
R 15. Stanovenie ovčieho a kravského kazeínu v syroch vyrobených 
z ovčieho mlieka 

1. Určenie metódy (oblasť použitia metódy)

Metóda je vhodná na citlivé a špecifické zisťovanie prírodného a tepelne upraveného

mlieka a kazeinátu v čerstvých a zrejúcich syroch vyrobených z ovčieho mlieka, kozieho

mlieka alebo byvolieho mlieka a zo zmesí kozieho, ovčieho a byvolieho mlieka. Nie je

vhodná na zisťovanie falšovania mlieka a syra koncentrátmi tepelne upravených

srvátkových proteínov z kravského mlieka.

2. Princíp metódy

Izolácia kazeínov zo syra (bryndze) a referenčných štandardných vzoriek. 

Rozpustenie izolovaných kazeínov a ich vystavenie plazmínovému (EC.3.4.21.7) 

oddeľovaniu. 

Izoelektrické zameranie plazmínovaných kazeínov na polyakrylamidovom géle s pH 

gradientom. 

Získanie obrazu izoelektricky zameraných plazmínovaných kazeínov. 

Softvérová analýza obrazu so zameraním sa na frakcie γ3 a γ2-kazeínov. Porovnanie 

obrazu γ3- a γ2-kazeínov  v referenčných štandardných roztokoch s rôznym % 

podielom kravského a ovčieho kazeínu z rovnaného gélu. Určenie plochy píkov 

oddelených γ3- a γ2-kazeínov sledovanej vzorky a referenčných štandardných 

roztokov pomocou softweru pre vyhodnotenie denzitometrických údajov. 

Zostavenie kalibračnej krivky, určenie závislosti kalibračnej funkcie x = fK(c). 

Stanovenie podielu kravského kazeínu vo vzorke pomocou analytickej 

vyhodnocovacej funkcie  c = fA(X). 

3. Pomôcky

3.1 Prístroje a zariadenia 

Strúhadlo 

Petriho miska 

Nastaviteľný tyčový homogenizér, rozsah rpm 8000 až 20000 

Sušiareň  

Eppendorfove skúmavky 

Sklenené doštičky (265 × 125 × 4 mm); gumený valček (šírka 15 cm); vyrovnávacia 

tabuľka 

Fólia na gél (265 × 125 mm) 

Elektrozameriavacia komora s chladiacou doskou (265 × 125 mm) a vhodným 

zdrojom energie (≥ 2,5kV) alebo automatické elektroforézne zariadenie 

Cirkulačný kryostat s termostatickou kontrolou na 17 ± 0,5 °C 

Odstredivka  

Elektródy (≥ 265 mm dlhé) 

Plastické ponorné fľaše na anódový a katódový roztok 

Aplikátory vzoriek  

Nožnice, skalpely a pinzety z nerezovej ocele 



 Misky zo skla alebo nerezovej ocele na farbenie a odfarbovanie  

 Magnetický miešač 

 Ultrazvukový kúpeľ 

 Mikropipety s rozsahom 10 μl – 1000 μl 

  Pipeta s rozsahom 5 – 10 ml 

 Chladnička  

 Mraznička  

 Termostaticky kontrolovaný vodný kúpeľ  

 Denzitometer na hodnoty λ = 634 nm. 

 Trepačka 

 Vortex. 

 Počítač so softwarom na vyhodnocovanie denzity izolovaných kazeínov Gel – Pro 

Analyzer 

 Digestor 

 Stopky 

 Nádoba na odpad  

 Tmavá keramická doska alebo sklená doska s podsvietením 

 Analytické váhy s presnosťou na 0,00001 g 

 pH meter 

 Fotoaparát s rozlíšením 18 Mpix a manuálnym zaostrovaním 

3.2 Chemikálie a roztoky 

 Akrylamidový/bis roztok T = 40 %, c = 3,3 %, Serva 

 Pharmalyte 6,7 – 7,7 0,36 meg/ml, Gehealthcare 

 Ampholine 5 -7, 0,4 g/ml, Gehealthcare 

 SERVALYT 6-8, 40 %,  Serva 

 Plazmín s aktivitou 5 U/ml, Roche 

 Močovina ultračistá, Merck 

 Ditiotreitol, Merck 

 Glycerol 87 %, Merck 

 Amónium persulfát, p.a.. 

