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Screeningový test na stanovenie rezíduí antibiotík s použitím piatich  

bakteriálnych kmeňov (metóda STAR) 

1. Predmet a 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 použitím citlivých bakteriálnych kmeňov. 

2. Definícia

Potraviny a suroviny obsahujú inhibičné látky, ak sa okolo vzorky pri tomto postupe nachádza 
číra zóna inhibície, ktorá znamená obmedzenie metabolickej aktivity testovacích kmeňov. 

3. Podstata skúšania

Princípom metódy je agarový difúzny test, pri ktorom sa používajú na piatich P. miskách 
s agarovým médiom testovacie kmene: 

Testovacie kmene Citlivosť na 
agar s pH 7,2 s kmeňom Bacillus subtilis aminoglykozidové  antibiotiká 
agar s pH 8 s kmeňom Kocuria varians (ex. 
Micrococcus luteus) 

makrolidové  antibiotiká a beta-laktámové 
antibiotiká 

agar s pH 6 s kmeňom Bacillus cereus tetracyklínové antibiotiká 
agar s pH 8 s kmeňom Escherichia coli citlivosť na chinolóny 
agar s pH 7,4 s kmeňom Bacillus 
stearothermophilus 

beta-laktámové   antibiotiká a sulfonamidy 

4. Podstata skúšania

Na povrch testovacieho agarového média s testovacími kmeňmi (3.) 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 skúšanej vzorke. Tieto zóny sa porovnávajú s veľkosťou zón vytvorených kontrolnými 
roztokmi antibiotík streptomycínu, tylozínu, chlortetracyklínu, ciprofloxacínu a 
sulfamethazínu  

5. Činidlá, živné médiá a testovacie kmene



Pokiaľ nie je stanovené inak, používajú sa iba analyticky overené činidlá, destilovaná voda 
alebo voda porovnateľnej kvality. Aby sa zlepšila reprodukovateľnosť výsledkov, mali by sa 
používať dehydrované základné komponenty alebo kompletné médiá na prípravu                        
kultivačných médií a roztokov. Hodnotu pH treba stanoviť s pH metrom pri izbovej teplote 
(okolo 20 °C) alebo náhradnou teplotou pre agarové médium (asi 45 °C). 
Ak nie je stanovené inak v návode výrobcu, mali by sa roztoky a riedenia nepoužité počas 
jedného dňa prípravy uskladniť v tme pri 4-6°C najviac 6 mesiacov. Ak sa test nevykonáva 
v ten istý deň, testované vzorky treba uskladniť pri –18°C alebo pri nižšej teplote.  
 
5.1  Slaný roztok s peptónom 
Zloženie  
Tryptón zahustený kazeínom 1 g   
Chlorid sódny                                      8.5 g 
Destilovaná voda 1 000 ml 
                                                                                    
Príprava 
Ak je to potrebné, pH média sa upraví tak, aby bolo po sterilizácii 7,2 ± 0,1 pri teplote 25°C. 
Sterilizuje v autokláve 20 minút pri  teplote 121 °C. 
                          
5.2 Roztok chloridu sódneho 
Zloženie 
Chlorid sódny 8.5 g 
Destilovaná voda 1 000 ml 
  
Príprava 
Po rozpustení  sa sterilizuje v autokláve 15 minút pri teplote 121°C.  
 
5.3 Tryptón sójový agar(T.S.A) 
Zloženie 
Tryptón (enzymatický kazeínový 
hydrolyzát) 

15, 0 g 

Sójový peptón 5,0 g 
Chlorid sódny 5,0 g 
Destilovaná voda 1 000 ml 
                                                                                   
Príprava   
Ak je to potrebné, pH média sa upraví tak, aby bolo po sterilizácii 7,3 ± 0,2 pri teplote 25°C.  
Sterilizuje v autokláve 15 minút pri  teplote 121 °C. 
 
5.4 Bujón pre zmrazené kmene 
Zloženie 
Mäsový extrakt 5,0 g 
Tryptóza 3,0 g 
Destilovaná voda 1 000 ml 
 
                                                                                 
Príprava 
Ak je to potrebné, pH média sa upraví tak, aby bolo po sterilizácii 6,8 ± 0,2 pri teplote 25°C.  
Sterilizuje v autokláve 20 minút pri  teplote 121 °C. 
 



5.5 Finley a Fieldsovo agarové médium 
Zloženie 
Živný agar 15,0 g 
Glukóza   5,0 g 
Síran manganatý (MnSO4.H2O) 0,03 g 
Destilovaná voda                               1 000 ml 
 
Príprava                                                               
Ak je to potrebné, pH média sa upraví tak, aby bolo po sterilizácii 7,0 ± 0,2 pri teplote 25 °C.  
Sterilizuje v autokláve 15 minút pri  teplote 121 °C. 
                                                                                                                                   
5.6 Roztok trimetoprimu 
Použijeme 500ml odmernú banku. Zriedime 50mg trimetoprimu (SIGMA reference  
T 7883 alebo ekvivalentné) v 5ml 5% kyseliny octovej a doplníme do 500ml destilovanou 
vodou. Pred použitím tento zásobný roztok zriedime 1/200.Výsledná koncentrácia roztoku 
trimetoprimu je 0,5ug/ml. 
 
