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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 
prídavných a technologických pomocných látok, s kmeňom Bacillus stearothermophilus var. 
calidolactis 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 
výrobkoch. 

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. Citlivosť 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 
inhibičných 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. 

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 121o C 15 minút a vychladení na 45o C 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 
potrebné zahrejú sa. Ak je to potrebné upraví sa hodnota pH tak, aby jeho hodnota po 
sterilizácii pri 121o C 15 minút a vychladení na 20oC 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 
potrebné zahrejú sa. Ak je to potrebné upraví sa hodnota pH tak, aby jeho hodnota po 
sterilizácii pri 121o C 15 minút a vychladení na 45oC bola 8,0±0,1. Médium sa plní  asepticky 
do 150 ml kónických baniek po 50 ml.  
Každá pripravená šarža testovacieho agaru sa musí kontrolovať v deň použitia diskami 
napustenými 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 
vhodných sterilných fliaš. 
Roztok sa pripraví rozpustením sodnej alebo draselnej soli benzylpenicilínu v sterilnej 
deionizovanej 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  

 

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 
skúmavkách 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 ± 1oC najmenej 18 hodín. Po inkubácii 
sa skúmavka sterilne uzavrie zátkou zaparafínovanou na povrchu. Takto získaný kmeň sa 
môže skladovať v chladničke pri 5oC 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 
suspenzie testovacej kultúry pripravenej podľa vyššie uvedeného postupu, ktorá má najviac 
36 hodín.  
 
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 
obsahuje 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 55oC. 
 
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 5oC  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 25oC 
5.5 vodný kúpeľ s teplotou udržovanou na 45o C ± 1oC 
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 
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 
plochou 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 
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 
najmenej 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. 

 
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. 
 

 
 


