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1 Úvod 
V prvním roce řešení projektu byla pozornost zaměřena na seznámení se 

s problematikou a vypracování základních postupů odběru mleziva a některé typy 

chemických a mikrobiologických analýz, tzn. aktivity A1201, A1202 a A1203, které směřují 

k dosažení výsledku V001, resp. dílčího cíle C001 (Testování složení a vlastností kozího a 

kravského kolostra). Podle plánu byly rovněž zahájeny práce pro V002, resp. C002 

(Sledování vlivu kolostra na růst bakterií mléčného kvašení a bifidobakterií). 

Celkové náklady na řešení projektu v r. 2012 činily 2450 tis. Kč, z toho byla 

1784 tis. Kč dotace MZE. Náklady byly vyčerpány v souladu s plánem v rámci povolených 

odchylek v položkovém členění.  

 

2 V001 Složení a vlastnosti kozího a kravského kolostra. 

(1. 4. 2012 – 31. 12. 2014) 

 

2.1 A1201 - Výběr a zavedení vhodných metodik odběru, 
skladování a transportu vzorků mleziva a výběr a ověření 
vhodných chemických metodik ke stanovování biologicky 
aktivních látek mleziva. 

2.1.1 Úvod 

 

Cílem této aktivity bylo především standardizovat způsob odběru vzorků mleziva tak, 

aby vzorky byly reprezentativní a nedocházelo k nežádoucím změnám v kvalitě mleziva. 

2.1.2 Odběr a analýza vzorků kolostra společností Ingredia s.r.o. 

2.1.2.1 Materiál a metody 

Vzorky mleziva byly odebírány u dvou prvovýrobců mléka, a to u společnosti Agricoop 

a.s. z Třince - Oldřichovic a Zemědělského družstva vlastníků Nošovice. Odběry probíhaly  

v období od července do listopadu 2012. Celkem se podařilo odebrat 22 vzorků z prvního a 

17 z druhého nádoje. Zaměstnanci farem byli poučeni, jakým způsobem odběr provádět. 

Vemeno bylo dezinfikováno běžným způsobem jako při dojení mléka, následně mlezivo bylo 

nadojeno do konve určené pouze pro sběr mleziva. Po nadojení mleziva, jeho zamíchaní, byl 

odebrán vzorek o objemu 1 litru (klasická, nová PET láhev na mléko) a ihned zamražen. 

V několika případech byl vzorek mleziva ihned transportován do laboratoře Ingredia s.r.o. 

k provedení rozborů (pouze v případě pokud byl zaměstnanec Ingredia s.r.o. přítomen při 

otelení). Přehled vzorků je uveden v Tab. I. 
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V laboratoři Ingredia s.r.o. byly sledovány následující parametry: obsah tuku 

(butyrometricky), sušina (vážkově), hustota (hustoměr na mlezivo) , pH, SH, inhibiční látky 

(Delvotest), obsah IgG ( komerční sada od firmy Binding Site ). Výsledky jsou uvedeny v Tab. 

II. Po odběru a zamražení vzorků mleziva na farmě byly tyto postupně transportovány do naší 

laboratoře, kde po rozmražení byly provedeny výše popsané rozbory a zároveň byly připraveny 

další vzorky pro VŠCHT Praha a Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Vzorky byly opětovně 

zamraženy a následně hromadně odeslány na výše jmenována pracoviště k dalším rozborům. 

 

2.1.2.2 Výsledky 

Pro zpracovatele mleziva je důležité najít rychlou, jednoduchou a relativně přesnou 

metodu pro hodnocení jeho kvality, zejména stanovení obsahu IgG. Pro hodnocení kvality 

mleziva se nejčastěji používá měření hustoty, uvádí se rovněž měření pH. Z našich měření 

vyplývá, že z měření hustoty je možno odhadnout přibližný obsah IgG, kdežto měření pH 

nedává přesvědčivé výsledky, jak je patrné z Tab. II a z Obr. 1 a Obr. 2. Z tabulky je rovněž 

patrný značný pokles obsahu IgG při druhém dojení, který průměrně klesl o 53,4%. Vysoký 

podíl vzorků je pozitivní na RIL (68 %), u dojnic jsou při zasušení preventivně podávaná 

antibiotika, což představuje výrazné omezení jeho dalšího využití. Použitá metoda však nemusí 

být zcela spolehlivá a vykazuje často falešně pozitivní výsledky. To je způsobené inhibičním 

působením laktoferinu a lysozymu na testovací mikroorganismus Geobacillus 

stearothermophilus var. calidolactis (Carlsson et al., 1989). 

 

2.1.2.3 Závěr 

Byla vypracována metoda odběru vzorků mleziva. Pro hodnocení kvality je jako základní 

metodu vhodné použít radiální imunodifusi. Metoda je však poměrně nákladná a zdlouhavá. 