5.7 Fosfátový tlmivý roztok s pH 6,0 
Zloženie 
Chlorid sódny  p.a 7,650 g 
Hydrofosforečnan dvojsodný Na2HPO4. 12H2O         60,724 g 
Dihydrofosforečnan sodný NaH2PO4 0,21 g 
                                                                                         
Príprava 
Doplní sa do 1000 ml destilovanou vodou a môže sa uchovávať pri teplote +4°C.  
 
5.8 Extrakčná zmes 
Množstvo sa pripraví podľa potreby a to v pomere acetonitril/ecetón (70:30,v/v)(t.j.70 dielov 
acetonitril, 30 dielov acetón a dôkladne sa premieša).  
 
5.9  Živný bujón č.1 fa.IMUNA 
Zloženie 
Mäsový extrakt 3,0 g 
peptón pre bakteriológiu           8,0 g 
Destilovaná voda 1 000 ml 
                                          
Príprava 
Zložky média sa rozpustia vo vode a sterilizujú v autokláve 20 minút pri teplote 120°C  
a podľa potreby sa upraví pH na 6,8. 
   
5.10 Roztoky antibiotík 
Štandardné roztoky obsahujúce referenčné antibiotiká alebo sulfonamidy sa používajú na 
overenie pracovných podmienok a sú systematicky zohľadňované. 
 
5.10.1 Roztok streptomycínu 
5.10.1.1 Zásobný roztok 
Použijeme 50ml odmernú banku. Navážku 50mg streptomycínu (SIGMA reference S 6501, 
alebo ekvivalentnej kvality) zriedime do 50 ml destilovanou vodou - koncentrácia 1000mg/l. 
 
5.10.1.2 Pracovný roztok 



Pred použitím zriedime tento zásobný roztok streptomycínu 1/500, ktorého výsledná koncent-
rácia  je 2mg/l. 
Zásobný roztok  môže byť uchovávaný pri +4°C do +6°C po dobu 2 týždňov. 
 
5.10.2  Roztok tylozínu 
5.10.2.1 Zásobný roztok 
Použijeme 50ml odmernú banku. Navážku 50mg tylozínu (SIGMA reference T6134, 
alebo ekvivalentnej kvality) zriedime do 50 ml destilovanou vodou - koncentrácia 1000mg/l. 
 
5.10.2.2 Pracovný roztok 
Pred použitím zriedime tento zásobný roztok tylozínu 1/1000, ktorého výsledná koncentrácia  
je 1mg/l. 
Zásobný roztok  môže byť uchovávaný pri +4°C do +6°C po dobu 1 mesiac. 
 
5.10.3 Roztok chlortetracyklínu 
5.10.3.1 Zásobný roztok 
Použijeme 50ml nepriehľadnú (tmavú) odmernú banku. Navážku 50mg chlortetracyklínu 
(SIGMA reference C4881,alebo ekvivalentnej kvality) zriedime do 50 ml destilovanou vodou 
- koncentrácia 1000mg/l. 
 
5.10.3.2 Pracovný roztok 
Pred použitím zriedime tento zásobný roztok chlortetracyklínu v nepriehľadnej (tmavej) 
odmernej banke 1/5000, ktorého výsledná koncentrácia  je 0,2 mg/l. 
Zásobný roztok  chlortetracyklínu musí  byť vždy pred  použitím čerstvo pripravený. 
 
5.10.4  Roztok ciprofloxacínu 
5.10.4.1  Zásobný roztok 
Použijeme 100ml nepriehľadnú (tmavú) odmernú banku. Navážku 10mg ciprofloxacínu 
(Bayer, alebo ekvivalentnej kvality) zriedime v 1 ml NaOH 0,1N a doplníme do 100 ml desti- 
lovanou vodou - koncentrácia 100mg/l. 
 
5.10.4.2   Pracovný roztok 
Pred použitím zriedime tento zásobný roztok ciprofloxacínu v nepriehľadnej (tmavej) 
odmernej banke 1/1000, ktorého výsledná  koncentrácia  je 0,1mg/l. 
Zásobný roztok  môže byť uchovávaný pri +4°C do +6°C po dobu 1 mesiac. 
 
5.10.5  Roztok sulfamethazínu 
5.10.5.1  Zásobný roztok 
Použijeme 50ml odmernú banku. Navážku 50mg sulfamethazínu (SIGMA reference S6256, 
alebo ekvivalentnej kvality) zriedime do 50 ml destilovanou vodou - koncentrácia 1000mg/l. 
 
