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CIZORODÉ LÁTKY  

• nejsou přirozenou složkou poživatin 

• nepoužívají se samostatně jako poživatiny nebo typické 

potravinářské přísady 

• nejsou pro daný druh poživatin charakteristické 

• popř. jejich přítomnost v poživatině nebo výše jejich 

množství může mít vliv na zdraví člověka 

 

- kontaminanty a rezidua cizorodých látek, aditiva 
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CIZORODÉ LÁTKY  

• Antibiotika 

• Chemoterapeutika 

• Mykotoxiny    (hl. aflatoxin M1) 

• PCB                                                  

• Chlorované uhlovodíky 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pesticidy 

• DDT                                      

• Nebílkovinné formy dusíku 

• (NO3
-
 , NO2

-, močovina)  

• Kovy ( As, Cd, Cu, Ni, Pb, 

Hg) 

• Dezinfekční a mycí 

prostředky 

• Rostlinné fytoncidy 

• Jedovaté součásti 

průmyslových exhalátů 
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REZIDUA INHIBIČNÍCH LÁTEK  

• RIL = veškeré farmakologicky účinné látky, které 

zůstávají v potravinách získaných ze zvířat 

• MLR  mg/kg 

• Veterinární léčiva 

• antibiotika, sulfonamidy a další biologicky aktivní látky  

• antibiotika pro léčbu onemocnění hospodářských zvířat 

(mastitida)  

• aplikace intramuskulárně, intravenózně, subkutánně  

• antibiotika rostlinného původu (z krmiva), antibiotika ke 

konzervaci siláží  

• inhibiční látky 
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REZIDUA INHIBIČNÍCH LÁTEK  

• RIL = veškeré farmakologicky účinné látky, které 

zůstávají v potravinách získaných ze zvířat 

 

• penicilin 

• streptomycin, neomycin 

• tetracyklin, oxytetracyklin, chlortetracyklin 

• chloramfenikol 

• vylučování 2 – 14 dnů po aplikaci 

• přechod z léčených částí vemene do neléčených 
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REZIDUA INHIBIČNÍCH LÁTEK  

• RIL = veškeré farmakologicky účinné látky, které 

zůstávají v potravinách získaných ze zvířat 

 

• Hledisko zdravotní nezávadnosti 

• Technologické kritérium 
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NEGATIVNÍ ÚČINKY RIL  

• Zdravotní riziko pro spotřebitele 

• alergické reakce (kožní)  

• rezistence MO na antibiotika  

• poškození střevní mikroflóry  

• toxický efekt reziduí při dlouhodobém účinku 

• Technologické problémy  

• snížení/zastavení aktivity mlékařských kultur  

• rozklad bílkovin a tuku x hořknutí, změny 

konzistence výrobků, změny aroma, přechod 

od kyselého srážení k sladkému  

• Dopad na životní prostředí  
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REZIDUA INHIBIČNÍCH LÁTEK  

• Indikace vyšetření 

• porážka nemocných zvířat (podezření na léčení, aniž 

by to chovatel uvedl v IPŘ) 

• podezření na nedodržení ochranné lhůty 

• export a import 

• experimentální účely – stanovení délky ochranné lhůty 
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DETEKCE A STANOVENÍ RIL  

• Mikrobiologické metody 
• screeningové metody 

• selektivní rychlotesty 

• širokospektrální rychlotesty 

• plotnové metody 

• titrační metody 

 

• Fyzikálně chemické metody 
• identifikace  a konfirmace, kvantifikace 

• zjištění kokrétního druhu léčiva a jeho koncentrace 
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MIKROBIOLOGICKÉ METODY 

 

• screeningové metody 
• selektivní rychlotesty 

• širokospektrální rychlotesty 

• plotnové metody 

• titrační metody 
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SELEKTIVNÍ RYCHLOTESTY 

