1) Zapne sa termocyklér a nastaví sa príslušný teplotný program (závisí od použitých 
primerov) a  potrebný počet cyklov. 

2) PCR nádobky s reakčnou zmesou sa vložia do termocykléra a zavrie sa veko 
termocykléra. 

3) Nastaví sa hodnota veľkosti objemu použitých reakčných nádobiek PCR (0.2 mL 
alebo 0,5 mL) a reakčný objem v PCR nádobkách (25 µL alebo 50µL). 

4) Spustí sa nastavený teplotný program PCR.  
5) Po prebehnutí PCR sa nádobky s PCR produktami z termocykléra vyberú a uskladnia 

sa v chladničke pri teplote 4°C. 
Poznámka : 
 Ak sa nebude pokračovať v analýze do 3 dní, vzorky sa musia uskladniť v mrazničke 
pri teplote - 20°C. 

 
 
7. Elektroforéza 
 
7.1. Príprava 2,0% agarózového gélu 

4,0 g práškovej agarózy sa rozpustia v 200 mL 1X TAE roztoku. K 200 mL agarózo-
vého roztoku sa pridá 10 µL roztoku etídium bromidu (c = 10 mg/mL). 
Etídium bromid je farbivo, ktoré pod UV svetlom floreskuje. 
 

7.2. Nanášanie vzoriek na agarózový gél 
1) Do potrebného počtu sterilných 1,5 mL Ependorf- nádobiek sa napipetujú 2µL 

nanášacieho tlmivého roztoku (mal by tvoriť 1/10 celkového objemu vzorky resp. Po-
dľa doporúčania výrobcu). 

2) Z PCR nádobky sa odpipetuje 20 µL PCR produktu, ktorý sa dokonale pomocou 
pipety zmieša s pripraveným nanášacím tlmivým roztokom. 

3) Zo zafarbeného PCR produktu sa odpipetuje 20 µL, ktoré sa opatrne nanesú do 
samostatnej dráhy v agarózovom géle (rovnako sa postupuje aj pri negatívnej a po-
zitívnej kontrole). 

4) Na záver sa do samostatnej dráhy agarózového gélu nanesie 5 µL roztoku Smart 
Laddera - štandard molekulových hmotností DNA. 
 
 

7.3. Podmienky elektroforézy 
 

 Elektroforéza prebieha pri potenciálovom spáde 5 V/cm t.j.120 V počas 45 minút 
v 2,0 % agarózovom géle s prídavkom etídium bromidu. 
 

 
8. Detekcia  
 

Po separácii elektroforézou na agarózovom géle s prídavkom etídium bromidu sa po-
mocou UV – svetla detekuje DNA fragment (produkt amplifikačnej reakcie) špecifickej 
veľkosti pre každý živočíšny druh. Veľkosť produktu je počet nukleotidových párov od 
jedného priméra k druhému.  
Výsledok elektroforézy sa sleduje počas 5 minút pod UV svetlom. Jednotlivé fragmenty 
DNA sa usporiadajú v géle podľa svojich veľkostí (počet párov báz) a sú pod UV svetlom 
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detekované vo forme floreskujúcich prúžkov (tzv. bendov). Veľkosť amplifikovaného 
fragmentu DNA sa porovná so štandardom, ktorý obsahuje fragmenty DNA o známej 
veľkosti.  
 
 

9. Vyhodnotenie výsledkov 
 

Ak je produkt PCR tvorený DNA fragmentom, ktorého veľkosť zodpovedá očakávanej 
veľkosti špecifickej pre každý živočíšny druh výsledok je pozitívny – došlo k am-
plifikácii špecifického produktu.  
 
Tabuľka č.7. : Vyhodnotenie výsledkov elektroforézy 

Prítomnosť bendu 
99 bp 

+ - - - - 
Prítomnosť bendu 

122 bp 
- + - - - 

Prítomnosť bendu 
201 bp 

- - + - - 
Prítomnosť bendu 

303 bp 
- - - + - 

Prítomnosť bendu 
351 bp 

- - - - + 
VÝSLEDOK pozitívna 

koza 
pozitívna 

ovca 
pozitívna 

hovädzí dobytok
pozitívna 
sliepka 

pozitívna 
ovca 

 
 
 

1. Vzorka sa považuje za pozitívnu na živočíšny druh - hovädzí dobytok ak : 
- obsahuje bend špecifickej veľkosti 201 bp  
- negatívna kontrola neobsahuje žiadny bend 
- pozitívna kontrola obsahuje bend očakávanej veľkosti 
- kontrola izolácie neobsahuje žiadny bend 

 
2. Vzorka sa považuje za pozitívnu na živočíšny druh - ošípaná ak : 

- obsahuje bend veľkosti 351 bp  
- negatívna kontrola neobsahuje žiadny bend 
- pozitívna kontrola obsahuje bend očakávanej veľkosti 
- kontrola izolácie neobsahuje žiadny bend 

 
3. Vzorka sa považuje za pozitívnu na živočíšny druh - sliepka ak : 

- obsahuje bend veľkosti 303 bp 
- negatívna kontrola neobsahuje žiadny bend 
- pozitívna kontrola obsahuje bend očakávanej veľkosti 
- kontrola izolácie neobsahuje žiadny bend 