Pro orientační posouzení kvality lze použít měření hustoty, výhledově by bylo možné pro tyto 

účely ověřit měření indexu lomu, které je jednodušší, rychlejší a snáze proveditelné i na farmě 

(Bielmann et al., 2010). Pozornost by měla být věnována také stanovení RIL, např. ověřit 

možnost inaktivace laktoferinu a lysozymu (tepelná, SDS), aby byly omezeny nebo vyloučeny 

falešně pozitivní výsledky. 
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Tab. I: Vzorky odebírané a analyzované společností Ingredia s.r.o. 

a - 1. nádoj, b - druhý nádoj 
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te
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Původ vzorku Poznámka 

1a 16.6.2010 11.7.2012 Jalovice č. 555 Nošovice vzorek uložen v lednici 

1b       osobní odběr vzorku 

2a 2009 22.8.2012 Kráva, 2. tele,  Guty uloženo v lednici 

2b       uloženo v lednici 

3a 10.10.2010 30.8.2012 Jalovice č. 544 Nošovice dovezeno zamražené 

3b       osobní odběr 

4a 1.10.2010 31.8.2012 Jalovice č.64 Nošovice osobní odběr 

5a 5.12.2007 31.8.2012 Kráva č.68 Nošovice osobní odběr 

6a 21.8.2010 6.9.2012 č.204548/981, 1.tele dovezeno zamražené 

7a 6.8.2010 8.9.2012 č.204543/981, 1.tele dovezeno zamražené 

7b       dovezeno zamražené 

8a 3.7.2004 12.10.2012 č.102235/981 dovezeno zamražené 

8b       dovezeno zamražené 

9a 20.6.2009 16.10.2010 č.195452/981 dovezeno zamražené 

9b       dovezeno zamražené 

10b 20.6.2010 16.10.2010 č.195476/981 dovezeno zamražené 

11a 25.10.2010 19.10.2012 č.204616/981 dovezeno zamražené 

12a 16.8.2009 21.10.2010 č.195524/981 dovezeno zamražené 

12b       dovezeno zamražené 

13a 29.6.2009 25.10.2012 č.195470/981 dovezeno zamražené 

14a 7.9.2009 29.10.2012 č.195534/981 dovezeno zamražené 

14b       dovezeno zamražené 

15a 2.10.2010 29.10.2012 č.195566/981 dovezeno zamražené 

15b       dovezeno zamražené 

16a 3.8.2007 31.10.2012 č.156630/981 dovezeno zamražené 

16b       dovezeno zamražené 

17a 28.4.2006 1.11.2012 č.118151/981 dovezeno zamražené 

17b       dovezeno zamražené 

18b 10.8.2010 2.11.2012 č.204521/981 dovezeno zamražené 

19a 24.4.2009 13.11.2012 č.195425/981 dovezeno zamražené 

19b       dovezeno zamražené 

20a 6.11.2010 15.11.2012 č.217361/981 dovezeno zamražené 

20b       dovezeno zamražené 

21a 4.8.2006 19.11.2012 č.141746/981 dovezeno zamražené 

21b       dovezeno zamražené 

22a 10.2.2007 21.11.2012 č.151529/981 dovezeno zamražené 

22b       dovezeno zamražené 

23a 29.9.2007 21.11.2012 č.169632/981 dovezeno zamražené 

23b       dovezeno zamražené 

24a 15.7.2009 17.10.2012 č.195476/981 dovezeno zamražené 
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Tab. II: Výsledky analýz vzorků kolostra Ingredia s.r.o. 
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Koncentrace IgG (g/L) 
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P
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1a 126,6 120,5 123,6 22,79 4,2 6,42 16,4 1,055 neg. 

1b 80,1 73,3 76,7 24,30 7,1 6,15 17,4 1,042 neg. 

2a 121,8 60,0 90,9 22,65 4,5 6,29 19,0 1,058 neg. 

2b 39,5 39,3 39,4 22,65 4,0 6,29 17,0 1,041 neg. 

3a 91,8 89,5 90,7 28,00 8,4 6,50 16,0 1,066 neg. 

3b 35,8 33,0 34,4 31,30 6,7 6,31 14,4 1,037 neg. 

4a 78,8 79,0 78,9 21,40 4,6 6,65 10,2 1,046 poz. 

5a 138,0 127,5 132,8 19,80 8,0 6,08 19,0 1,053 poz. 

6a 134,8 132,5 133,6 31,00 8,0 6,22 16,8 1,067 neg. 

7a 109,5 100,0 104,8 25,15 6,5 6,47 16,4 1,054 neg. 

7b 50,0 53,0 51,5 17,65 5,3 6,13 16,7 1,044 neg. 

8a 112,5 96,0 104,3 57,13 3,6 6,58 16,0 1,062 neg. 

8b 59,0 56,9 58,0 30,44 4,6 6,50 15,6 1,052 neg. 

9a 106,5 104,5 105,5 13,19 8,2 6,38 17,4 1,059 poz. 

9b 37,5 36,1 36,8 17,19 4,7 6,36 15,0 1,046 poz. 

10b 30,0 24,0 27,0 16,04 2,1 6,46 13,2 1,042 poz. 

11a 81,5 71,5 76,5 23,94 4,8 6,40 21,0 1,063 neg. 

12a 61,5 63,5 62,5 20,93 5,1 6,26 18,4 1,054 poz. 

12b 41,5 32,6 37,1 15,30 6,6 6,28 13,4 1,035 poz. 

13a 109,5 104,5 107,0 28,98 8,5 6,42 18,2 1,056 poz. 

14a 81,5 79,0 80,3 23,66 4,8 6,10 24,2 1,060 poz. 

14b 56,8 53,0 54,9 20,53 5,3 6,26 18,2 1,045 poz. 

15a 76,3 67,5 71,9 16,44 1,4 6,37 17,0 1,055 poz. 

15b 28,5 21,2 24,8 13,23 3,5 6,45 13,4 1,040 poz. 

16a 187,8 157,5 172,6 31,74 8,4 6,32 19,6 1,057 poz. 

16b 39,3 44,7 42,0 19,73 6,3 6,34 16,4 1,039 poz. 

17a 115,8 113,5 114,6 22,97 2,3 6,38 21,0 1,072 poz. 

17b 37,5 39,3 38,4 18,66 2,0 6,27 18,0 1,054 poz. 

18b 71,3 53,0 62,1 34,28 8,0 6,27 18,6 1,046 neg. 