• použití hlavně v mlékárenské praxi a prvovýrobě mléka  

• jedná se o receptorovou nebo enzymatickou analýzu, 

která umožňuje velice rychlou detekci veterinárních 

léčiv 

• výhodou těchto testů je jednoduchost provedení a 

rychlé stanovení IL, analýza probíhá 1 – 10 minut dle 

druhu testu 

• většina testů vyžaduje inkubaci v inkubátoru při 40- 

56°C, některé testy lze provádět při pokojové teplotě 
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ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ RYCHLOTESTY 

• jedná se o princip agarové difúze spojené se změnou barvy 
indikátoru v důsledku změny pH půdy způsobené růstem 
testovacího kmene Geob. stearothermophilus v.c. C 953 

• umožňují detekci širokého spektra veterinárních léčiv 

• výhodou je jednoduché provedení testu, aplikace vzorku 
mléka, tekutých mléčných výrobků a následná inkubace v 
inkubátoru při 64 – 65 °C  

• časová náročnost 2-3 hodiny, podle druhu testu 

 

• Nejčastěji používané testy jsou Eclipse 50, Delvotest® SP- NT 
/ T, Kalidos MP / TB test.  
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PLOTNOVÉ METODY 
"METODA ŠESTI PLOTEN" 

• metoda umožňuje skupinovou identifikaci vet. léčiv  

• podle velikosti inhibiční zóny i odhad přibližné koncentrace 
vet. léčiva  

• plotny jsou na většinu běžně používaných veterinárních 
léčiv dobře citlivé vzhledem k MRL  

• největší využití má při detekci reziduí léčiv ve tkáních 
hospodářských zvířat, kde slouží jako screeningová metoda 
při prvním testování suroviny  

• využití pro vzorky, které nelze rozborovat komerčními 
screeningovými testy ( mlékárenské výrobky, ostatní 
potraviny, krmné směsi …)  
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PLOTNOVÉ METODY 
"METODA ŠESTI PLOTEN" 
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PLOTNOVÉ METODY 
"METODA ŠESTI PLOTEN" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• testovací mikroorganismus: Geobacillus stearothermophilus 

– příprava vzorku mléka: inaktivace 2 min při 85°C, ochlazení 

– disky se napustí zkoumaným mlékem, PK, NK, VZ  
a přiloží na půdu se sporami testovacího mikroba 

– inkubace: 63-65°C po dobu 18-24 hodin ve vlhké komůrce 
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PLOTNOVÉ METODY 
"METODA ŠESTI PLOTEN" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLOTNOVÉ METODY 
"METODA ŠESTI PLOTEN" 
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• + VÝHODY 

 

• výborné screeningové metody 
schopné detekovat současně velké 
množství různých 
antibakteriálních látek s různou 
chemickou strukturou 

• současně umožňuji skupinovou 
identifikaci RIL 

• post-screeningové konfirmační 
metody 

 

 

 

 

 

 

• - NEVÝHODY 

 

• citlivost agarových difuzních 
metod ovlivňuje mnoho 
faktorů (pH, množství média, 
druh MO atd.) 

• citlivost plotnových metod 
významně kolísá 

• neposkytuji úplnou informaci 
o vyšetřovaném vzorku 

• dlouhá inkubační doba (18-24 
hod.) 

• náročnost provedení 
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"ANTIBIOTEST" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• rychlé, jednoduché, spolehlivé, levné a citlivé stanovení 
inhibičních látek (0.03 jednotek inhibičních látek v 1 ml mléka) 

• 2 druhy: A-I…ke stanovení inhibičních látek v mléce 

                 A-II....k určení, zda je inhibiční látkou penicilin 

• papírek A-I obsahuje vysušenou živnou půdu, testovací 
kulturu (Bacillus subtilis), indikátor TTC 

• papírek A-II obsahuje navíc enzym penicilinázu 
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"ANTIBIOTEST" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• příprava vzorku mléka: inaktivace 2 min při 85°C, 
ochlazení 