5.10.5.2  Pracovný roztok 
Pred použitím zriedime zásobný roztok tylozínu 1/1000, ktorého výsledná koncentrácia  je 
1mg/l. 
Zásobný roztok  môže byť uchovávaný pri +4°C do +6°C po dobu 1 týždeň 
 
 
5.11 Kontrola citlivosti testovacích agarov 
Každá pripravená šarža všetkých testovacích médií sa sleduje v deň použitia na citlivosť 
diskami priemeru 9 mm, na ktoré nanesieme 30 ul pracovného roztoku ATB (5.10). 



Kontrolné disky majú vykazovať po inkubácii zónu inhibície  (šírka je vzdialenosť medzi 
okrajom disku a vonkajším krajom zóny inhibície). 
 
Tabuľka:  
 
 
Skúšaná 
pôda 

Bacillus 
subtilis pH 
7,2  

Micrococcus 
luteus 
pH 8 

Bacillus 
cereus  
pH 6 

Escherichia 
coli  
pH 8 

Bacillus 
stearothermophilus 
pH 7,4 

Prac.roztok 
ATB 
 

Streptomycín 
2mg/l 

Tylozín 
    1mg/l 

Chlortetracykl
ín 
        0,2mg/l 

Ciprofloxacín 
0,1mg/l 

Sulfamethazine 
1mg/l 

Zóna (mm) 4,5 
 

5,5 6,0 5,5 5 * 

Štandardná 
odchýlka 
(mm) 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

         *čiastočná inhibičná zóna 
 
5.12 Kultivačné médiá 
 
5.12.1.Agarové testovacie médium  pH 6  - Bacillus cereus 
Komerčne vyrábané fa MERCK reference 10663, alebo ekvivalentné 
Príprava podľa návodu výrobcu. 
 
5.12.2.Agarové testovacie médium  pH 7,2  - Bacillus subtilis 
Komerčne vyrábané fa MERCK reference 15787, alebo ekvivalentné 
Príprava podľa návodu výrobcu. 
 
5.12.3 Agarové testovacie médium  pH 8  - Kocuria varians ex. Micrococcus luteus , 
E.coli 
Komerčne vyrábané fa MERCK reference 10664, alebo ekvivalentné 
Príprava podľa návodu výrobcu. 
 
5.12.4  Agarové testovacie médium  DST pH 7,4  - Bacillus stearothermophilus 
Komerčne vyrábané fa OXOID reference CM261(UNIPATH LTD, Basingstoke, 
Hampshire,ENGLAND), alebo ekvivalentné. 
Príprava podľa návodu výrobcu. 
 
5.13 Príprava bakteriálnych substancií a P. misiek 
 
5.13.1 Bacillus subtilis 
 
Testovaný organizmus:  Bacillus subtilis B.G.A., fa MERCK, ampulky obsahujú suspenziu 
8.106  do 5.107 spór na ml (reference 10649) 
Táto bakteriálna suspenzia je pripravená na použitie po stanovení počtu spór. 
Ak je to potrebné, môže sa pripraviť zásobná suspenzia. 
 
5.13.1.1 Príprava zásobného inokula 
Komerčná suspenzia sa inokuluje na dve T.S.A. platne (5.3) na vyčistenie a izoláciu na 
konfirmačnú identifikáciu. Inkubuje sa  pri 30 °C 16-18 hodín. Z niekoľkých kolónií 



odobratých z jednej platne sa inokuluje jedna alebo viac skúmaviek média na zamrazenie 
(5.4). Inkubuje sa pri 30 °C 3-6 hod.    
Kultúra sa rozdelí po 0,5 -1 ml do uzatvorených mikroskúmaviek a uskladňuje  pri –18°C po 
dobu dvoch rokov. 
 
5.13.1.2  Príprava suspenzie spór 
Zo zásobného inokula (5.13.1.1) sa vytvoria 3 po sebe idúce subkultúry na šikmý T.S.A.  
(5.3.) na reaktiváciu kmeňa. Paralelne sa inokuluje  v pásoch na dve T.S.A. misky (5.3). 
Inkubuje sa pri 30°C 16-18-hod. Získať kultúru za menej ako 24 hod vo forme suspenzie 
s použitím asi 10-tich sklenených guličiek a 2 ml slaného roztoku (5.2).  
Premiestniť suspenziu na povrch 200 ml Finley a Fields agarového média (5.5), ktoré bolo 
naliate do Roux fľašiek a stuhnuté. Inkubovať pri 30°C najmenej 5 dní sledujúc sporulačný 
proces pozorovaním vzoriek kultúry pod fázovým kontrastným  mikroskopom. Ak je 
potrebné, predĺžiť inkubáciu. Po inkubácii získať spóry so sklenenými guličkami a 50 ml 
slaného roztoku (5.2.). Túto suspenziu spór centrifugovať na 15 min. pri 4,400 g. Odstrániť 
supernatant a resuspendovať v 50 ml slaného roztoku (5.2). Centrifugovať, odstrániť 
supernatant a resuspendovať v 50 ml slaného roztoku (5.2). Centrifugovať a odstrániť 
supernatant.    Resuspendovať v 30 ml slaného roztoku (5.2) a zahriať presne 35 min. na 
70°C. Uskladniť suspenziu spór pri +4 do +6°C počas jedného roka. 
 