19a 86,8 79,0 82,9 24,33 6,3 6,19 18,2 1,054 poz. 

19b 39,5 42,6 41,0 19,62 5,1 6,30 15,0 1,041 poz. 

20a 81,5 79,0 80,3 26,85 8,5 6,27 19,0 1,049 poz. 

20b 13,5 x 13,5 15,06 3,4 6,32 13,0 1,036 poz. 

21a 61,5 56,5 59,0 7,00 6,4 6,34 14,2 1,040 poz. 

21b 30,0 29,9 30,0 35,59 9,0 6,29 17,2 1,046 poz. 

22a 109,5 63,5 86,5 19,64 7,0 6,36 15,4 1,046 poz. 

22b 33,8 42,6 38,2 20,77 8,0 6,32 15,8 1,044 poz. 

23a 109,5 118,0 113,8 25,43 8,0 6,30 17,8 1,055 poz. 

23b 92,3 96,0 94,1 28,07 6,5 6,38 22,8 1,071 poz. 

24a 78,8 83,0 80,9 21,05 4,4 6,48 15,4 1,055 poz. 
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2.1.3 Vliv metod odběru na mikrobiologickou kvalitu kolostra 

Ve spolupráci se ZD Kojčice, které se zaměřuje především na chov českého 

červenostrakatého skotu, a INGREDIA s.r.o., která získává kolostrum z několika ZD a farem 

s chovem především holštýnského skotu, byl Výzkumným ústavem mlékárenským 

s.r.o.testován vliv metod odběru a skladování kravského kolostra na jeho mikrobiologickou 

kvalitu. Bylo zvoleno několik metod odběru a skladování: 

I. Odběr vzorku z kolostra odebraného do čisté konve (směsný vzorek) 

II. Odběr vzorku oddojením přímo do sterilní vzorkovnice 

III. Odběr vzorku bez a s očištěním vemene dezinfekcí 

IV. Skladování v chladu při 6±2˚C 

V. Skladování zamražením na -18˚C 

Vzorky od firmy INGREDIA s.r.o. byly odebrány z konve (směsný vzorek) bez dezinfekce 

struku/vemene a uskladněny v chladu při 6 ± 2 ˚C nebo zamraženy na -18 ˚C.   

Dále byla testována možnost odběru kolostra od dojnic, které jsou zasušovány 

antibiotickými preparáty Kloxerate (Pfizer) a  Orbenin (Merck). Získané vzorky byly 

testovány na rezidua inhibičních látek (RIL), které by byly pro další technologické i léčebné 

využívání kolostra nežádoucí. 

2.1.3.1 Materiál a metodika 

Vzorky kolostra 

ZD Kojčice 

Tab. III: Seznam testovaných vzorků ze ZD Kojčice  

č. dojnice datum odběru čas způsob odběru a skladování 

190520 7. 6. 2012 9:00 oddojením do vzorkovnice bez dezinfekce vemene, zamražen 

234536 5. 6. 2012 12:00 oddojením do vzorkovnice bez dezinfekce vemene, zamražen 

339336 8. 6. 2012 7:00 směsný vzorek z konve bez dezinfekce, zamražen 

431133 8. 6. 2012 12:00 směsný vzorek z konve bez dezinfekce, zamražen 

296122 28. 6. 2012 11:00 oddojením do vzorkovnice s dezinfekcí vemene, zamražen 

374128 30. 11.2012 14:00 oddojením do vzorkovnice s dezinfekcí vemene, v chladu při 6 ± 2˚C 

Ingredia 

Tab. IV: Seznam testovaných vzorků z INGREDIA  

č. dojnice datum odběru čas způsob odběru a skladování 

555 11. 7. 2012 (1A) večer oddojením do vzorkovnice bez dezinfekce vemene, chladu při 6 ± 2˚C 

Guty 22. 8. 2012 (2A) ráno oddojením do vzorkovnice bez dezinfekce vemene, chladu při 6 ± 2˚C 

544 30. 8. 2012 (3A) večer oddojením do vzorkovnice bez dezinfekce vemene, zamražen 

204548/981 6. 9. 2012 (6A) večer oddojením do vzorkovnice bez dezinfekce vemene, zamražen 

204543/981 8. 9. 2012 (7A) večer oddojením do vzorkovnice bez dezinfekce vemene, zamražen 
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Mikrobiologická analýza 

U všech vzorků kravského kolostra, které bylo odebráno různými způsoby, byla provedena 

mikrobiologická analýza. V kolostru byla sledována množství nežádoucích mikroorganismů, 

které by mohly mít negativní zdravotní i technologický dopad na kvalitu kolostra, tedy  

kvasinky, plísně, koaguláza pozitivních stafylokoky, koliformní bakterie a  E. coli. Dále byl 

stanoven také celkový počet mikroorganismů. Kultivační podmínky a média (MILCOM, 

Tábor) jsou shrnuty v Tab. V. 

Tab. V: Kultivační podmínky pro jednotlivé skupiny testovaných mikroorganismů 

testované mikroorganismy podmínky kultivace 

kvasinky a plísně (KTJ/mL) GKCH agar, aerobně, 25 ˚C, 72 hod. 

koaguláza pozitivní stafylokoky(KTJ/mL) B-P agar + RPF suplement, aerobně, 37 ˚C, 24 
hod 

celkový počet mikroorganismů (KTJ/mL) GTK agar, aerobně, 30 ˚C, 72 hod. 

koliformní bakterie a E. coli(KTJ/mL) chromogenní agar, aerobně, 37 ˚C, 24 hod. 