 
4. Vzorka sa považuje za pozitívnu na živočíšny druh - ovca ak : 

- obsahuje bend veľkosti 122 bp 
- negatívna kontrola neobsahuje žiadny bend 
- pozitívna kontrola obsahuje bend očakávanej veľkosti 
- kontrola izolácie neobsahuje žiadny bend 
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5. Vzorka sa považuje za pozitívnu na živočíšny druh - koza ak : 

- obsahuje bend veľkosti 99 bp  
- negatívna kontrola neobsahuje žiadny bend 
- pozitívna kontrola obsahuje bend očakávanej veľkosti 
- kontrola izolácie neobsahuje žiadny bend 

 
6. Vzorka sa považuje za negatívnu ak : 

- neobsahuje žiadny bend  
- pozitívna kontrola obsahuje bend očakávanej veľkosti 
- negatívna kontrola neobsahuje žiadny bend 
- kontrola izolácie neobsahuje žiadny bend 
 

7. Vzorka sa považuje za inhybovanú ak : 
- pozitívna kontrola neobsahuje bend očakávanej veľkosti 

V tomto prípade sa odporúča zopakovať postup s čistou DNA a DNA zriediť 
desaťnásobne so sterilnou vodou. 

 
8. Vzorka sa považuje za kontaminovanú nežiadúcou DNA ak : 

- negatívna kontrola obsahuje bend alebo kontrola izolácie obsahuje bend 
V tomto prípade sa odporúča zopakovať celý postup stanovenia. 
 

10. Spracovanie výsledkov 
 

Výsledky elektroforézy sú zaznamenané vo forme obrázkov zostrojených pomocou 
dokumentačného systému Gene Cam. Výsledky sú uložené v pamäti počítača a 
interpretuje ich Softwér ACD See Systems. 

 
 

11. Protokol o skúške 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu vzorky. 
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Príloha 7 
   

R – 11. 
  

Mikroskopický dôkaz a určenie živočíšnych zložiek v krmivách 
 

 Smernica Komisie 98/88/ES zo dňa 13.11.1998, ktorou sa ustanovujú 
predpisy pre mikroskopický dôkaz a určenie  živočíšnych zložiek 

v krmivách pre účely úradnej kontroly krmív  
Príloha 

 
 
1. Predmet a oblasť použitia 
 
Táto metóda sa použije tam, kde sa vykonáva zisťovanie prítomnosti zložiek živočíšneho 
pôvodu  v krmivách (definované ako produkty zo spracovania tiel a časti tiel cicavcov, 
hydiny a rýb)  mikroskopickým skúšaním. 
Ak sa vykonáva zisťovanie množstva živočíšnych zložiek, postupuje sa podľa požiadaviek 
bodu 7 tejto metódy. 
 
2. Citlivosť 
 
V závislosti na pôvode zložiek živočíšneho pôvodu, môže byť v krmivách zistené veľmi 
malé množstvo (menej jako 0,1 %). 
 
3. Podstata skúšania a krátky popis 
 
Na identifikáciu sa používa reprezentatívna vzorka, odobratá v súlade s požiadavkami 
Smernice Komisie 76/371/EEC z 1.3.1978, ustanovujúcej metódy Spoločenstva na vzor-
kovanie krmív na účely úradnej kontroly, ktorá bola podrobená vhodnej príprave. Zložky 
živočíšneho pôvodu sú identifikované na základe typických, mikroskopicky identifiko-
vateľných charakteristík (napr. svalové vlákna a iné mäsové časi, chrupavky, kosti, rohy, 
srsť, štetiny, krv, perie, vaječné škrupiny, rybacie kosti, rybacie šupiny). Identifikácia sa 
musí vykonať vo frakcii po presitovaní (6.1) ako aj v koncentrovanom sedimente (6.2) 
vzorky. 
 
4. Činidlá 
(Uvedené činidlá sú komerčne prístupné , ak nie je uvedené inak.) 
 
4.1    Preparačné činidlá 
4.1.1 Trichlóracetaldehyd hydrát (vodný roztok, 60 hmotnostných %) 
4.1.2 Parafinový olej 
 
4.2  Koncentračné činidlo 
4.2.1 Tetrachlóretylén (hustota 1,62)  
 
4.3  Vyfarbovacie činidlá 
4.3.1 Bradfordovo činidlo 
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4.3.2 Roztok jódu a jódidu draselného 
4.3.3 Millonovo činidlo 
4.3.4 Cystínové činidlo (2 g octanu olovnatého, 10 g NaOH/100 ml H2O) 
Uvedené činidlá môžu byť nahradené inými, ak dávajú porovnateľné výsledky. 
 