 TEMED (N,N,N´,N´,-Tetrametyletán-1,2diamín) p.a.. 

 Repel-Silán, Gehealthcare 

 Kerozín 

 Gel-Bond
TM

 PAG film (fólia na prípravu gélu), Gehealthcare 

 Farbivo Coomassie Blue G-250, Serva 

 Kyselina trichlóroctová, p.a.. 

 Metanol, p.a.. 

 Kyselina octová, p.a.. 

 Síran meďnatý , p.a.. 



 Etanol, p.a.. 

 Ultračistá destilovaná voda 

 Ak nie je uvedené inak, musia sa použiť chemikálie analytickej kvality 

 

Reagenty na izoláciu proteínu  
Izolácia kazeínov acetónom 

 Kyselina octová  

 1 M amóniumacetátový  pufor pH 4,6  

 Acetón 

Tlmivý roztok na rozpúšťanie proteínov 

 Vo vode sa rozpustia chemikálie a doplnia po značku 50 ml 

o 5,75 g glycerolu (87 % w/w) 

o 24,03 g močoviny 

o 250 mg (+-)-(R*,R*)-1,4-disulfanylbután-2,3-diolu 

Reagenty na plazmínové oddelenie kazeínov  

 Tlmivý roztok uhličitanu amónneho 

 Plazmín z kravského mlieka (EC. 3.4.21.7), aktivita minimálne 5 U/ml 

 Roztok kyseliny ε-aminohexánovej na inhibíciu enzýmov 

Štandardné roztoky 

 Certifikované referenčné štandardné roztoky  

 Interne pripravené referenčné štandardné roztoky s rôznym % podielom kazeínov 

Reagenty na prípravu polyakrylamidového gélu 

 Zásobný gélový roztok: 

o Do 20 ml odmernej banky sa naváži 9,01 g močoviny (ultračistej). 

o Pridá sa 2,4 g glycerolu (cca 87%, cca 1 ml). 

o Pridá sa 2500 µl akrylamidového/bis roztoku (40% AA, 3,3 % C). 

o Doplní sa po rysku ultra čistou destilovanou vodou. 

 PER (peroxodisíran diamónny) roztok (10%) 

 Zmes amfolytov s pH v rozsahu 5 – 8: 

o 6,7 – 7,7  (2,5 podielu) 

o 5 – 7  (2 podiely) 

o 6 – 8 (2 podiely) 

 Gélový roztok (gél) 

o Do 20 ml kadičky sa napipetuje 20 ml zásobného gélového roztoku. 

o Pridá sa 1420 µl zmesi amfolytov s pH v rozsahu 5-8. 

o Premieša sa vortexom. 

o Na 5 minút sa umiestni do ultrazvukového kúpelu  

o Pridá sa 16 µl TEMEDu. Pridá sa 116 µl 10 % PER roztoku.  

o Z pripraveného gélového roztoku sa ihneď pripraví gél 125 × 260 × 0.5 mm. Gél 

sa nalieva medzi sklené tabule asi 0,5 cm od vrchu, zvyšná časť sa prevrství 

izopropanolom. 

o Polymerizácia prebieha 45 minút. 

 Spolymerizovaný gél by mal mať nasledovné charakteristiky:  

o Hodnota T: 5% 

o Hodnota c: 3% 



 

Reagenty na izoelektrickú fokusáciu 

 Elektródové roztoky: 

o ANÓDOVÝ – 0,5 % H3PO4 s 10 % glycerolom (pripravuje sa vždy čerstvý) 

o KATÓDOVÝ – 0,5 % NaOH s 10 % glycerolom (pripravuje sa vždy čerstvý) 

 

Reagenty na farbenie kazeínov 

 Reagenty na fixáciu kazeínov: 

o Fixačný roztok 20 % kyselina (TCA) trichloroctová 

o Fixačný roztok 5 % kyselina (TCA) trichloroctová 

 Roztok na regeneráciu: 

o Destilovanou vodou sa rozriedi 500 ml metanolu a 200 ml ľadovej kyseliny 

octovej na celkový objem 2000 ml.  

