
R –7.  

Dôkaz efektívnosti zahriatia (133 oC, 3 bar, 20 min) pri spracovaní  
mäsokostných múčok metódou ELISA 

1. Oblasť použitia

Táto metóda  poskytuje všeobecné pokyny pre bezpečný, rýchly a hospodárny dôkaz 
efektívnosti zahriatia (133 oC, 3 bar, 20 min) metódou ELISA. 

2. Podstata skúšania a krátky popis
Na skúšku efektívnosti zahriatia mäsokostných múčok je vhodný iba test pre detekciu 
proteínov bravčového mäsa. Proteíny bravčového mäsa sú pri teplote 133 oC a tlaku 3 bar, 
po dobu trvania 20 minút úplne deštruované a pri dodržaní týchto podmienok nie je možné 
dokázať proteíny bravčového mäsa v mäsokostných múčkach. V prípade nedodržania 
podmienok je test na bravčové mäso pozitívny. 
Je to priama nekompetitívna, sendvičová enzymatická metóda. Vzorky sa zhomogenizujú 
a extrahujú pomocou soľného roztoku alebo vody, zriedený extrakt sa potom pridáva do 
jamiek mikrotitračnej platničky, potiahnutej špecifickou protilátkou. Množstvo navia-
zaného albumínu je priamo úmerné množstvu albumínu nachádzajúcemu sa vo vyšetro-
vanej vzorke. Po naviazaní sa zvyšný materiál odstráni premývaním. Množstvo naviaza-
ného albumínu na protilátku sa určí reakciou s daným množstvom enzýmovo konjugovanej 
protilátky. Po inkubácii sa prebytočný konjugát odstráni premývaním. Aktivita naviazanej 
peroxidázy sa určí pridaním daného množstva substrátu, ktorý vytvára v prítomnosti  pero-
xidázy zelené zafarbenie. Intenzita sfarbenia je priamo úmerná množstvu albumínu 
v extrakte. Po zmeraní mikrotitračnej platničky pri 405 nm je možné kvalitatívne vy-
hodnotenie. 

3. Prístroje, pomôcky a  chemikálie
3.1   Súprava testu 
3.1.1  Pozitívna kontrola – špecifický zvierací albumín 
3.1.2  Špecifická protilátka 
3.1.3  Peroxidázový konjugát 
3.1.4  Substrát 
3.1.5  Peroxidázový citrátový pufer 
3.1.6  Premývací roztok 
3.1.7  Stop roztok 
3.1.8 Mikrotitračná platnička 



 

 
Súpravy sa skladujú a manipuluje sa s nimi podľa návodu výrobcu. 
 
3.2  chlorid sodný 
3.3  2 M NaOH 
3.4  2 M HCl 
3.5  Mikropiety s obsahom 50-100 µl 
3.6  Premývačka mikrotitračných  platničiek 
3.7  Trepačka mikrotitračných  platničiek 
3.8  Odčítač mikrotitračných  platničiek vybavený filtrom 414 nm (akceptovateľné je 405-

420 nm) 
3.9  Mixér alebo mlynček 
 3.10 Filtračný papier  (Whatmann č. 4 alebo podobný) 
 3.11 Erlenmayeove banky 250 ml so zábrusom 
 
4. Príprava roztokov 
 
4.1   Soľný roztok: navážime 9,0 g NaCl do 1000 ml destilovanej alebo deionizovanej  vo-

dy 
4.2  Ostatné roztoky sa riedia podľa návodu výrobcu setu.     
 
5. Príprava vzoriek 
 
5.1 Kafilerické múčky 
 
Vzorka sa pripraví vyšetrovanie mixovaním alebo zomletím (pozor sa  musí dávať na dokonalé 
vyčistenie náradia medzi úpravou jednotlivých vzoriek, aby sa vyhlo vzájomnej kontaminácii).  
Zo zhomogenizovanej  vzorky sa  naváži 6,0 g do 250 ml Erlenmayerovej banky. Pridá sa  20 ml 
destilovanej vody, nechá sa 5 min stáť, aby sa vzorka  rehydratovala. Potom sa pridá 100 ml fy-
ziologického roztoku, zamieša sa a zohreje na 95 oC až 100 oC. Nechá sa vychladnúť pri labo-
ratórnej teplote a potom sa filtruje cez filtračný papier. Po filtrácii, ak je to potrebné, sa upraví pH 
do rozmedzia 6,5 – 7,5 pomocou 2 M NaOH alebo 2 M HCl. 
 
6. Pracovný postup 
 
Pracovný postup sa riadi podľa návodu výrobcu setu. 
 
Orientačný pracovný postup: 
6.1  Test sa vytemperuje na laboratórnu teplotu. 
6.2  Pozitívne a negatívne kontroly sa napipetujú do stanovených jamiek mikrotitračnej plat-

ničky. 
6.3  Vyšetrované vzorky sa napipetujú do stanovených jamiek mikrotitračnej platničky. Je dô-

ležité používať vždy nové špičky pre každú vzorku. 
6.4  Platnička sa  nechá inkubovať  pri podmienkach daných výrobcom setu. 
6.5  Po uplynutí doby inkubácie sa  mikrotitračná platnička premyje premývacím roztokom buď 

ručne pomocou mikropipety, alebo v  premývačke mikrotitračných platničiek. Premývame 
objemom 300 µl. Po premytí sa  platnička vyklepe do papierovej vaty. 

6.6  Určené množstvo anti špecifickej protilátky sa pridá podľa návodu výrobcu setu. 
6.7  Platnička sa  nechá inkubovať  pri podmienkach a daných výrobcom setu. 
 



 

6.8  Po uplynutí doby inkubácie sa mikrotitračná platnička premyje premývacím roztokom buď 
ručne pomocou mikropipety, alebo v premývačke mikrotitračných platničiek. Premývame 
objemom 300 µl. Po premytí sa platnička vyklepe do papierovej vaty. 

6.9  Pridá sa  určené množstvo peroxidázy podľa návodu výrobcu setu. 
6.10  Platnička sa nechá inkubovať  pri podmienkach a daných výrobcom setu. 
6.11  Po uplynutí doby inkubácie sa mikrotitračná platnička premyje premývacím roztokom buď 

ručne pomocou mikropipety, alebo v premývačke mikrotitračných platničiek. Premývame 
objemom 300 µl. Po premytí sa platnička vyklepedo papierovej vaty. 

6.12  Určené množstvo substrátu sa pridá podľa návodu výrobcu setu. 
6.13  Platnička sa  nechá inkubovať  pri podmienkach a daných výrobcom setu. 
6.14  Pridá sa STOP roztok podľa návodu výrobcu setu. 
6.5  Odčíta sa farebná reakcia. Odčítanie môžeme robiť buď vizuálne alebo na odčítači mikro-

titračných platničiek (reader) pri  použití filtra 405 – 420 nm  
 
7. Meranie a vyhodnotenie výsledkov 
 
7.1.  Farebná reakcia sa  zmeria na odčítači mikrotitračných platničiek  pri vlnovej dĺžke 

405 – 420 nm.    
  
7.2  Pozitívna vzorka je vtedy, ak je nameraná hodnota vzorky preukazne vyššia ako  

násobok priemerej hodnoty negatívnej kontroly faktorom (F), ktorý je daný výrobcom 
setu pre jednotlivé druhy mäsa. Dostaneme Cut-off hodnotu. 

 
 
8. Protokol o skúške 
 
Protokol musí obsahovať: 
• typ a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