 

2.1.3.2 Výsledky 

Výběr postupu odběru a skladování 

Tab. VI: Přehled výsledků mikrobiologické analýzy vzorků kravského kolostra odebraných a 

skladovaných různými způsoby 

Vysvětlivky: CB – koliformní bakterie, CPM – celkový počet mikroorgasnimů 

Rezidua inhibičních látek 

Stanovení reziduí inhibičních látek (RIL) je důležitým technologickým a zdravotním 

parametrem (zvýšení rezistence MO k antibiotikům) pro kvalitu mléka a v podstatě i kolostra. 

Kolostrum lze rozdělit na kolostrum, které pochází od prvotelek a není u něj riziko výskytu 

reziduí inhibičních látek, protože zvíře nebylo zasušováno antibiotickými preparáty. 

V druhém případě pochází kolostrum od dojnic, které jsou zasušovány a je u nich riziko 

výskytu antibiotických reziduí. V současné chvíli je kolostrum zpracováváno především od 

prvotelek, ale při možnosti vhodného testování RIL v kolostru od dojnic by bylo možné 

zpracovávat daleko větší množství kolostra. Rezidua inhibičních látek ve čtyřech vzorcích 

kolostra od dojnic odebraných pracovníky ZD Kojčice byly zkoušeny v akreditované 

Č. dojnice 
kvasinky 

(KTJ/mL) 

plísně 

(KTJ/mL) 

koaguláza 

pozitivní 

stafylokoky 

E. coli 

(KTJ/mL) 

CB 

(KTJ/mL) 

CPM 

(KTJ/mL) 

190520 5 KTJ 2 KTJ neg. 3 KTJ 2,3 x 10
1
 1,0 x 10

3
 

234536 3 KTJ 2 KTJ neg. 0 KTJ 1KTJ 1,0 x10
3
 

339336 5,6 x 10
3
 8,0 x 10

2
 neg. 1,0 x 10

1
 2,2 x 10

1
 2,3 x 10

6
 

431133 4,2 x 10
3
 9,0 x 10

2
 neg. 1 KTJ 3,9 x 10

4
 2,8 x10

6
 

374128 1,1 x 10
3
 3,0 x 10

1
 neg. 2,0 x 10

1
 1,5 x 10

3
 6,3 x 10

5
 

296122 neg. neg. 3 KTJ 4 KTJ 5 KTJ <1000 

555 >1000 x 10
1
 1,0 x 10

3 
neg. >10 KTJ >1000 x 10

1 
>1000 x 10

3 

Guty 2,1 x 10
2 

1,3 x 10
3 

neg. 3,0 x 10
1 

5,8 x 10
2 

3,0 x 10
5
 

544 3,1 x 10
2 

>10 KTJ neg. >10 KTJ 1,2 x 10
3 

>1000 x 10
3
 

204548/981 3,4 x 10
2 

8,4 x 10
2 

neg. 2,1 x 10
2 

4,8 x 10
2 

1,0 x 10
5 

204543/981 >100 x 10
1
 >100 x 10

1
 neg. >10 KTJ >1000 x 10

1
 >1000 x 10

3
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zkušební laboratoři č. 1129 Státního veterinárního ústavu Jihlava mikrobiologickými 

(ECLIPSE, čtyřplotnová metoda, pl. metody s E. coli a Geobacillus stearothermophilus var. 

calidolactis) i chemickými metodami (HPLC-MS). Ze stanovených výsledků pouze jeden 

vzorek nevyhovoval Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009. 

U nevyhovujícího vzorku byla prokázána rezidua ampicilinu a cloxacilinu, které jsou součástí 

používaného preparátu Kloxerate (Pfizer). 

2.1.3.3 Závěr 

Celkové počty mikroorganismů u testovaných vzorků se pohybovaly v rozmezí od 

< 1000 až 10
6 

KTJ/mL, což odpovídá počtům u syrového mléka. Z hlediska celkového počtu 

mikroorganismů byl nejlépe hodnocen vzorek č. 296122, který byl odebírán oddojením do 

vzorkovnice po předchozí dezinfekci vemena a následně zmražen. U vzorků byly zachyceny 

všechny skupiny testovaných nežádoucích mikroorganismů. Stanoveny byly, jak kvasinky a 

plísně, tak koliformní bakterie – jako indikátory hygienické kvality. Koaguláza pozitivní 

stafylokoky byly nalezeny u jednoho vzorku, a to u vzorku č. 296122. Rezidua inhibičních 

látek byly zachyceny u jednoho ze čtyř testovaných vzorků, u kterého byla prokázána 

přítomnost reziduí ampicilinu a cloxacilinu. 

 Pro vyvození závěrů ohledně vlivu způsobu odběru a skladování vzorků mleziva bude 

potřeba otestovat větší soubor vzorků mleziva, což bude předmětem aktivity i v dalším roce 

řešení projektu. 
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2.1.4 Odběr kozího mleziva 

 

Postup pro odběr kozího mleziva byl vypracován společností Betula Pendula s.r.o. 

Prvním krokem pro sběr mleziva je vyhledání vhodných a ke spolupráci ochotných kozích 

farem. Část chovatelů koz nemá chuť navázat spolupráci z důvodu zvýšené pracnosti, která se 

sběrem mleziva souvisí, nebo z přesvědčení, že má všechno mlezivo zůstat kůzlatům. 

