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Stanovenie rezíduí inhibičných  látok v mäse metódou 
PREMI® TEST 

1.Úvod

Táto metóda určuje všeobecné pokyny na stanovenie rezíduí inhibičných látok v potravinách a 
surovinách živočíšneho pôvodu: mäso, orgány (obličky, pečeň), vajcia (okrem potravín 
technologicky opracovaných s použitím prídavných a technologických pomocných látok) metódu 
PREMI® test. 

2. Predmet a oblasť použitia

PREMI® test je je širokospektrálny mikrobiologický screeningový test určený na sledovanie 
antibiotík vyskytujúcich sa v mäsovej šťave svalu,obličky a pečene,rybách,vajciach a v moči 
prasiat liečených antibiotikami. Použitím  PREMI testu je možné určiť prítomnosť najdôležitejších 
antibiotík β - laktámy, cefalosporíny, makrolidy, tetracyklíny, sulfonamidy a aminoglykozidy na 
alebo pod ich MRL (maximálna hladina rezíduí). 

3. Definícia

Vzorka obsahuje inhibičné látky, ak má vzorka pri tomto postupe v celom objeme tuhého živného 
média modrofialové zafarbenie. 

4. Podstata skúšania

PREMI®test kombinuje princíp agarových difúznych testov so zmenou farby indikátora v dôsledku 
aktívneho metabolizmu testovacieho mikroorganizmu  v neprítomnosti inhibítora. Skúšaná vzorka 
sa dávkuje do liekoviek vyplnených agarovým živným médiom obsahujúcim Bacillus 
stearothermophillus var. calidolaktis. Inkubácia pri ktorom dochádza k normálnemu rastu 
testovacieho kmeňa, spôsobuje, že farba pH indikátora sa mení z modrofialovej na žltú. Ak sú 
v skúmanej vzorke látky inhibujúce rast testovacieho kmeňa, farba indikátora zostáva 
modrofialová. 

5. Chemikálie a činidlá
Použité chemikálie musia mať kvalitu vhodnú na mikrobiologické účely. Voda na prípravu 
roztokov a riedenie vzorky má byť destilovaná v skle alebo demiralizovaná, alebo rovnakej čistoty 
a sterilná. Voda nesmie obsahovať inhibičné látky. 

5.1. Štandardný difúzny PREMI®Test na stanovenie rezíduí antibiotík  

5.2. Činidlá  
5.2.1. Kontrolné roztoky penicilínu (PNC) 
Pracovný roztok PNC a kontrolné roztoky PNC sa pripravujú tesne pred použitím. Všetky roztoky 
sa pripravujú do sterilných fliaš. 



 
5.2.1.1. Základný roztok PNC s koncentráciou 100 IU/ml (60 µg/ml,1 IU= 0,6 µg) 
Tento roztok sa pripraví rozpustení sodnej alebo draselnej soli benzylpenicilínu v sterilnej vode 
tak, aby výsledná koncentrácia bola 100 IU/ml (60 µg/ml). 
Roztok sa pripravuje denne čerstvý a musí sa uchovávať v chladničke do 5 ºC. 
 
5.2.1.2. Kontrolný roztok PNC s koncentáciou 0,005 IU/ml (0,003 µg/ml). 
Tento kontrolný roztok sa pripraví zriedením základného roztoku PNC (5.2.1.1.) s destilovanou 
vodou na výslednú koncentrácie PNC 0,005 IU/ml. 
 
 
5.2.2. Negatívne kontrolné vzorky mäsa, orgánov (pečeň,oblička),vajec, rýb 
Na prípravu negatívnej kontrolnej vzorky sa použije vzorka,ktorá bola po predchádzajúcom 
vyšetrení s negatívnym výsledkom skúšky na obsah inhibičných látok.Takto overené vzorky 
s negatívnym výsledkom skúšky na obsah inhibičných látok sa chovávajú(mäso,orgány,ryby) pri –
18°C najviac 30 dní. 
Pri extrakčnej metóde sa postupuje ako pri príprave vzoriek zo vzoriek s negatívnym  
výsledkom skúšky na prítomnosť inhibičných látok. 
 
5.3.Extrakčný roztok 
množstvo extrakčného roztoku sa pripraví podľa potreby a to v pomere 
acetonitril/acetón (70:30,v/v) (t.j.70dielov acetonitril, 30dielov  acetón) a dôkladne  sa premieša.  
 
5.4.Mäsový bujón-Živný bujón č.1 fa.IMUNA 
 
Zloženie 
mäsový extrakt                          3,0 g 
peptón pre bakteriológiu           8,0 g    
destilovaná voda                   1000 ml 
                                                     
Príprava: Zložky média sa rozpustia vo vode a sterilizujú v autokláve pri teplote 120°C 20 minút 
a podľa potreby sa upraví pH na 6,8.   
 