5. Prístroje a pomôcky 
 
5.1  Analytické váhy (s presnosťou 0,001 g) 
5.2  Vybavenie na mletie (strúhadlo,mlynček atď) 
5.3  Sito so štvorcovými okami o šírke 0,1 až 2 mm 
5.4  Stereomikroskop (o zväčšení do 50 x) 
5.5  Zložený mikroskop ( o zväčšení do 400 x), pre pozorovanie v normálnom svetle/ 

s polarizačným zariadením 
5.6  Štandartné laboratórne sklo 
 
6. Pracovný postup 
 
Hmotnosť vzorky má byť najmenej 10 g, ktorá sa pripraví podľa druhu materiálu (rozome-
lie sa alebo rozdrtí opatrne pomocou vhodného mlecieho zariadenia) potom sa rozdelí do     
2 reprezentatívnych častí, jedna o hmotnosti najmenej 5 g na prípravu sitových frakcií (6.1) 
a druhá o o hmotnosti najmenej 2 g pre koncentrovaný sediment (6.2). Na identifikáciu sa 
odporúča vyfarbenie pomocou vyfarbovacích činidiel. 
 
6.1  Identifikácia zložiek živočíšneho pôvodu vo frakciách po presitovaní 
 
Najmenej 5 g  vzorky sa presituje cez sito (5.3) do najmenej dvoch frakcií. Frakcia (frak-
cie), ktoré sú väčšie jako 0,5 mm (alebo reprezentatívna časť frakcie) sa rozpestrie v tenkej 
vrstve na vhodnú podložku a systematicky sa zložky živočíšneho pôvodu vytriedia  pod 
stereomikroskopom (5.4) pri rôznych zväčšeniach. Podložné sklíčka pripravené zo sitovej 
frakcie, ktorá obahuje častice menšie jako 0,5 mm, sú vytriedené pod zloženým mikro-
skopom (5.5) pri rôznych zväčšeniach.  
 
6.2  Identifikácia zložiek živočíšneho pôvodu z koncentrovaného sedimentu 
 
Najmenej 2 g  vzorky sa navážia (s presnosťou 0,001 g) do testovacej skúmavky alebo do 
oddelovacieho lievika a zalejú sa s najmenej 15 ml tetrachlóretylénu (4.2.1). 
Po niekoľkonásobnom pretrepaní sa zmes nechá vhodnú dobu odstáť (najmenej 1 minútu a 
nie viac ako 2-3 minúty), potom sa sediment oddelí. 
Sediment sa vysuší v digestore a odváži sa (s presnosťou 0,001 g). Váženie je nutné len 
v tom prípade, ak sa požaduje zisťovanie množstva. Suchý sediment alebo jeho časť sa 
skúma na prítomnosť kostí pod  stereomikroskopom (5.4)  alebo zloženým mikroskopom 
(5.5).  
 
6.3  Použitie preparačných a vyfarbovacích činidiel 
 
Mikroskopická identifikácia zložiek živočíšneho pôvodu môže byť podporovaná použitím 
špeciálnych preparačných a vyfarbovacích činidel. 
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Trichlóracetaldehyd hydrát  
 (4.1.1) 
 

Opatrným zahriatím je štruktúra buniek podstatne jasnejšia,  
pretože škrobové zrnká želatinujú a nežiadúce bunkové 
 častice sú odstránené 

Parafinový olej 
(4.1.2) 

Časti kostí možno dobre identifikovať v tomto preparačnom 
 činidle, pretože väčšina dutiniek ostane naplnených 
 vzduchom a javia sa ako čierne bodky o rozmeroch 5 až 15 µm.

Bradfordovo činidlo 
(4.3.1) 

Používa sa na detekciu bielkovín (typická modrá farba). Riedi 
sa vodou v pomere približne 1:4. 

Roztok jódu a jódidu 
draselného (4.3.2) 

Používa sa na detekciu škrobu (modrofialová farba) a bielkovín 
(žltooranžová farba). Riedi sa podľa potreby. 

Millonovo činidlo 
(4.3.3) 

Pri opatrnom zahrievaní kosti zružovejú. 

Cystínové činidlo  
(4.3.4) 

Pri opatrnom zahrievaní sa obsahy, ktoré obsahujú cystín (srsť, p
a pod.) stávajú hnedočiernymi. 

 
 
7. Výpočet a vyhodnotenie 
 
V prípade, že sa požaduje zistiť množstvo živočíšnych zložiek, postupuje sa podľa 
ustanovení v tomto bode. 
Výpočet možno urobiť len vtedy, ak zložky živočíšneho pôvodu obsahujú fragmenty kostí. 
Kostné fragmenty suchozemských teplokrvných druhov (napr. cicavce a vtáky) možno 
odlíšiť od iných typov kostí rýb na mikroskopických sklíčkach podľa typických dutiniek. 
Při zisťovaní podielu zložiek živočíšneho pôvodu vo vzorke sa berie v úvahu: 
- zistený podiel (hmotnostné %) kostných fragmentov v koncentrovanom sediment, a 
- podiel (hmotnostné %)  kostí v zložkách živočíšneho pôvodu. 
Zistenie sa zakladá na pozorovaní najmenej 3 sklíčok (ak je to možné) a najmenej 6 políčok 
na každom sklíčku. V kŕmnych zmesiach, koncentrovaný sediment obsahuje spravidla 
nielen kosti suchozemských zvierat a rýb ale aj čiastočky o vysokej špecifickej hmotnosti, 
napr. minerálie, piesok, lignifikované rastlinné fragmenty a pod.  
 