Kritéria určující vhodnost kozí farmy pro spolupráci se společností Betula Pendula 

s.r.o. jsou následující: 

 Mlezivo se odebírá pouze od zvířat, která jsou zdravá a nebyla léčena léky, které 

by mohly ovlivnit kvalitu kolostra (kozy jsou většinově zdravější než ostatní 

zvířata a dle sdělení většiny chovatelů se nemocné zvíře příliš nevyplatí léčit, 

protože se buď „uzdraví“ samo, nebo zemře) 

 Dodržování obecných zásad správné hygieny a dojení: 

▫ práce obsluhy v čistém oblečení a optimální hygieně prostředí 

▫ důkladné ruční omytí mléčné žlázy teplou vodou a osušení měkkou utěrkou 

▫ odstříkání 2 - 4 střiků mleziva z každého struku mléčné žlázy 

▫ ruční nebo strojní oddojení dle podmínek a zvyklostí farmy 

▫ veškeré nádoby a dojicí jednotka musí být vyčištěny a dezinfikovány 

▫ přecezení přes textilní filtry nebo plachetku (plenu) 

▫ přelití do námi dodané sterilní láhve, pečlivě uzavřené. 

▫ mlezivo v láhvi musí být co nejrychleji zchlazeno v dřezu s ledovou tříští za 

opakovaného promíchávání, nebo láhev musí být umístěna do ledové vody 

v plášti chladicího zařízení. 

 Důležitým faktorem je možnost co nejdelší pastvy (na mnoha farmách jsou zvířata 

pasena celoročně a v kozíně nebo pod přístřeškem bývají pouze za vysoké sněhové 

pokrývky). Možnost pastvy na loukách, v remízcích nebo při krajích lesů zaručuje 

koze možnost pestré skladby stravy, která má pak zásadní vliv na kvalitu kozího 

mleziva. 

 Svou roli hraje i samotné umístění farmy. Kozí farmy se nacházejí v naprosté 

většině v čistých venkovských oblastech, většinou pohraniční podhůří a na 

Českomoravské vrchovině, což jsou ekologicky nejčistší oblasti České republiky. 

 Vybraní chovatelé, žijí v souladu s přírodou a chovají se ke svým zvířatům i 

krajině šetrně, což výrazně pozitivně ovlivňuje kvalitu mleziva, která je daleko 

vyšší než z velkochovů zaměřených na co největší produkci za co nejmenší 

náklady. 
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Samotné vytvoření sítě farem bylo poměrně náročné kvůli omezené dostupnosti 

informací i obtížné dostupnosti některých farem. 

Po dohodě s chovatelem se na všechny farmy v předstihu před prvními očekávanými 

porody rozvezou sterilní lahve se štítkem, na který se vyznačí datum dojení, farma, na které se 

dojilo, a doba, která v době dojení uběhla od porodu: 

 A – do 2 hodin od porodu 

 B – do 12 hodin od porodu 

 C – do 24 hodin od porodu 

Následně chovatel telefonicky nebo e-mailem informuje koordinátora sběru nebo 

přímo sběrače, že má připravené mlezivo k odběru. Koordinátor sběru následně sestaví 

sběrači trasu, která umožní dopravit nativní zachlazené mlezivo (teplota 4 až 5° C) nejpozději 

do 5 dnů ke zpracování do laboratoře. V případě, že se jedná o malé množství mleziva na 

odlehlém místě, pro které by se ekonomicky nevyplatilo dojet, dochází k dohodě s farmářem 

o zamražení mleziva a jeho pozdějším svozu, kdy se případné odlehlé místo lépe napojí k 

nějaké jiné trase po ostatních farmách. Svoz zamraženého mleziva je spíš výjimečná situace, 

která je pravděpodobná až na konci sezóny, kdy se jezdí pro „zbytky“ na několik 

osamocených farem. 

Převoz mleziva se provádí v plastových chladicích boxech. Během přepravy se u 

kontrolních vzorků měří teplota a provádí se kontrola, zda během celé přepravy zůstala 

teplota v povolené normě. 

Po svezení mleziva do laboratoře se provede zaevidování a roztřídění svezeného 

mleziva, kde se zaevidují všechny důležité údaje jako je: 

▫ Jméno farmy 

▫ Datum nádoje a datum dovezení do laboratoře 

▫ Počet litrů 

▫ Mlezivo je nativní nebo zmražené. 

Následně se ze svezeného mleziva odeberou vzorky, které jsou předány k mikrobiologickému 

vyšetření na patogeny (Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus a 

Salmonella) a k fyzikálně-chemickému vyšetření. Nevyhovující vzorky se vyřadí a dále 

nezpracovávají. 
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2.2 Aktivita A1202 - Implementace analytických metod pro 
hodnocení kvality a chemického složení kolostra. 

 

2.2.1 Úvod 

Kolostrum (mlezivo), první mléko tvořící se po porodu, je bohatým zdrojem 

imunoglobulinů, antimikrobiálních peptidů (laktoferin, laktoperoxidasa) a dalších biologicky 

aktivních látek včetně růstových faktorů (Playford, 2001). Právě imunoglobuliny jsou 

nejdůležitější složkou kolostra, která zajišťuje imunitu mláďat a určuje kvalitu produktů 

vyráběných z mleziva. Zcela unikátní složení kolostra vede k jeho vědeckému zkoumání za 

účelem zjištění zdravotních účinků v lidské výživě (Uruakpa a kol., 2002). Z tohoto pohledu 

je důležitá přesná analýza jednotlivých složek kolostra, určení variability složení mezi 

jednotlivými druhy savců i jednotlivých zvířat. 

Cílem aktivity A1202 bylo otestovat analytické a fyzikálně-chemické metody vhodné 

pro analýzu kravského a kozího kolostra. 