5.13.1.3  Stanovenie počtu spór suspenzie 
Po vhodnom riedení na 10-10 v slanom roztoku (5.2) inkubovať pri 30 °C 24 hod. pred 
stanovením počtu.  
 
5.13.1.4  Príprava testovaných platní  
Inokulovať rozpustené agarové médium (5.12.2) ochladené na 45-55°C s predriedenou 
suspenziou spór (5.13.1.2) do slaného roztoku s peptónom (5.1), aby sme dosiahli výslednú 
koncentráciu spór 5 x 104 /ml. Premiestniť 5 ml inokulovaného média do Petriho misiek na 
vychladený horizontálny povrch. 
 
5.13.2 Kocuria varians ex.Micrococcus luteus 
 
Testovaný organizmus: Kocuria varians ATCC 9341. Rehydratovať zamrznutý vysušený 
kmeň s 2 ml peptón-slaného roztoku (5.2.). 
 
5.13.2.1 Príprava zásobného inokula 
Použiť komerčnú suspenziu na inokuláciu prúžkov na dve T.S.A. platne (5.3.) na vyčistenie 
a izoláciu na konfirmáciu. Inkubovať pri 37°C najmenej 24 hod. 
Odobrať niekoľko kolónií z jednej z platní, inokulovať jednu alebo viac skúmaviek pôdy na 
zmrazenie. Inkubovať pri 37°C 3-6 hod.Rozdeliť kultúru na časti 0,5-1 ml do uzatvorených 
mikroskúmaviek a uskladniť pri –18°C na max. 18 mesiacov. 
 
5.13.2.2 Príprava testovacieho inokula 
Použiť zásobné inokulum (5.13.2.1) do troch následných subkultúr do šikmého T.S.A.  
(5.3) na reaktiváciu kmeňa. Paralelne inkubovať na T.S.A. platniach na vyčistenie a izoláciu 
na konfirmačnú identifikáciu. Inkubovať pri 37°C najmenej 24 hod. Získať kultúru za menej 
ako 24 hod. s asi 10-mi sklenenými guľôčkami a 2 ml slaného roztoku (5.2). Premiestniť 
suspenziu na povrch 200 ml T.S.A (5.3) preliateho do Roux fľašiek. Inkubovať pri 37°C 
najmenej 24 hod. Získať kultúru za menej ako 24  hod. s asi 20-mi sklenenými guľôčkami a 



10 ml slaného roztoku (5.2). Riediť na 50 ml v sterilnej fľaši. Bakteriálna suspenzia môže byť 
uskladnená pri + 4 až  + 6 °C do jedného mesiaca. 
 
5.13.2.3  Stanovenie počtu spór suspenzie 
Po vhodnom riedení na 10-10 v slanom roztoku (5.2.) inkubovať pri 37 °C na 24 hod. pred 
stanovením počtu.  
 
5.13.2.4  Príprava testovacích P. misiek 
Inokulovať rozpustené agarové médium (5.12.3) ochladené na 45-55°C s predriedenou 
suspenziou spór (5.13.2.2) do slaného roztoku s peptónom  (5.1) aby sme dosiahli výslednú  
koncentráciu spór 5 x 104 /ml. Premiestniť 5 ml inokulovaného média do P. misiek na 
vychladený horizontálny povrch. 
 
5.13.3.Bacillus cereus 
Testovaný organizmus:  Bacillus cereus ATCC 11788 
Táto bakteriálna suspenzia je pripravená na použitie po stanovení počtu spór. Ak je to 
potrebné, môže byť pripravená zásobná suspenzia. 
 
5.13.3.1 Príprava zásobného inokula 
Použiť komerčnú suspenziu na inokuláciu prúžkov na dve T.S.A. platne (5.3) na vyčistenie 
a izoláciu na konfirmáciu. Inkubovať pri 30°C na 16-18 hod. Odobrať niekoľko kolónií 
z jednej z platní, inokulovať jednu alebo viac skúmaviek pôdy na zmrazenie (5.4). Inkubovať 
pri 30°C 3-6 hod. 
Rozdeliť kultúru po 0,5-1 ml do uzatvorených mikroskúmaviek a uskladniť pri –18°C na max. 
2 roky.  
 