 Roztok na farbenie: 

o Zásobný roztok 1: rozpustí sa 3,0 g Coomassie Brilliant Blue G-250 v 1000 ml 

90% metanolu.  

o Zásobný roztok 2: v 1000 ml 20 %  kyseliny octovej sa rozpustí 5,0 g 

pentahydrátu síranu meďnatého. 

o Pracovný roztok: bezprostredne pred farbením sa zmieša 125 ml zásobného 

roztoku 1 so 125 ml zásobného roztoku 2. Roztok na farbenie by sa mal 

pripraviť v deň použitia.  

 Roztok na odfarbenie: 

o Zmieša sa 100 ml 50 % metanolu so 100 ml 20 % kyseliny octovej  

4. Bezpečnosť pri práci 

 Pri práci s prchavými chemikáliami sa pracuje zásadne v digestore, dbá sa na to aby 

nedošlo k nadýchaniu sa výparov. 

 Pri práci s kyselinami a žieravinami sa dbá na to aby nedošlo k poleptaniu, dbá sa na 

to aby sa pracovalo s ochrannými pracovnými pomôckami, plášťom, rukavicami, 

štítom. 

 Pri práci so zariadením na vykonanie elektroforézy sa dbá na to aby bol vždy počas 

práce nasadený ochranný kryt. Pri práci sa manipuluje podľa pokynov výrobcu 

zariadenia tak, aby nedošlo k zasiahnutiu pracovníka elektrickým prúdom.  

 Počas izoelektrického zaostrovania musí byť vždy spustená chladiaca jednotka.  

 Pri práci s polyakrylamidovými gélmi je potrebné pracovať v ochranných rukaviciach. 

5. Pracovný postup  

5.1 Izolácia kazeínov acetónom 

 Odváži sa 2,5 g bryndze alebo referenčných roztokov do odstreďovacej skúmavky.  

 Pridá sa 1 M amónium acetátový pufor s pH 4,6 a homogenizuje sa tyčovým 

homogenizérom (8000 až 10000 rpm). Hodnota pH sa upraví na 4,6 kyselinou octovou 

a odstredí (5 minút, 3000 g). Hodnota pH sa  upraví na 4,6 pomocou rozriedenej 

kyseliny octovej. 

 Odstredí sa 5 minút pri otáčkach 3 000 g.  

 Vrchná vrstva (tuk a srvátka) sa zleje. 

 Ku  zvyšku sa do skúmavky pridá acetón, premieša sa na vortexe a obsah skúmavky sa 

prefiltruje cez skladaný filtračný papier.  

 Kazeín na filtračnom papieri sa prepláchne chladeným acetónom. 



 Kazeín sa suší v sušiarni 15 minút pri teplote 40 ± 1 °C. 

 Vysušený kazeín sa rozotrie pomocou trecej misky tak, aby vznikol sypký prášok. 

 Vzniknutý kazeínový prášok sa presype do eppendorfovej skúmavky, v ktorej sa 

uskladňuje (bez prístupu svetla, na suchom mieste). 

5.2 Plazmínové delenie β-kazeínov  

 V 0,5 ml tlmivého roztoku uhličitanu amónneho sa rozpustí 10 mg izolovaných 

kazeínov a 20 minút sa homogenizuje pomocou ultrazvuku.  

 Zohreje sa na 40°C a pridá sa 10 µl plazmínu, zmieša sa a inkubuje sa 1 hodinu pri 

teplote 40 ± 1 °C za stáleho pretrepávania. 

 Na inhibovanie enzýmu sa pridá 20 µl roztoku kyseliny ε-aminohexánovej, ďalej sa 

pridá 200 mg pevnej močoviny a 2 mg (+-)-(R*,R*)-1,4-disulfanylbután-2,3-diolu. 

 Premieša sa vortexom.  

Poznámka: Na dosiahnutie väčšej symetrie v zaostrených kazeínových pásmach je 

vhodné roztok po pridaní kyseliny ε-aminohexánovej mrazom vysušiť a zvyšky 

kazeínu potom rozpustiť v 0,5 ml tlmivého roztoku rozpúšťajúceho proteíny. 

