
R 16. 
STANOVENIE  PODIELU  OVČIEHO  A  KRAVSKÉHO   SYRA  V  BRYNDZI   
METÓDOU  HPLC/DAD 

1 PRINCÍP  METÓDY 
Zo vzorky bryndze sa pripraví čistý odtučnený kazeín, ktorý sa rozpustí v mobilnej fáze 
a prefiltruje cez mikrofilter. Takto upravená vzorka sa injektuje na chromatografickú kolónu 
„weak cation –exchange“. Jednotlivé para – κ-  kazeíny sú detegované pri vlnovej dĺžke 280 
nm, pričom ako prvý eluuje kozí kazeín, potom ovčí kazeín a nakoniec kravský kazeín.. 
Jednotlivé kazeíny sú vysoľované z chromatografickej kolóny za pomoci zvyšujúcej sa 
koncentrácie chloridu sodného v mobilnej fáze pri pH 5. Z čistých zmesných ovčích 
a kravských kazeínov sa zostrojí kalibračný model pomocou ktorého sa vykoná kvantifikácia 
podielu ovčieho a kravského syra v bryndzi.  

2 POUŽITEĽNOSŤ  METÓDY 

Metóda je vhodná na kvantifikáciu podielu ovčieho a kravského syra v bryndzi v rozsahu 2 – 
98 hmot % zo sušiny výrobku. Výhodou tejto skúšky je to, že sa kazeíny pri tepelnom 
ošetrení výrobku nedenaturujú. Zároveň skúška umožňuje detegovať simultánne prítomnosť 
kravských, ovčích a kozích  para – κ-  kazeínov.  

3 CHEMIKÁLIE  A ROZTOKY 

3.1 Čisté chemikálie 

3.1.1 močovina  
3.1.2 chlorid sodný  
3.1.3 kyselina malónová 
3.1.4 síran sodný bezvodý 
3.1.5 2 – merkaptoetanol  
3.1.6 hydroxid sodný p.a. 
3.1.7 kyselina octová 96%  
3.1.8 octan amónny  
3.1.9 acetón p.a.   
3.1.10 deionizovaná voda 
3.1.11 amoniak  

3.2 Reagencie a roztoky 

3.2.1 50 mM roztok síranu sodného 
3.2.2 10 % (w/w) roztok hydroxidu sodného 
3.2.3 Roztok A  - 20 mM kyseliny malónovej, 1M močoviny, pH 5              
3.2.4 Roztok B – 20 mM kyseliny malónovej, 1M močoviny, 0.4M chloridu sodného, pH5        
3.2.5 Extrakčný roztok  - roztok A s 3% 2-merkaptoetanolu  
3.2.6 1 M octan amónny pH 4,6   
3.2.7 1 mM octan amónny pH – 4,6  
3.2.8 25% roztok kyseliny octovej    



 

4 PRÍSTROJE  A POMÔCKY 
 
4.1 kvapalinový chromatograf AGILENT 1100 

HPLC pumpa  
DAD detektor  
degaser   
termostat kolón  

4.2 chromatografická kolóna „weak cation exchange  8.0 mm ID x 95 mm 8 μm 
4.3 analytické váhy 
4.4 ultrazvukový kúpeľ 
4.5 pH meter 
4.6 laboratórne sklo 
4.7 filtračný papier 
4.8 striekačkový mikrofilter PTFE 0.22 μm 
4.9    chladená odstredivka + PTFE 50 ml centrifugačné nádobky  
4.10 tyčinka s buničitou vatou 
4.11 trecia miska 
4.12 nerezové strúhadlo 
4.13 ultraturrax  
4.14 minishaker 
 