5.13.3.2  Príprava suspenzie spór 
Zo zásobného inokula (5.13.3.1.) vytvoriť 3 po sebe idúce subkultúry na šikmý T.S.A. (5.3) 
na reaktiváciu kmeňa. Paralelne inokulovať v pásoch dva T.S.A. platne (5.3). Inkubovať pri 
30°C 16-18-hod. Získať kultúru za menej ako 24 hod. vo forme  suspenzie s použitím asi                
10-tich sklenených guličiek a 2 ml slaného roztoku (5.2).  
Premiestniť suspenziu na povrch 200 ml Finley a Fields sporotvorného média (5.5) predtým 
preliateho do Roux fľašiek. Inkubovať pri 30°C najmenej 5 dní sledujúc sporulačný proces 
pozorovaním vzoriek kultúry pod fázovým kontrastným mikroskopom. Ak je to potrebné, 
predĺžiť inkubáciu. Po inkubácii získať spóry so sklenenými guličkami a 25 ml slaného 
roztoku (5.2). Túto suspenziu spór centrifugovať 15 min pri 4,400 g. Odstrániť supernatant 
a resuspendovať v 25 ml slaného roztoku (5.2). Scentrifugovať, odstrániť supernatant 
a resuspendovať v  25 ml slaného roztoku (5.2). Scentrifugovať a odstrániť supernatant. 
Resuspendovať v 50 ml slaného roztoku (5.2.) a umiestniť suspenziu spór na 10 min do UV 
kúpeľa. 
Uskladniť suspenziu spór pri +4 do +6°C počas jedného roka. 
 
5.13.3.3 Stanovenie počtu spór 
Stanovenie počtu každej novej suspenzie spór je potrebné na stanovenie koncentrácie spór. Po 
vhodnom riedení na 10-10 v slanom roztoku (5.2) inkubovať pri 30 °C 24 hod pred stanovením 
počtu.  
 
5.13.3.4 Príprava testovaných platní 
Inokulovať rozpustené agarové médium (5.12.1) ochladené na 45-55°C s predriedenou 
suspenziou spór (5.13.3.2) do slaného roztoku s peptónom (5.1) aby sme dosiahli výslednú  



koncentráciu spór 3 x 104 /ml. Premiestniť 5 ml inokulovaného média do P. misiek na 
vychladený horizontálny povrch. 
 
5.13.4 Escherichia coli 
 
Testovaný organizmus: Escherichia coli ATCC 11303  
Rehydratovať zamrznutý vysušený kmeň s 2 ml slaného roztoku s peptónom (5.2). 
 
5.13.4.1 Príprava zásobného inokula 
Použiť komerčnú suspenziu na inokuláciu prúžkov na dve T.S.A. platne (5.3) na vyčistenie 
a izoláciu na konfirmáciu. Inkubovať pri 37°C 16-18 hod. Odobrať niekoľko kolónií z jednej 
z platní, inokulovať jednu alebo viac skúmaviek  pôdy na zmrazenie (5.4). Inkubovať pri 
37°C 3-6 hod. 
Rozdeliť kultúru po 0,5-1 ml do uzatvorených mikroskúmaviek a uskladniť pri–18°C na max. 
2 roky. 
 
5.13.4.2 Príprava zásobných skúmaviek na 1 mesiac 
Použiť zásobné inokulum (5.13.4.1) do pásov dvoch T.S.A. skúmaviek (5.3) Inkubovať pri 
37°C 18-24 hod. Z týchto skúmaviek inokulovať v pásoch ďalšie dve skúmavky. Inkubovať 
pri 37°C 18-24 hod. Inokulovať dostatočné množstvo skúmaviek na analýzu na jeden mesiac. 
Inkubovať pri 37°C 18 - 24 hod. 
Uskladniť skúmavky  pri + 4 do + 6 °C do jedného mesiaca. 
 
5.13.4.3 Príprava testovaného inokula  
Jeden deň pred analýzou vykonať subkultúru na šikmom T.S.A. (5.3) zo zásobného inokula 
(6.11.4.2). Inkubovať pri 37°C 18-24 hod. V deň vyšetrenia rozpustiť kultúru v slanom 
roztoku s peptónom (5.1). Prispôsobiť absorbanciu suspenzie so spektrofotometrom na 620+/- 
20 nm, ak je potrebné riediť so slaným roztokom s peptónom (5.1) na hodnotu optickej 
denzity (DO) 450 +/- 0,005. Táto DO korešponduje asi 107 /ml. 
 
5.13.4.4 Príprava testovaných platní 
Inokulovať rozpustené agarové médium (5.12.3) ochladené na 45-55°C s 1% (v/v) suspenzie 
(5.13.4.3) aby sme dosiahli výslednú koncentráciu 105 /ml.  
Premiestniť 5 ml inokulovaného média do P. misiek umiestnených na chladnom 
horizontálnom povrchu. 
 