7.1 Stanovená hodnota kostných fragmentov v % 
 

% kostných fragmentov suchozemských zvierat =
W
cS ×  

 

% fragmentov rybacích kostí a šupín =
W
dS ×  

 
S= sediment (mg) 
c= korekčný faktor (%) pre zistený podiel kostí suchozemských zvierat v sedimente 
d= korekčný faktor (%) pre zistený podiel rybacích kostí a šupín v sedimente 
W= hmotnosť vzorky použitej na sedimentáciu v mg. 
 
7.2 Stanovená hodnota zložiek živočíšneho pôvodu 
 
Podiel kostí v živočíšnych produktoch sa môže veľmi meniť. (Percentuálny podiel kostí 
v prípade kostnej múčky je spravidla 50 až 60 % a v prípade mäsovej múčky spravidla       
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20 až 30 %, u rybacích múčok obsah kostí a šupín sa normálne pohybuje od 10 do 20 % 
v závislosti od ich pôvodu a kategórie.) 
 
Ak je známy typ živočíšnej múčky vo vzorke, jeho obsah možno vypočítať takto: 
 

Stanovený obsah zložiek zo suchozemských živočíšnych produktov (%) = 100×
×
×
fW
cS  

 
 

Stanovený obsah zložiek z rybacích produktov (%) =  100×
×
×
fW
dS  

 
S= hmotnosť sedimentu (mg) 
c= korekčný faktor (%) pre zistený podiel kostí suchozemských zvierat v sedimente 
d= korekčný faktor (%) pre zistený podiel rybacích kostí a šupín v sedimente 
f = korekčný faktor (%) pre podiel kostí v živočíšnych zložkách v skúšanej vzorke 
W= hmotnosť vzorky použitej na sedimentáciu v mg. 
 
8. Vyjadrenie výsledku  
 
Rôzne prípady možno hodnotiť nasledovným spôsobom: 
8.1 V skúšanej vzorke neboli nájdené žiadne častice živočíšneho pôvodu (ako sú defi-

nované v bode 1) rozlišiteľné pod mikroskopom. 
8.2  V skúšanej vzorke boli nájdené  častice živočíšneho pôvodu rozlišiteľné pod 

mikroskopom. V tomto prípade správa o výsledkoch vyšetrenia, ak sa požaduje, môže 
byť ďalej špecifikovaná: 

8.2.1 V skúšanej vzorke boli nájdené malé množstvá častíc živočíšneho pôvodu rozlišiteľné 
pod mikroskopom. 

8.2.2 V závislosti od skúsenosti analytika: 
- buď: V skúšanej vzorke boli nájdené  častice živočíšneho pôvodu rozlišiteľné pod 

mikroskopom. Obsah kostných fragmentov (rýb/suchozemských zvierat – v prípade 
kostných fragmentov zo suchozemských zvierat možno špecifikovať ako kostné 
fragmenty z hydiny alebo cicavcov (poznámka 9.3) zistený pod zväčšením je ….%, 
čo sa rovná …..% živočíšnych zložiek, vypočítaný na základe …..% kostí 
v živočíšnych zložkách produktu (= použitý korekčný faktor f), 

- alebo:   V skúšanej vzorke boli nájdené  zložky živočíšneho pôvodu rozlišiteľné 
pod mikroskopom  v merateľnom množstve. 

Pre prípady uvedené v bodoch 8.2, 8.2.1 a 8.2.2, ak boli nájdené kostné časti zo 
suchozemských zvierat, musí správa obsahovať nasledovný doplnok: 
„Možnosť, že vyššie uvedené zložky pochádzajú z cicavcov sa nedá vylúčiť“ 
 
Tento doplnok nie je potrebný, ak fragmenty  zo suchozemských zvierat boli identifikované 
jako kostné fragmenty z hydiny alebo cicavcov (9.3) 
 
9. Poznámky 
9.1  V prípade početných a veľkých častíc v koncentrovanom sedimente sa odporúča 

rozdeliť na 2 frakcie (to znamená použiť sito s veľkosťou ok 320 µm). Hrubá frakcia 
sa vo forme preparátu s parafínovým olejom skúma pod stereomikroskopom v nor-
málnom svetle. Jemná frakcia sa skúma pod zloženým mikroskopom. 
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9.2  Koncentrovaný sediment (6.2) sa dá v prípade potreby ďalej rozdeliť pomocou kon-
centračného činidla vyššej hustoty. 