6. Prístroje a pomôcky 
 
6.1. Sterilné fľaše, vzorkovnice s vhodnými zátkami, niektoré gumové zátky môžu       
       vniesť inhibičné látky do fľaše 
6.2. Vyhrievací blok s termostatom 
6.3. Stopky 
6.4. Nožničky 
6.5. Mikropipety 50µl,100µl,1000µl 
6.6. Dávkovacia pipeta 
6.7. Stojan na skúmavky 
6.8. Mikroténové sáčky 
6.9. Mixér 
6.10.Laboratórne sklo 
6.11.Centrifuga 
6.12.Termovap 
 
7. Odber vzoriek 



 
Je dôležité, aby laboratótium 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 aby sa na tomto 
postupe zúčastnené strany dohodli. 
 
8. Príprava analytických vzoriek 
 
8.1. Vzorky mäsa a rýb - získanie svalovej tekutiny 
 
8.1.1.Vzorka  mäsa,rybacej svaloviny sa zmrazí a opätovne rozmrazí 
8.1.2.Surové mäso sa zahreje v mikroténovom sáčku na teplotu cca 60°C vo vodnej lázni 2-3 
minúty. 
8.1.3.Odrezok mäsa(svalovina cca 2 cm3) sa vylisuje cesnakovým lisom, takto sa získa         
tekutina, ktorej 100µl sa použije na analýzu. 
 
8.2. Vzorky obličiek a pečene 
 
8.2.1.Oblička, pečeň sa horizontálne rozreže 
8.2.2.Vyreže sa časť obličkového tkaniva / pečene (cca 1-2 cm3)   
8.2.3.Tekutina zo vzorky sa získa postupom 8.1.1,8.1.2. 
8.2.4.100µl tekutiny získanej z obličiek / pečene sa aplikuje do ampulky PREMI®testu, vykoná sa 
inaktivácia po dobu 10 minút pri teplote 80°C (eliminácia prirodzených inhibítorov).  
 
8.3. Vzorky vajec  
 
8.3.1.Vaječná tekutina  
Obsah vajca (žĺtok, bielok) sa dá do čistej  vzorkovnice a dôkladne zhomogenizuje(mixérom). 
 
8.3.2.Extrakčný roztok  
Odváži sa 2g zhomogenizovanej vzorky (8.3.1) do skúmavky na odstreďovanie, pridá  
sa 5ml extrakčného roztoku acetonitril/acetón (5.3)  a homogenizuje 45s (vznikne   
zrazenina). 
Vzorka v centrifugačnej skúmavke sa odstredí v centrifuge 10min/4500g/4°C 
(a keď nie je supernatant číry, na stenách skúmavky môžu ostať čiastočky zrazeniny, ešte   
raz premiešame obsah v skúmavke a odstredenie opakujeme). 
Odoberie sa supernatant (na spodu usadenina, berie sa vrchná tekutina) a dá sa   
vysušiť do sucha pod prúdom dusíka a teplote – 45°C.Do vysušeného zvyšku rezíduí sa pridá 
250µl mäsového bujónu (5.4). 
Na analýzu sa použije 100 µl   pripraveného analytu . 
 
Poznámka:  Tento postup na prípravu extrakčného roztoku môžeme použiť aj pre                
mäso,orgány (pečeň, obličku) a ryby. Použitím extrakčného postupu sa získavajú nízke detekčné 
hladiny sledovaných rezíduí antibiotík. 
 
 
9. Postup skúšania 
 
Pri pracovnom postupe sa dodržiavajú pokyny výrobcu: 
 



9.1.Pomocou nožničiek sa opatrne odstrihne potrebné množstvo ampuliek (aby sa      
nepoškodila hliníková fólia ostatných ampuliek) a označí sa nezmývateľnou fixkou. 
9.2.Opatrne sa odstráni  hliníková fólia ampulky 
9.3.Do ampulky sa pomaly aplikuje 100 µl vzorky/extraktu (8.1.3,8.2.4,8.3.2) a prekryje fóliou 
9.4.Na kontrolu testu sa pipetuje do ampuliek okrem extraktu aj negatívna kontrola 
a pozitívna kontrola  
9.5.Skontroluje sa teplota vyhrievacieho bloku, ktorá musí byť 64±0,5 ºC, vložia sa do neho 
ampule na kultiváciu a zapnú sa stopky. 
9.6.Po troch hodinách kultivácie sa ampule vyberú z vyhrievacieho bloku a hodnotia sa (pri                
extrakčnej metóde sa doba inkubácie predlžuje na 3 ½hod,porovnaním so zmenou farby negatívnej 
kontrolky) . 

9.7.Pri posudzovaní sa hodnotí farba dolných dvoch tretí agaru ( farba hornej časti môže  zostať 
z rôznych dôvodov dlhšie fialová) 

 
10. Vyhodnotenie výsledkov 
 
10.1. Žlté sfarbenie pevného média udáva, že nie sú prítomné antibiotiká 
 
10.2. Fialové sfarbenie pevného média ukazuje prítomnosť antibiotík 
 
10.3. Žlté/Fialové sfarbenie pevného média ukazuje prítomnosť antibiotík,ktorých množstvo  
         je na úrovni detekovateľnosti tohto testu 
 
 
11. Protokol o skúške 
 
 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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