5.13.5 Bacillus stearothermophilus 
 
Testovaný organizmus: Bacillus stearothermophilus ATCC 10149 predávaný firmou MERCK 
(reference 1.11499)  
 
5.13.5.1 Stanovenie počtu spór 
Po vhodnom riedení na 10-10 v slanom roztoku (5.2) inkubovať pri 55 °C 16-18 hod. pred 
stanovením počtu.  
 
5.13.5.2 Príprava testovaných platní 
Inokulovať rozpustené agarové médium (5.12.4) ochladené na 45-55°C s predriedenou  
suspenziou spór (5.13.1.2) do slaného roztoku s peptónom (5.1) aby sme dosiahli výslednú 
koncentráciu spór 5 x 105 /ml. Pridať roztok trimetoprimu (5.10) do agaru na koncentráciu 1% 



(v/v). Premiestniť 5 ml inokulovaného média do P. misiek umiestnených na chladnom 
horizontálnom povrchu. 
 
 
6. Prístroje a pomôcky 
 
Základné vybavenie mikrobiologického laboratória a tieto prístroje a pomôcky 
 
6.1  Termostat s teplotou udržovanou na 35 °C ± 1°C, 37 °C ± 1 °C, 55 °C ± 1 °C, 
6.2 Mraznička s teplotou udržovanou na -18 °C  a nižšie 
6.3 Chladnička s teplotou udržovanou na + 4 oC do + 6°C 
6.4 Centriguga 
6.5 Vodný kúpeľ s teplotou udržovanou do 100°C  
6.6 Mechanické miešadlo (VORTEX alebo ekvivalentné) 
6.7 Váhy s presnosťou váženia 0,1mg 
6.8 pH meter (s presnosťou merania na 0,1 pH jednotky pH) 
6.9 Automatické mikropipety nastaviteľné 10-100ul 
6.10 Jednorázové špičky pre automatické pipety 
6.11 Delené pipety s objemom 10ml, 5ml s delením po 0,1ml 
6.12 Laboratórne sklo 
6.13 Korkovrták s priemerom 8mm (PROLABO reference 08.146.063, alebo ekvivalentné) 
6.14 Petriho misky (plastové) s priemerom 90mm 
6.15 Ultralázeň 
6.16 Fázový kontrastný mikroskop 
6.17 Spektrofotometer pri 620nm  ± 20 nm 
6.18 Papierové disky ø 9 mm (DURIEUX alebo ekvivalentné) 
6.19 Termovap 
 
7. Odber vzoriek  
 
Je dôležité, aby laboratórium dostalo vzorku, ktorá je skutočne reprezentatívna a nebola počas 
prepravy a uskladnenia poškodená alebo zamenená.  Vzorky sa odoberajú v súlade 
s príslušnou vhodnou normou pre skúšaný výrobok. Ak táto norma neexistuje, odporúča sa na 
tomto postupe zúčastnené strany dohodli. 
 
8. Postup skúšania 
 
8.1.Príprava vzoriek  
 
8.1.1 Mlieko a mliečne výrobky 
 
Metóda nie je vhodná pre kyslomliečne výrobky. 
 
Tekuté vzorky, ktoré sa netestujú okamžite po ich odobratí, sa uchovávajú pri teplote od + 3 
°C do + 15 °C najviac 24 hodín. Ak to nie je možné, vzorky sa musia zmraziť na teplotu                
–30 °C do –15 °C (aby sa minimalizovala inaktivácia inhibičných látok). 
 
Mlieko sa dôkladne premieša (ak je zmrazené, nechá sa rozmraziť ponorením do vodného 
kúpeľa s teplotou 45 °C a po vytemperovaní sa dôkladne premieša). 
 



Vzorky sušeného mlieka sa pred testovaním pripraví roztok s obsahom 10 % hmotn.sušeného 
mlieka v sterilnej destilovanej vode. 
 
Papierový disk (6.19)sa pomocou čistej, suchej a sterilnej pinzety ponorí do vzorky mlieka. 
Prebytok mlieka sa odstráni priložením disku na vnútornú stenu vzorkovnice, alebo sa odsaje 
savým  papierom. 
Disk sa umiestni horizontálne na povrch každého skúšobného média v  P. miske (5.13.1.4, 
5.13.2.4, 5.13.3.4, 5.13.4.4, 5.13.5.2) a jemne pritlačí pomocou pinzety. Postup sa opakuje 
dvakrát s každou vzorkou.  
Týmto spôsobom sa umiestnia na každú P. misku 4 disky zodpovedajúce dvom vzorkám. 
Disky by mali vytvárať kruh asi 1 cm od okraja misky. 
 