9.3  Analytik môže na základe špecifických histologických vlastností podľa svojich 
skúseností rozlišovať častice zo cicavcov a hydiny. 
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Príloha 8 

 
R - 12 

 
 

Dôkaz potenciálnych toxinogénnych húb rodov Aspergillus a Penicillium 
 
 
 
 
 
1. Princíp 
 
 Potencionálne toxinogénne plesne sa môžu dokázať rastom na selektívnych médiách . Asper-
gillus flavus a Aspergillus parasiticus (potencionálny producenti aflatoxínov) produkujú ky-
selinu aspergilovú, alebo neoaspergilovú ,ktorá vytvára so soľami Fe3+  farebný komplex  fe-
riaspergilín a ferineoaspergilín, ktorý spôsobí zafarbenie spodiny rastúcej kolónie na žlto-
oranžovo až hrdzavo  po kultivácii za  konštantných podmienok daných danou metódou. 
Penicillium viridicatum (producent nefrotoxínov ochratoxínu a citrinínu) na selektívnom mé-
diu  vytvára  farebný komplex, ktorý spôsobuje zafarbenie spodiny  rastúcej kolónie  na fialo-
vo hnedo až hnedo červeno.  
Po preočkovaní pozitívnych kolónií na Czapek-Doxovom agare a následnej kultivácii sa urobí  
následné mikroskopické vyšetrenie preparátov daných rodov a porovnajú sa ich morfolo-
gické znaky s mikrobiologickým kľúčom.   
 
 
2. Pomôcky  
2.1. Prístroje a zariadenia 
                                     
 Autokláv 
Sterilizátor teplovzdušný 
Petriho misky 
váhy II triedy presnosti 
pH  meter 
pipety 
očkovacie kľučky 
biologický termostat 
mraznička (-20oC) 
 
2.2. Činidlá, roztoky, živné pôdy 
 
laktofenol(20 ml fenol, 20 ml kysel.mliečna,1g cotton blue, 40ml glycerín, 20ml vody)/1,/ 
chlornan  sodný 0,4-2 %                                           
Dichloran(botran)2,6dichloro- 4nitroanilín 
 glycerol 
 kvasničný autolyzát                                   
citran železitý      
agar 
chloramfenikol(CHMF) 
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chlortetracyklin(CTC) 
sacharóza 
pentachlórnitrobenzén 
bengálska červená 
 
 
Zloženie selektívnych médií:     /2,6/                                                           /3,/ 
 

                                                AFPA(g/l)                 modifikácia média GKCH(g/l) na    
stanovenie 

                                                                                                        celkového počtu húb STN 56 
0087(ISO 7954) 
peptón                                         10                                                           - 
glukóza                                       -                                                             20 
kvasničný autolyzát                    20                                                           5 
citran železitý                             0,5                                                         0,5 
agar                                            15                                                           20 
CHMF                                        0,1                                                          0,1 
Dichloran                                   0,002                                                      0,002 
 
pH                                              6-6,5                                                         6,5+0,1 
 
podmienky kultivácie         /2,5,6/  30oC   42 hod.                                       25oC  3-5 dní 
 
                                                                                
                                                                                  
Selektivita AFPA a upraveného GKCH média je spôsobená prídavkom dichloranu, ktorý po-
tláča  rast rýchlorastúcich  saprofytických   húb Soli Fe3+ predstavujú diagnostickú súčasť mé-
dia  na indikáciu pozitívnej reakcie.  
 
                                                 /5,6,/                                                    /4,10/ 
                                                 PRYES (g/l)                                           DRYES(g/l) 
kvasničný autolyzát                        20                                                        20 
sacharóza                                      150                                                       150 
agar                                                20                                                        20 
CHMF                                          0,05                                                       0,05 
CTC                                             0,05                                                        0,05 
Bengálska červeň                         0,025                                                     0,025 
pentachloronitrobenzén                0,1                                                            - 
dichloran                                      -                                                              0,002 
pH pred ster.                                5,6                                                          5,6 
 
podmienky kultivácie                  20 oC  5-7 dní 
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Zvýšená koncentrácia sacharózy znižuje aw PRYES a DRYES médií a preferuje rast xe-
rofilných húb. Bengálska červeň, dichloran a pentachlórnitrobenzén inhibujú rast rýchloras-
túcich  druhov húb. 
Selektívne médiá pripravujeme podľa STN 560100 Mikrobiologické skúšanie poživatín, 
predmetov bežného užívania a prostredia potravinárskych prevádzok. 
pH médií sa upravuje pred sterilizáciou, sterilizuje sa pri 121 +1 oC   po dobu 15 min.. 
 
 
3. Bezpečnostné opatrenia pri analýze vzoriek podozrivých z prítomnosti aflatoxínov        
a toxinogénnych plesní 
 
3.1 Pre prácu s aflatoxínmi a toxinogénnymi plesňami  platia  predpisy týkajúce sa práce 
s karcinogénmi. Presné dodržiavanie  nižšie uvedených smerníc umožní predísť onemocne-
niam ako sú mykózy, alergie z plesní  alebo aflatoxikózy. 
Aflatoxíny sú vysoko toxické pre človeka a zvieratá, a preto je potrebné s nimi zaobchádzať 
ako s nebezpečnými jedmi.Ako najnebezpečnejšie je preniknutie do organizmu intravenózne, 
potom intramuskulárne. Analýzou  vzorky  podozrivej z prítomnosti  aflatoxínov a pato-
génnych plesní, tak aj  pomocnými prácami, musia byť poverení pracovníci, ktorí boli 
poučení  o bezpečnostných a preventívnych opatreniach. Pri  práci nesmú fajčiť, jesť a piť. 
 