• inkubace: 37°C po dobu 12-14 hodin 

• vyhodnocení  A-I 
• červený   0 nebo 0,01 jednotek/ml 

• lehce narůžovělý  0,03 jednotek/ml 

• bílý    vyšší obsah inhibičních látek 

 

•  vyhodnocení   A-II 
• červený   inhibiční látkou je penicilin 

• bílý, lehce narůžovělý jiná inhib. látka 
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"ANTIBIOTEST" 
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TITRAČNÍ METODY 
"JOGURTOVÝ TEST" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• technologická zpracovatelnost mléka 

• 50 ml vzorku              inaktivace 5 min při 85°C 

• ochlazení (43°C) + 2 ml jogurtové směsi (1:1) 

• inkubace při 43°C po dobu 3.5 hodiny 

• stanovení kyselosti mléka        titrace 0.25 M NaOH na 
fenolftalein (vyjádření v Soxhlet-Henkel stupních-SH) 

• standardizace louhu: kyselina šťavelová 

• současně i slepý vzorek  

• vyhodnocení: spotřeba 0.25 M NaOH na 100 ml vzorku 
= kysací schopnost (nejméně 20 SH) 
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FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ METODY 
 

• identifikace  a konfirmace, kvantifikace 

• zjištění kokrétního druhu léčiva a jeho koncentrace 

• chromatografické metody 
• HPLC, TLC 

• gelová elektroforéza 
• vysokonapěťová HVELFO  (kapilární elektroforéza) 

• enzymatické imunometody 
• ELISA 

• radioimunologické metody 
• analyzátor CHARM II 
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VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ 

CHROMATOGRAFIE S HMOTNOSTNÍ 

DETEKCÍ (HPLC/MS/MS)  

 • metoda je hlavně používána k cílenému stanovení léčiva, 
jeho konfirmaci a následné kvantifikaci  

• metodu lze použít jako screeningovou, tzv. multireziduální 
metoda (asi 60)  

• metoda je vhodná pro stanovení léčiv v surovinách i 
potravinách živočišného původu 

• metoda je hlavně používána k cílenému stanovení léčiva, 
jeho konfirmaci a následné kvantifikaci  
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ENZAMATICKÉ METODY 
"ELISA" 

 

• různé varianty 

• citlivá 

• snadno automatizovatelná 
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RIA-ANALYZÁTOR CHARMII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cílené stanovení veterinárního léčiva  

•kalibrací přístroje je nastaven kontrolní bod na 

hodnotu MRL pro každé léčivo nebo skupinu léčiv  

•provedení vlastní analýzy – mléko (odstředění a 

odstranění tuku), časová náročnost asi 20-30 min.  

•analyzátor vyhodnotí, zda je vzorek pozitivní nebo 

negativní  

•metoda umožňuje stanovení léčiva nad a nebo 

pod MRL 
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RIA-ANALYZÁTOR CHARMII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ß-laktamová antibiotika + cefalosporiny  

•tetracykliny (TC,OTC,CTC,DOX)  

•cloxacilin  

•oxacilin  

•gentamicin + neomycin  

•streptomycin  

•chloramfenikol  

•erytromycin + tylan  

•sulfonamidy  

•lze stanovit také alkalická fosfatáza a aflatoxin M1  
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CIZORODÉ LÁTKY V MLÉCE 

Dezinfekční a mycí prostředky 

• inhibují ušlechtilé MO a snižují kysací aktivitu mléka 

 

• prostředky na bázi kvarterních amonných sloučenin 

• prostředky na bázi fenolu, formalinu a amfolytová mýdla 

• prostedky na bázi aktivního chlóru a jódové preparáty 

• kombinace kyselých a zásaditých prostedků (kys. fosforečná + 
louh)  

• někdy louh + desinfekce 

• prostředky na bázi aktivního O2 (kys. peroctová, peroxidy) 

 

• šetření vody při proplachu dojicích zařízení 
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