8.1.2 Mäso a orgány  
 
Pri odbere 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 na vyšetrenie. 
Na povrch pripravených testovacích agarov (5.13.1.4, 5.13.2.4, 5.13.3.4, 5.13.4.4, 5.13.5.2) 
(ak sú vzorky zmrazené, niekoľko minút pred vyšetrením sa vzorky vyberú a umiestnia na 
podnos z nehrdzavejúcej ocele) sa kladú vzorky mäsa a orgánov, ktoré si pripravíme 
nasledovným spôsobom: z každej vzorky sa odoberie časť vzorky o priemere 8 mm a dĺžky  2 
cm, táto časť sa rozreže na 10 častí po 2mm. Postup sa opakuje dvakrát s každou vzorkou.  
Takto je možné umiestniť na každú P. misku po 4 kúsky zodpovedajúce dvom testovaným 
vzorkám. Vzorky by mali tvoriť kruh asi 1 cm od kraja misky. 
 
8.1.3 Vajcia 
 
Vzorka vajec (žĺtok a bielok spolu) sa zhomogenizuje mixérom pri malých otáčkach. 
Odváži sa 2 g zhomogenizovanej vzorky do skúmavky na odstreďovanie, pridá  sa 5ml 
extrakčnej zmesi acetonitrilu s acetónom (5.8)  a homogenizuje 45 s (vznikne zrazenina). 
Vzorka v centrifugačnej skúmavke sa odstredí v centrifuge 10min/4500g/4°C (ak nie je 
supernatant číry, na stenách skúmavky môžu ostať čiastočky zrazeniny, ešte   raz  sa premieša 
obsah v skúmavke a odstredenie sa opakuje). 
Odoberie sa supernatant (na spodu usadenina, berie sa vrchná tekutina) a dá vysušiť do sucha 
pod prúdom dusíka a teplote 45 °C (6.21). Do vysušeného zvyšku rezíduí sa pridá  250 μl 
živného bujónu (5.9). 
Na analýzu sa z pripraveného analytu použije 30μl na papierový disk s priemerom 9 mm 
(6.19). 
 
Poznámka: prípravu extrakčného roztoku-extraktu vykonávame dvojmo, z dôvodu          
dostatočného množstva analytu. Tento postup na prípravu extrakčného roztoku môžeme 
použiť aj pre mäso, orgány (pečeň, obličku), ryby. Použitím extrakčného postupu sa 
získavajú   nízke detekčné hladiny sledovaných rezíduí antibiotík. 
 
Papierové disky (6.19) sa pomocou čistej, suchej a sterilnej pinzety položia na pripravené 
testovacie agary (5.13.1.4, 5.13.2.4, 5.13.3.4, 5.13.4.4, 5.13.5.2).Na disk sa aplikuje 30 μl 
extraktu. 
Postup sa opakuje dvakrát s každou vzorkou.  
Týmto spôsobom sa umiestnia na každú misku 4 disky zodpovedajúce dvom vzorkám. Disky 
by mali vytvárať kruh asi 1 cm od okraja misky. 



 
8.1.4 Ryby  
 
Na povrch pripravených testovacích agarov (5.13.1.4, 13.2.4, 5.13.3.4, 5.13.4.4, 5.13.5.2) 
(ak sú vzorky zmrazené, niekoľko minút pred vyšetrením sa vzorky vyberú a umiestnia na 
podnos z nehrdzavejúcej ocele) sa kladú vzorky , ktoré si pripravíme nasledovným spôsobom:   
z každej vzorky sa odoberie časť vzorky o priemere 8 mm a dĺžky  2 cm, táto časť sa rozreže 
na 10 častí po 2mm. Postup sa opakuje dvakrát s každou vzorkou. Takto je možné umiestniť 
na každú P. misku po 4 kúsky zodpovedajúce dvom testovaným vzorkám rýb. Časti by mali 
tvoriť kruh asi 1 cm od kraja misky. 
 
8.2.Negatívna a pozitívna kontrola 
 
Na každý testovací agar (5.13.1.4, 5.13.2.4, 5.13.3.4, 5.13.4.4, 5.13.5.2) sa umiestni kontrola.  
 
Negatívna kontrola : 
Mlieko: Pomocou pinzety sa namočí papierový disk (Ø 9 mm) do mlieka bez antibiotík 
a prebytok sa odstráni absorbčným papierom, alebo o stenu vzorkovnice. Postup sa opakuje 
dvakrát,  dva disky sa umiestnia oproti sebe na všetky testovacie agary.  
Extrakčný roztok: Zo vzoriek bez antibiotík sa postupuje ako pri postupe prípravy              
vzorky vajec (prípadne mäsa, orgánov, rýb). Postup sa opakuje  dvakrát, dva disky sa 
umiestnia oproti sebe na všetky testovacie agary. 
Mäso, orgány, ryby: Zo vzoriek bez antibiotík postupovať ako pri vzorkách  mäsa,orgánov 
a rýb.Postup sa opakuje dvakrát,vzorky sa umiestnia  oproti sebe na všetky testovacie agary.  
 