2.2.2 Vylučovací chromatografie 

Pro analýzu syrovátkových bílkovin kolostra byla zvolena vylučovací chromatografie 

(size exclusion chromatography, SEC) z následujících důvodů: 

 vysoká reprodukovatelnost  

 rychlé provedení 

 netoxická rozpouštědla 

 možnost získání aktivních složek po jejich separaci  

2.2.2.1 Materiál a metody 

Vzorky kravského kolostra byly získány od společnosti Ingredia, vzorky byly 

uchovávány ve zmraženém stavu (- 18 °C). Bližší charakteristika vzorků je uvedena v Tab. I. 

Byl použit standard IgG pro RID (IDBiotech, Francie) o koncentraci 200µg/mL. 

Separace syrovátkových bílkovin 

Do směsi 1 mL destilované vody a 40 µl 10 % (v/v) kyseliny octové bylo při 40 
o
C 

přidáno 200 µl rozmraženého kolostra. Směs byla třepána po dobu 10 min a poté bylo přidáno 

40 µl (1 mol/l) octanu sodného a 720 µl destilované vody. Po promíchání stála směs 1 h a 

následně byla odstředěna (3000 g, 5 min, 4
 o

C). Supernatant byl přefiltrován přes 0.22 µm 

PVDF filtr do vialky. 

HPLC 

Pro HPLC separaci na přístroji Agilent 1100 HPLC system (Německo) s Agilent 

ChemStation software (USA) byly použity kolony BioSEC 2000 a kolona BioSEC 3000 
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(Phenomenex, (USA). Jako mobilní fáze byl použit fosfátový pufr (0,0368 mol.L
-1

 

NaH2PO4.2H2O, 0,0631 mol.L
-1

 Na2HPO4.12H2O pH 7,0), průtok 0,5 mL.min
-1

. Z důvodu 

vysoké koncentrace bílkovin v kolostru bylo před nanesením na kolonu zvoleno 

desetinásobné ředění připraveného vzorku.  

2.2.2.2 Výsledky 

Na Obr. 3 je uveden příklad typického chromatogramu syrovátových bílkovin 

kravského kolostra získaný výše uvedenou metodou. 

Na základě porovnání se standardem (Obr. 4) byl pík 4 identifikován jako IgG 

s elučním časem 16,7 min. Lze předpokládat, že píky 1, 2 a 3 odpovídají vysokomolekulárním 

imunoglobulinům IgM, IgA a/nebo dimerům IgG. Standard (Obr. 4, Tab. VII) obsahuje navíc 

dominantní pík, patrně hovězí sérový albumin (BSA), a další neidentifikovaný pík.  

 

 

 

Obr. 3: Příklad chromatogramu bílkovin syrovátky kravského kolostra, nástřik 10 µl. 
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Obr. 4: Chromatogram separace standardu IgG (RID IgG standard  200µg/mL), nástřik 5 µl. 

Tab. VII: Vyhodnocení chromatogramu standardu IgG 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. VIII: Vyhodnocení SEC chromatogramů syrovátkových bílkovin kravského mleziva 

Č. píku 1 2 3 4 5 6 

El. čas 

(min) 
11.026-11.790 13.402-13.488 14.658-14.778 16.677-16.777 18.156-18.250 19.858-20.004 

 Vzorek A H A H A H A H A H A H 

2b 239.5 6.6 71.5 1.5 98.8 1.7 4374.8 96.7 447.4 18.0 1276.9 49.3 

3a 1013.0 27.1 524.2 8.2 591.6 9.9 10320.7 241.2 1344.5 41.4 3848.2 138.6 

4a 738.6 20.2 194.2 3.9 516.8 8.6 8954.0 211.7 1041.3 34.2 1420.5 55.3 

5a 979.4 28.3 857.8 17.8 642.4 11.2 15948.7 357.8 1960.5 64.1 3540.2 123.6 

6a 972.6 27.3 420.1 9.3 852.8 17.5 17691.7 372.8 1228.8 43.8 3735.6 142.0 

7a 743.8 19.0 228.3 4.7 408.4 7.2 8548.6 185.7 1114.5 37.8 1559.0 58.3 

A - plocha píku (mAU.min), H - výška píku (mAU) 

 

 Orientačně byla porovnána metoda RID (data uvedena v kap. 2.1.2, Tab. II) a SEC 

(Obr. 5). Po vyloučení jednoho odlehlého vzorku je korelační koeficient 0,991. Kvůli 

technické poruše HPLC, nebyla provedena kalibrace ani analýza dalších vzorků. 

# píku Eluční čas 

(min) 

Plocha píku 

(mAU.min) 

Výška píku 

(mAU) 

1 16.746 2695.5 65.1 

2 18.191 7904.9 289.6 

3 24.012 2941.6 101.5 
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Obr. 5: Porovnání stanovení IgG pomocí metody radiální imunodifuse (RID) a vylučovací chromatografie 

(SEC). ▪ - odlehlý vzorek nezahrnutý do lineární regrese. 

 

 

2.2.3 SDS elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (SDS-PAGE) 

Pro hodnocení zastoupení syrovátkových bílkovin kolostra byla dále vybrána 

elektroforéza v polyakrylamidovém gelu z následujících důvodů: 

 vysoká citlivost metody (0,5 – 25,0 ng/band v závislosti na metodě barvení gelu) 

 malé množství vzorku nutné pro analýzu (10 – 50 µl) 

 rychlost analýzy (45 min – 3 h v závislosti na metodě barvení gelu) 

 možnost kvalitativní i kvantitativní analýzy 

 možnost následné hmotnostní spektrometrie 

 možnost dlouhodobého uchování gelu 

2.2.3.1 Materiál a metody 

Byly použity následující chemikálie: Trizma base (Sigma-Aldrich, USA), laurylsíran 

sodný (Sigma-Aldrich, USA), glycin (Chemos CZ, ČR), kyselina trichloroctová (TCA) 

(Penta, ČR), dithiothreitol (Sigma-Aldrich, USA), ColorBurst electrophoresis marker 

molecular weight range 8-220 KDa (Sigma-Aldrich, USA), acrylamid/bis-acrylamid (29/1), 

30% roztok (Sigma-Aldrich, USA), Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder 

10-260 kDa (Thermoscientific, USA). 

Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu byla prováděna na přístroji Mini-

PROTEAN® Tetra cell (BioRad, USA) s využitím Laemmliho SDS diskontinuálního systému 

(SDS-PAGE).  

Pro přípravu zaostřovacího (stacking) gelu byla použita konečná koncentrace 

akrylamidu/bisakrylamidu 3,5 % a pH 6,8. Pro přípravu separačního (running) gelu byla . 
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konečná koncentrace akrylamidu/bisakrylamidu 6,5 - 15,0 % a pH 8,8 v závislosti na typu 

vzorku. 

Vzorky pro elektroforézu byly připraveny ve dvou krocích. V prvním byla separována 

kaseinová frakce a tuk stejným způsobem jako při přípravě vzorku pro SEC (viz kap. 2.2.2.1). 

Ve druhém kroku byly odstraněny kontaminující složky, které negativně ovlivňují separaci 

bílkovin v gelu. Tento krok spočívá ve srážení pomocí TCA ve 2 mL mikrozkumavkách 

(Eppendorf). K 1 mL supernatantu po srážení kaseinu se přidá 250µl roztoku TCA o 

koncentraci 1 g/mL v ledové lázni a ponechá se 10 min při 4 °C. Sraženina se odstředí při 

9000 g 5 min při 4 °C. Supernatant se odstraní a peleta se promyje 200 µl vychlazeného 

acetonu a opět se odstředí za stejných podmínek. Promytí acetonem se opakuje dvakrát. 

Peleta se vysuší ve vyhřívaném bloku 5 - 10 min při 95 °C. Ke vzorku se přidá vzorkový 

Tris-HCl pufr (Laemli 2X) s nebo bez DTT. Bílkoviny se před nanášením vzorku denaturují 

10 min při 95 °C ve vyhřívaném bloku. Konečné ředění vzorku je 1/70, optimální objem 

vzorku je 10 μL. Elektroforéza byla provedena za konstantního napětí 200 V během 75 min. 

Pro barvení gelu byl použit standardní postup s Coomassie Blue 250. 

 

2.2.3.2 Výsledky 

Byla provedena řada experimentů, při kterých byly testovány nejvhodnější způsoby 

přípravy vzorku i vlastních podmínek elektroforézy. Nejlepší výsledky byly dosaženy se 

vzorkovým pufrem s pH 9,03 ve srovnání s běžně používaným pH v rozmezí 6,3 - 7). Příklad 

SDS PAGE gelu je na Obr. 6 Bylo zjištěno, že pro vyhodnocení není použitelný ColorBurst 

electrophoresis marker (MW v rozmezí 8 - 220 kDa) od společnosti Sigma. Tímto postupem 

lze pro každý vzorek získat unikátní bílkovinný profil. V dalším kroku předpokládáme 

kvantitativní vyhodnocení s využitím vhodného markeru. Použité markery s vyznačenými 

hodnotami molekulových hmotností jsou na Obr. 7. 
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Obr. 6: Příklad separace sérových bílkovin kolostra metodou SDS PAGE 

zaostřovací gel 3,5%, separační gel R12,5%, 200V, 75min, bez DTT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Vzorek V Ředění Vzorkový pufr pH 9,03 

1 - - - - 

2 234569 10 μl 1/70 2x 

3 339409 10 μl 1/70 2x 

4 Spectra Multicolor 10-260 KDa 10 μl 1/70 - 

5 234605 10 μl 1/70 2x 

6 296122 10 μl 1/70 2x 

7 339231 10 μl 1/70 2x 

8 190180 10 μl 1/70 2x 

9 ColorBurst marker (8-220 kDa) 10 μl 1/70 - 

10 - - - - 
 

 

Předběžná identifikace pásů: 1 - α-laktalbumin, 2 - β-laktoglobulin, neidentifikované 

bílkoviny s MW kolem 30 kDa, 4 - hovězí sérový albumin, 5 a 6 - laktoperoxidasa a 

laktoferin, 7 - imunoglobuliny (MW > 140 kDa). Analyzovány byly vzorky mleziva ze 

ZD Kojčice (datum odběru a další charakteristika je v Tab. XII). 

 

 

3 

2 

1 

4 

6 

5 

7 
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Spectra Multicolor Broad Range 

Protein Ladder (Thermo Scientific) 

 
ColorBurst electrophoresis marker 

(Sigma) 

Obr. 7: Bílkovinné markery použité k identifikaci bílkovin při SDS PAGE 

 

 

2.2.4 Základní složení a vlastnosti kravského kolostra 

 

Bylo analyzováno 29 vzorků kravského mleziva ze ZD Kojčice, 11 vzorků bylo 

dodáno společností Ingredia s.r.o., celkem tedy 40 vzorků. U vzorků po rozmražení bylo 

změřeno pH a vodivost kombinovaným přístrojem pH/Cond 340i (WTW, Německo), 

v tabulce jsou průměrné hodnoty ze 2 měření. Dále byla stanovena sušina vážkovou metodou 

a obsah hrubých bílkovin na přístroji Kjeltec 8420 (Foss, Dánsko). Stanovení sušiny a 

bílkovin bylo opakováno třikrát. Byl rovněž analyzován obsah tuku butyrometricky, výsledky 

však nejsou uvedeny. Obsah tuku je ve srovnání s údaji v literatuře i s výsledky z laboratoře 