3.2 Ochranné prostriedky 
Laboratórni  pracovníci  sa musia chrániť vhodnými  ochrannými  prostriedkami  proti konta-
minácii plesňami alebo aflatoxínmi. Ku zvýšenej bezpečnosti musia byť na tvári rúška, na ru-
kách gumenné rukavice, oblečený pracovný plášť. 
 
3.3 Ochranné opatrenia pri práci  
Pri  vlastnej  práci   je potrebné zabrániť  prístupu nepovolaným osobám. 
Pri spracovaní vzoriek sú všetky laboratórne práce, počas ktorých vzniká prach, potencionálne 
nebezpečné zo šírenia plesní alebo aflatoxínov do prostredia laboratória. Preto triedenie vzo-
riek, odoberanie vzoriek k analýzam drveniu, rozomieľaniu a preosievaniu sa musí vykoná-
vať opatrne, aby kontaminácia  osôb  a okolia bola znížená na minimum. 
 
3.4 Dezinfekcia 
V laboratóriách, v ktorých sa  pracuje so zaplesnenými vzorkami je vhodné pred detoxiká-
ciou previesť dezinfekciu proti vegetatívnym i spórovým formám  týchto plesní. K tomuto sa  
hodí  formalín, kyselina  peroxyoctová (Persteril), Lastanox Q a Lastanox F.Rod.  Aspergillus 
je v čistom prostredí inaktivovaný kyselinou peroxyoctovou pri 0,005 % koncentrácii, 
Lastanoxom  Q pri 0,5 mg/l, Lastanoxom F v koncentrácii 10mg/l. 
Bežné upratovanie sa prevádza handrami stieraním s roztokom 15 % roztoku chlórnanu sod-
ného  riedeného 1+10 vodou. 
K dekontaminácii  plôch, prípadne iného materiálu sa používa 5 % roztok chlórnanu sod-
ného. Keď sa majú  zneškodniť roztoky  nemiešateľné s vodou, prelejú sa najprv  5 % chlór-
nanu sodného, a potom sa pridá  rovnaký objem HCl o koncentrácii 6mol/l, čím sa uvoľní 
chlór. Vytvorený plynný chlór je veľmi účinný, nechá sa pôsobiť niekoľko minút a potom sa 
vyvetrá. Pracovný priestor v digestóriu je možné po ukončení práce ožiariť UV lampou  o vý-
kone 40W  najmenej 4  hodiny. 
Laboratórne sklo  sa dekontaminuje v kúpeli  tohto zloženia:  
2,5 kg  hydroxidu sodného technického 
1  roztoku chlornanu sodného technického 
200ml saponátu  
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50 l vody,  
sklo sa nechá namočené 12 hodín. 
 Ak nie je možnosť spalovania  kontaminovaných vzoriek, môžu sa dekontaminovať  roz-
tokom chlórnanu sodného, doba pôsobenia pol hodiny. 
Pri kontaminácii rúk je nutné dekontaminovať 5% roztokom  chlornanu sodného, potom umyť 
mydlom a opláchnuť. /11/ 
 
 
4.    Pracovný postup 
4.1. Príprava vzorky 
 
Vzorky práškové: STN EN ISO 6887-1 (56 0102)  Všeobecné pokyny na prípravu riedenia 
základnej suspenzie  a desaťnásobných riedení 
Vzorky  pevné: na povrchovú sterilizáciu sa používa napr. 5 % formalín,75 % alkohol,        
0,5-2,0 % chlornan sodný, ktoré necháme pôsobiť 1-5 minút. Potom zrnká, alebo kúsky 3 krát 
oplách-neme za sebou sterilnou vodou tak, aby sa odstránili všetky zvyšky dezinfekčného 
roztoku.   /2/                            
Vzorky určené  na priame očkovanie (semená,bôby,oriešky,koreniny), sa udržujú 72 hodín pri 
–20 oC,aby sa usmrtili roztoče a ich zárodky. 
 
4.2. Stanovenie 
                   
 Pri vzorkách pevných používame metódu priamej inokulácie /2,/, ktorá je často veľmi 
výhodná, pretože sa ňou môžu izolovať zo vzoriek aj také kmene mikroskopických húb, ktoré 
sú vo vzorke menej zastúpené. Metódou priamej inokulácie sa zo vzoriek izoluje z vyšetre-
ných substrátov 3-násobne viac rozličných  druhov mikroskopických vláknitých húb, ako zo 
vzoriek očkovaných  dilučnou metódou. Množstvo inokulovaného materiálu na živnú pôdu v 
jednej Petriho miske sa však musí v tomto prípade prispôsobiť predpokladanej kontaminácii. 
Pri metóde priameho očkovania treba očkovať materiál na väčší počet misiek. Jednou z modi-
fikácií  priamej inokulácie je kladenie povrchovo sterilizovaných zŕn a orieškov na povrch 
živných médií. Toto vyšetrenie sa robí vtedy, ak sa majú  selektívne izolovať mikromycéty, 
ktoré vrástli do rastlinného tkaniva a pod.  Vzorka sa naváži v množstve 10 g, povrchovo sa 
sterilizuje podľa predchádzajúceho odstavca, pozorne sa všetky  vysterilizované zrnká, tiež  
ich sterilné rezy, kladú sterilnou pinzetou  na povrch  tuhých živných pôd v Petriho miskách, 
podľa veľkosti 5 až 20 kúskov na 1 Petriho misku /2/. 
                                                                                