Pozitívna kontrola :  
Bacillus subtilis pri pH 7,2 (Bs 7,2)  
Dva disky filtračného papiera sa umiestnia na kontrolné P. misky (5.12.1.4). Mikropipetou sa 
aplikuje 30 ul štandardného roztoku streptomycínu (5.10.1.2) na každý disk. 
Pripravené misky inkubovať  pri teplote 30 °C najmenej 18 hod.  
 
Kocuria varians pri pH 8 (Kv 8) 
Dva disky filtračného papiera sa umiestnia na kontrolné Petriho misky (5.13.2.4). 
Mikropipetou sa aplikuje 30 ul štandardného roztoku tylozínu (5.10.2.2) na každý disk. 
Pripravené platne inkubovať pri teplote 37°C najmenej 24 hod.  
 
Bacillus cereus pri pH 6 (Bc 6) 
Dva disky filtračného papiera sa umiestnia na kontrolné P. misky (5.13.3.4). 
Mikropipetou sa aplikuje 30 ul štandardného roztoku chlortetracyklínu (5.10.3.2) na každý 
disk. Pripravené platne inkubovať pri teplote 30 °C najmenej 18 hod.  
 
Escherichia coli pri pH 8 (Ec 8) 
Dva disky filtračného papiera sa umiestnia na kontrolné P. misky (5.13.4.4). Mikropipetou sa 
aplikuje 30 ul štandardného roztoku ciprofloxacínu (5.10.4.2) na každý disk. 
Pripravené platne inkubovať pri teplote 37°C najmenej 18 hod.  
 
 
 Bacillus stearothermophilus pri pH 7,4-DST (Bst) 
Dva disky filtračného papiera sa umiestnia na kontrolné P. misky (5.13.5.2). Mikropipetou sa 
aplikuje 30 ul štandardného roztoku sulfamethazínu (5.10.5.2) na každý disk. 



Pripravené platne inkubovať pri teplote 55°C najmenej 12-15 hod.  
 
9.Výsledky 
 
Po inkubácii sa zisťujú číre pravidelné zóny inhibície okolo vzoriek a diskov, ktorých veľkosť 
sa meria od okraja vzorky alebo disku alebo od okraja zaschnutej tkanivovej tekutiny.   
 
9.1 Štandardné roztoky 
Pozri 5.11 Kontrola citlivosti testovaných agarov      
 
9.2. Mlieko, vajcia-extrakčný roztok 
Vzorky sú považované za pozitívne, ak dávajú zónu inhibície vyššiu ako 2mm u mlieka 
a vyšiu ako 1 mm u vajec na najmenej jednej z piatich P.misiek. Dva disky z rovnakej vzorky 
by mali dať rovnaký výsledok. 
Ak je výsledok dubiózny, test by sa mal opakovať (jeden výsledok negatívny a jeden 
pozitívny pre rovnakú vzorku, kontaminácia...) Ak je druhý výsledok negatívny, dubiózny 
výsledok má byť považovaný za negatívny. 
 
9.3 Mäso, orgány, ryby 
Vzorky sú považované za pozitívne, ak dajú zónu inhibície väčšiu ako 2 mm na miskách Bs 
7.2,  Kv 8, Bc 6 a Ec 8 (5.13.1.4, 5.13.2.4, 5.13.3.4, 5.13.4.4)  a / alebo zónu inhibície vyššiu 
ako 4 mm na platni Bst (5.13.5.2). Dve časti vzorky by mali dať rovnaký výsledok.  
Test by mal byť opakovaný, ak je výsledok dubiózny (jeden výsledok pozitívny a jeden 
negatívny z rovnakej vzorky, kontaminácia...) Ak je druhý výsledok negatívny, dubiózny 
výsledok by mal byť považovaný za negatívny. 
 
9.4.Vzorky mlieka alebo svaloviny, ktoré mali pozitívnu aspoň jednu z piatich agarových 
platní difúzneho testu, sú považované za obsahujúce reziduá antibakteriálnych 
substancií. 
 
9.5.Orientácia 
 
Platňa Bs 7.2 Kv 8 Bc 6 Ec 8 Bst 
Druh Aminoglykozidy Makrolidy 

a betalaktám
y 

Tetracyklíny Chinolóny Sulfonamidy 
a betalaktám
y 

 
10. Protokol  o skúške 
 
Protokol musí obsahovať všetky informácie nevyhnutné na úplnú identifikáciu vzorky. 
V protokole o skúške sa musí uviesť použitá metóda skúšania, doba inkubácie a získané 
výsledky a jednoznačne uvedený použitý spôsob ich vyjadrenia. 
Protokol musí obsahovať aj všetky detaily pracovného postupu, ako aj všetky podrobnosti 
o okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výsledky. 
Protokol musí obsahovať aj všetky informácie nevyhnutné na úplnú identifikáciu vzorky. 
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