 
5 PRACOVNÝ  POSTUP 
 
5.1 Príprava vzoriek 
 
5.1.1 Predpríprava vzorky –  príprava odtučnených kazeínov 
Vzorky bryndze zmiešať s malým množstvom vody a dobre zmixovať tak aby vznikla jemná 
homogénna kaša. Navážiť 2,5 g syra (mokrého) alebo bryndzovej kaše do teflónovej 
centrifugačnej nádobky. Pridať 30 ml 1M octanu amónneho pH 4,6. Vzorku v nádobke 
homogenizovať ultraturraxom pri 8000 – 10 000 ot./min. Ak je potrebné, upraviť pH na 4,6 
pomocou 25% kyseliny octovej. Vzorku centrifugovať pri 3000 g za izbovej teploty. Po 
odstredení odstrániť zo stien nádobky tuk tyčinkou s buničitou vatou (opatrne!) a srvátku 
zliať. Kazeínove zvyšky v nádobke homogenizovať s 30 ml 1mM octanom amónnym pH 4,6 
ultraturraxom pri 8000 – 10 000 ot./min. Odstrániť srvátku a tukové zvyšky zo stien (opatrne) 
nádobky pomocou tyčinky s buničitou vatou. Kazeínove zvyšky homogenizovať s 30 ml 
acetónom ultraturraxom pri 8000 – 10 000 ot./min. Suspenziu prefiltrovať cez filtračný papier 
do Erlenmayerovej banky. Kazeínove zvyšky na filtračnom papieri opláchnuť 3 x 20 ml 
„studeného acetónu“ (4 ºC). Nechať usušiť pri izbovej teplote. Vysušený kazeín rozotrieť 
v trecej miske na prášok a uskladniť v tmavej, suchej nádobe pri -20 ºC. Rovnako treba 
postupovať pri príprave odtučnených kazeínov zaručene čistých čerstvých a skladovaných 
ovčích syrov a kravských hrudkových syrov určených k zostrojeniu kalibračného modelu. 
V tomto prípade vzorky syrov nemiešať s vodou na kašu, ale čiastočne rozmrazené syry 
nastrúhať na nerezovom strúhadle.  Je potrebné mať k dispozícii zmes čistých odtučnených 
zaručene čistých kazeínov, ktoré boli najskôr analyzované touto metódou a tak zabezpečiť 
použitie spriemerovaných čistých kazeínov z dlhodobejšieho testovania syrov do modelovej 
zmesi z dôvodu zmenšenia neistoty odhadu. 
 
5.1.2 Príprava vzorky ku chromatografickej separácii    
Navážiť 50 mg pripraveného kazeínu bryndze podľa bodu 5.1.1 do sklenenej hrubostennej 
skúmavky. Pridať 2 ml extrakčného roztoku (3.2.5). Asi 2 minúty miešať na minishakeri 



 

(4.13). Inkubovať hodinu pri izbovej teplote. Obsah preliať do centrifugačnej nádoby. 
Odstrediť pri teplote 4ºC a 10 000 g. Supernatant prefiltrovať cez striekačkový mikrofilter 
PTFE 0,22 µm do 2 ml vialky a nastreknúť na chromatografickú kolónu.  
 
5.1.3 Príprava kalibračného modelu 
Zostrojujú sa dva kalibračné modely. Kalibračný model pre bryndzu vyrábanú miešaním 
čerstvých syrov a  kalibračný model pre bryndzu vyrábanú miešaním skladovaného ovčieho 
syra a kravského hrudkového syra.   
 
Navážiť podľa tabuľky zmesi čistých ovčích a kravských odtučnených kazeínov a postupovať 
ďalej podľa bodu 5.1.2  
 
Tabuľka  
 
Podiel ovčieho syra v bryndzi 

hmot. % 
ovčí kazeín 

mg 
kravský kazeín 

mg 
0 0 50 

20 10 40 
40 20 30 
60 30 20 
80 40 10 
100 50 0 

 
  
 
5.2 Chromatografická analýza 
 
LC-podmienky 
 
kvapalinový chromatograf AGILENT 1100 s DAD detektorom 
max. tlak na kolónu: 2 MPa ! 
detekcia DAD: 280 nm 
nástrek na kolónu: 50 μl 
 
Gradientová elúcia: 
 
Tabuľka   Gradient 

t  (min) % Roztok A  % Roztok B  prietok v ml/min 
0 100 0 0,7 
25 60 40 0,7 
26 0 100 0,7 
33 0 100 0,7 
35 100 0 0,7 

 
6 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA 
 
Pred každou sériou meraní sa nastrekne na chromatografickú kolónu roztok čistých kazeínov, 
aby sa identifikovali presné elučné časy jednotlivých  kazeínov. Detekcia píku v  elučnom 
čase príslušného kazeínu u vzorky je považovaná za kvalitatívny dôkaz príslušného kazeínu.  
Pre kvantifikáciu podielu ovčieho syra sa skonštruuje kalibračná krivka z modelovej zmesi, 
kde na x – ovú os sa vynáša percentuálny podiel ovčieho syra a na y –ovú os podiel plôch 
píkov ovčieho  para-κ- kazeínu ku sume plôch píkov ovčieho para-κ- kazeínu a kravského   



 

para-κ- kazeínu. Neznáma vzorka sa potom vyhodnotí tak, že sa vynesie pomer plôch na y-
ovú os a odčíta z x-ovej osi podiel ovčieho syra v bryndzi. Podiel kravského syra sa určí 
dopočtom.   
 
 

Kalibračná krivka OS+KS

y = -0,0024x2 + 1,2584x - 0,7133
R2 = 0,9993
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OS – ovčí syr 
KS – kravský syr 
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8 ZOZNAM SKRATIEK 
 
HPLC – vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 
DAD – diode array detektor 
 
 
 
 
 
 
 
 