Čo sa týka reprodukovateľnosti výsledkov pri vzorkách sypkých, je potrebná ich  homo-
genizácia, pri ktorej je potrebné dodržať čas homogenizácie 1 minútu. Odporúča sa homo-
genizovať v sterilnom fyziologickom roztoku 1:10, homogenizát treba nechať pred pipeto-
vaním postáť 5 minút.. Vzorky po danom riedení vyočkujeme na povrch médií v množstve 
0,2-0,5 ml v dvoch paralelných stanoveniach /2/.                                                                           

Kultivujeme v tme, pri intenzívnej cirkulácii vzduchu, v neprevrátenej polohe bez premies-
tňovania misiek,v biologickom termostate za podmienok uvedených pri príprave  kultivač-
ných médií a bez prítomnosti kvasiniek v biologickom termostate.                                  

 
Pri stanovení potencionálne toxinogénnych  húb rodu Aspergillus  použijeme selektívne 

médium AFPA(výrobca OXOID)/2,//5,/ ,alebo jeho náhradu  GKCH s prídavkom  citranu 
železitého a dichloranu. Doba kultivácie pri použití AFPA média sa skracuje na 42 hodín pri 
30 oC. Pri použití média GKCH na stanovenie plesní, za prídavku  citranu železitého a bo-
tranu je teplota kultivácie 25 oC a doba kultivácie 3-5 dní. 
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Pozitívna reakcia toxinogénnej plesne rodu Aspergillus je  žltooranžová až hrdzavá farba 
spodiny kolónie na selektívnom kultivačnom médiu. Pôda je určená na izoláciu alebo identi-
fikáciu kmeňov  Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, ktoré rastú  na tejto pôde vo for-
me kolónií s bielym, sterilným a k pôde pritisnutým vzdušným mycéliom. Zafarbenie spodnej 
časti kolónie je viditeľné ešte pred tvorbou typických olivovozelených konídií. Takmer 
rovnaký pigment spodiny kolónií  produkujú niektoré kmene Aspergillus ochraceus. Pozitív-
nu reakciu z rodu Aspergillus dávajú nasledovné druhy 
 

Aspergillus flavus 
Aspergillus parasiticus 
Aspergillus guercinus 
Aspergillus oryzae 
Aspergillus ochraceus 
Aspegrillus wentii 
Aspergillus  melleus 

 
 

Pri stanovení rodu Penicillium použijeme selektívne média PRYES a DRYES. Doba 
kultivácie je 5-7 dní pri 20 oC. Pozitívna reakcia fialovo hnedá až  hnedo červená spodina 
kolónie indikuje možnosť produkcie ochratoxínu a citrinínu kmeňmi Penicillium viridicatum 
/4,//6,/ Kolónie so žltou spodinou indikujú prítomnosť potenciálnych producentov xantho-
megninu a viomelleninu, kmeńmi Penicillium veridicatum a Penicillium aurantiogriseum 
/6//5//10,/. 

 
 Kombináciou týchto techník, kultiváciou na médiu AFPA  (prípadne na GKCH  s prídav-

kami daných substancií)  a kultiváciou na médiách  PRYES a DRYES, môže byť  detegovaná 
prítomnosť  toxinogénnych plesní /5/. 

 
Keď po uplynutí  daného času na miskách nie je pozitívna reakcia vykultivovaných kolónií, 

nechá sa v biologickom termostate kultivovať ešte do 21 dní na potvrdenie negatívnej reakcie 
/2/. 

 
Pri pozitívnej reakcii  danú kolóniu vyočkujeme na Czapek Doxov agar. Necháme kultivo-

vať  pri 20 oC 5 dní  a porovnáme  na sklíčkovom preparáte  s laktofenolom  pri zväčšení 40 x 
morfologické vlastnosti daných rodov a druhov s morfologickými vlastnosťami z vlastnej 
zbierky  trvalých preparátov, pripravených zo zbierkových kultúr, alebo fotografických 
materiálov, ktoré  slúžia ako porovnávací materiál.    
                          