5.3 Izoelektrické zaostrovanie  

 Prístroj Multiphor II a MultiTemp II termostat sa zapnú do elektrickej siete 15 minút 

pred vykonaním analýzy a na termostate sa nastaví teplota na 17°C   

 Elektródy sa opláchnu destilovanou vodou. 

 Chladiaca doska sa pokvapká kerozínom (cca 1-2 ml). 

 Pripravený gél sa položí na chladiacu dosku; gél sa kladie na dosku obrátený fóliou 

smerom dole. 

 Následne sa na okraje gélu položia IEF stripy  

o  ku katóde (-) sa položí strip navlhčený 0,5 % NaOH s glycerolom a,  

o  ku anóde (+) sa položí strip navlhčený 0,5 % H3PO4 s glycerolom. 

 Izoelektrické fokusovanie prebieha pri nasledovných parametroch: 

 

Fáza Napätie (V) Výkon (W) Prúd (mA) Čas (min) 

Predbežné zaostrovanie (distribúcia amfolytov a vznik pH gradientu na géli) 

1/1 2000 7 20 30 

Aplikácia vzorky 

1/4 2000 7 20 42 

2/4 2000 7 30 18 

3/4 2000 20 40 60 

4/4 2000 20 40 30 

 Po predbežnom zaostrení (fáza 1/1) sa opätovne odníme ochranný kryt a na gél sa 

umiestni aplikačný strip pre vzorky  

 

5.4 Fixácia  

 Gél sa umiestni na 45 minút do fixačného roztoku 20% TCA  v uzatvárateľnej nádobe. 

Fixácia prebieha za neustáleho miešania na trepačke pri nízkej frekvencii kmitov. 

 Gél sa ďalej fixuje počas noci pri teplote 4°C vo fixačnom roztoku 5 % TCA uzavretý 

v nádobe. 

 Po fixácii sa gél premýva: 



o  2 x 30 minút s 200 ml 5 % TCA:  

o  2 x 30 sekúnd s regeneračným odfarbovacím roztokom. 

5.5 Farbenie  

 Gél sa farbí 45 minút ponorený do 200 ml farbiaceho roztoku 

5.6 Odfarbovanie  

 Gél sa odfarbuje odfarbovacím roztokom.  

 Po odfarbení sa gél premýva ultra čistou destilovanou vodou 

5.7 Sušenie  

 Po odfarbení sa gél suší nasledovne: 

o  spodná časť fólie sa poutiera,  

o  gél sa suší voľne na vzduchu, 

o  vysušený gél sa uchováva v euroobale chránený pred svetlom. 

5.7 Získanie obrazu gélu 

 Obraz gélu sa získa odfotografovaním alebo naskenovaním.  

6. Spracovanie, analyzovanie a hodnotenie nameraných údajov 

 Spracovanie obrázku, analyzovanie a hodnotenie nameraných údajov sa vykonáva 

pomocou softvéru Gel – Pro Analyzer 6,0.  

 Obrázok sa spracuje a analyzuje podľa pokynov výrobcu softvéru. 

 Hodnotenie sa vykonáva porovnaním vzorov proteínov neznámej vzorky s 

referenčnými štandardnými vzormi na rovnakom géle. Obsah kravského mlieka v 

syroch z ovčieho mlieka alebo v zmesi ovčieho a kravského mlieka sa zisťuje cez γ3- a 

γ2-kazeíny, ktorých izoelektrické body sú v rozmedzí pH 6,5 a pH 7,5. Detekčný limit 

je menej ako 0,5 %. 

 Vzorka sa hodnotí ako pozitívna, ak sa kravské γ2- aj γ3-kazeíny alebo zodpovedajúce 

pomery plochy píku rovnajú alebo sú väčšie ako úroveň 1 % referenčného 

štandardného roztoku. 

 Stanovenie podielu kravského kazeínu vo vzorke sa vykonáva pomocou analytickej 

vyhodnocovacej funkcie  c = fA(X). 
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