 
5. Vyjadrenie výsledkov 
 
Pri práškových vzorkách  sa udáva  prítomnosť potencionálnych toxinogénnych  plesní   ako  
pozitívna na 1 g vzorky, neprítomnosť potencionálnych  toxinogénnych plesní   ako 
 negatívna na 1 g vzorky. 
Pri vzorkách tuhých kusových  sa udáva  prítomnosť potencionálnych toxinogénnych plesní 
ako pozitívna na 10 g vzorky  a neprítomnosť  potencionálnych toxinogénnych  plesní ako                      
negatívna na 10 g vzorky. 
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6. 2 Kultivačné a morfologické vlastnosti   
 
Penicillium viridicatum 
 
kultivačné vlastnosti 
kolónie na Czapek Doxovom agare dosahujú priemer 2,5-3,5 cm za 12-14 dní pri teplote 22-
25 oC. Farba kolónie je v mladosti žltozelená až malachitovozelená, neskôr sivohnedá. /7,/, 
Lem má biely, široký 1-2 mm. Kolónia u niektorých kmeňov ryhovaná paprskovito. Výpotok 
číry až nažltlý. Spodná strana bezfarebná, žltá až svetlo hnedá. 
  
morfologické vlastnosti  
huba patrí podľa rozvetvenia a súmernosti  konidiofórov  do skupiny  Asymmetrica. Ko-
nidiofóry sú obvykle zdrsnené alebo bradavičnaté. Fialidy sú usporiadané praslenovi-              
to, inokedy rozličnými stupňami priklonené k hlavnej osi: Konídie sú v štádiu tvorby oválne, 
neskôr guľovité,usporiadané do rovnobežných retiazok pritlačených k sebe. 
 
Aspergillu flavus 
 
kultivačné vlastnosti 
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kolónie na Czapek Doxovom agare rastú veľmi rýchlo, sú najprv  vločkovité, alebo vlnaté           
a biele alebo zafarbené svetlo žlto,v dobe zrelosti kolónie slamovo žlté, citrónovo žlté, 
žltozelené  i tmavšie žltozelené, niekedy ako staršie  hnedožlté,mávajú zrnitý vzhľad.Spodina 
je spočiatku  žltá, neskôr hnedá./1,/Niektoré  kmene tvoria  skleróciá červenohnedej  až 
čiernej farby po dlhšom čase kultivácie. 
 
morfologické vlastnosti 
z mycélia  vyrastajú bezfarebné  konidiofóry so zdrsnenou stenou, ktoré pozvoľna pre-
chádzajú do fľaškovitých vezikúl.Sterigmi sú primárne aj sekundárne. Konídie sú guľaté 
ostnité. 
 
Aspergillus parasiticus 
 
kultivačné vlastnosti 
kolónie na Czapek Doxovom agare rastú v priemere 2,5-5 cm, nízke, zrnité, niekedy 
paprskovite ryhované, žlotozelené, trávovo zelené až hnedozelené. Spodná strana svetlo 
hnedá. Výpotok sa netvorí./1/ 
 
morfologické vlastnosti 
Konidiálna hlavica paprskovitá,konidiofóry dlhé, bezfarebné, hladké.Vezikula je takmer 
gulovitá, fialidy  v  jednej rade po celom povrchu vezikuly. Konídie gulovité, jemne ostnité, 
jasne žltozelené/1/. 
 
Aspergillus oryzae 
 
kultivačné vlastnosti  
Kolónie na Czapek Doxovom agare rasú pomerne rýchlo a dosahujú priemer 5-6 cm.Vzdušné 
mycélium tvorí vatovitý povlak, najprv biely,citrónovo žltý, potom žltozelený a prechádza  do 
olivovo hnedej farby. Spodná  strana je bezfarebná /1/. 
 
morfologické vlastnosti 
konidiálne hlavice  sú paprskovité.Stena konidiofóru býva drsná alebo hladká. Vezikula býva  
guľovitá, do 3/4 pokrytá fialidmi, fialidy sú v jednej rade. Niekedy sa tvoria aj dve rady 
fialidov. Konídie sú hruškovité, alebo elipsovité. Väčšinou sú zelené, alebo žltohnedé,               
s povrchom  hladkým, alebo zdrsneným, niekedy aj ostnitým /1/. 
 
Aspergillus ochraceus 
 
kultivačné vlastnosti 
Na Czapek Doxovom  agare  rastú nízke, zrnité,  spravidla so sústredenou vrstevnatosťou, 
žlté, okrovo žlté, oranžovo červené, spodná strana  bezfarebná, oranžová až purpurová. 
 
morfologické vlastnosti 
konidiofór je variabilnej vlastnosti, v dolnej časti žltý, so zúbkovitým povrchom,vezikuly 
guľovité až elipsoidné, plodné po celom povrchu, prítomné primárne aj sekundárne fialidy. 
Konídie  guľovité, aj elipsoidné, viacmenej drsné, alebo ostnité /1/. 
 
Aspergillus wentii 
 
kultivačné vlastnosti 
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Kolónie na Czapek Doxovom agare rastú rýchlo, najprv vytvárajú vlnité biele alebo žlté 
mycélium,v dobe zrelosti konídií sa povrch mení od žltej až k olivovo hnedej, niekedy 
bronzovo hnedej, pri niektorých kmeňoch  až čokoládovo hnedej.Spodná strana pri starších 
kultúrach je červenohnedá /1/. 
 
morfologické vlastnosti 
Konidiofór  hladký alebo slabo zdrsnený,vezikuly  guľovité, prítomné fialidy primárne aj  
sekundárne, konídie  sú elipsoidné /1/.                                                                               