Ingredia většinou nižší, u několika vzorků dokonce menší než 1 %. Důvodem může být 

vyvstávání tuku a jeho ztráty při opakovaném zamražení vzorku. 
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Tab. IX:Výsledky analýz vzorků mleziva ze ZD Kojčice 

Vzorek pH [-] κ [μS/cm] 
wSUŠ [% hm.] HB [% hm.] 

průměr s průměr s 

1 6.301 3.36 32.02 0.10 23.58 0.15 

2 6.445 5.41 16.40 0.15 4.54 0.03 

3 6.328 4.96 23.88 0.06 16.32 0.04 

4 6.164 5.08 20.99 0.50 13.59 0.06 

5 6.179 4.51 25.84 0.03 16.59 0.05 

6 6.180 4.47 26.52 0.59 17.45 0.03 

7 6.303 5.59 13.95 0.18 4.90 0.04 

8 6.211 5.78 17.91 0.03 11.72 0.03 

12 6.220 4.79 27.83 0.03 17.82 0.12 

3A 6.230 4.79 24.22 0.09 16.69 0.06 

3B 6.480 5.77 16.29 0.39 6.49 0.03 

4A 6.420 5.95 16.11 0.01 9.93 0.03 

4B 6.480 6.31 10.08 0.10 4.31 0.01 

4C 6.450 5.62 11.41 0.26 3.86 0.01 

5A 6.280 3.88 31.22 0.07 19.63 0.11 

5B 6.570 6.02 16.80 0.10 7.72 0.02 

5C 6.750 6.85 12.03 0.11 4.81 0.20 

6A 6.400 4.71 28.69 0.08 19.95 0.17 

6B 6.370 6.44 11.08 0.18 4.70 0.01 

6C 6.340 6.29 11.51 0.23 4.34 0.51 

190467 6.430 3.77 30.73 0.26 24.88 0.22 

269103 6.360 4.17 25.72 0.02 19.62 0.07 

296088 6.860 6.04 18.44 0.06 11.19 0.13 

296190 6.460 5.64 16.18 0.01 9.55 0.03 

339354 6.350 4.72 21.59 0.05 12.98 0.25 

374176 6.430 5.17 18.35 0.01 12.06 0.02 

431152 6.430 5.27 15.22 0.13 6.13 0.05 

431153 6.540 5.39 20.58 0.07 14.41 0.07 

431252 6.510 4.94 20.22 0.01 14.08 0.06 

wSUŠ - obsah sušiny, HB - obsah hrubých bílkovin, s - směrodatná odchylka 

 

Tab. XVýsledky analýz vzorků mleziva dodaných společností Ingredia s.r.o. 

Vzorek pH [-] κ [μS/cm] 
wSUŠ [% hm.] HB [% hm.] 

průměr s průměr s 

1A 5.340 6.30 22.50 0.04 15.05 0.11 

1B 6.320 4.26 22.86 0.07 10.85 0.02 

2A 5.950 5.93 16.98 0.08 14.95 0.03 

2B 6.425 5.51 17.00 0.03 11.66 0.26 

3A 6.630 4.88 28.92 0.08 13.02 0.27 

3B 6.480 4.78 21.13 0.06 8.81 0.04 

4A 6.810 4.70 21.59 0.28 13.78 0.06 

5A 6.080 4.85 29.15 0.11 18.00 0.15 

6A 6.430 4.00 31.96 0.00 18.56 0.03 

7A 6.640 5.29 25.81 0.02 14.17 0.08 

7B 6.300 4.88 18.75 0.07 8.99 0.02 

wSUŠ - obsah sušiny, HB - obsah hrubých bílkovin, s - směrodatná odchylka 
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Mezi pH a vodivostí neexistuje přímá závislost, hodnoty pH se pohybují od 5,3 do 6,9. 

Hodnoty vodivosti mleziva (3,6 do 6,9) jsou mírně vyšší ve srovnání s mlékem. Sušina je pro 

vzorky z 1. nádoje v širokém rozmezí od 13,9 do 32,0 % a obsah hrubých bílkovin od 4,5 do 

24,9 %. Zagorska et al. (2011) uvádí pro sušinu rozpětí 17,3 až 35,7 %, pro bílkoviny 8,5 až 

22,7 %. 

 

2.2.5 Závěr 

Pro zpracovatele mleziva jsou nezbytné kontrolní metody pro určení kvality 

dodávaného mleziva i pro kontrolu kvality vyráběných produktů. Byla prokázána schopnost 

SDS PAGE elektroforézy stanovit s vysokou citlivostí podrobný bílkovinný profil - 

v navazující aktivitě na další rok je plánována identifikace některých píku a kvantitativní 

vyhodnocení. Úspěšná byla rovněž separace bílkovin metodou SEC, první výsledky 

naznačují, že by mohla být rychlou a pro větší série vzorků levnou náhradou dosud 

standardně používané RID. I v tomto případě je plánováno dokončení optimalizace metody a 

kalibrace IgG. Z biologicky aktivních látek je rozpracována metoda na stanovení 

laktoperoxidasy a výběr vhodné metody na stanovení lysozymu. O kvalitě mleziva vypovídají 

i hodnoty sušiny nebo hrubých bílkovin, nízké hodnoty indikují nižší kvalitu, příp. odběr 

z druhého nebo dalšího dojení. Analýzy základního složení budou dále doplněny o stanovení 

sacharidů 
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possibilities for its application. 6th Baltic Conference on Food Science and Technology 

“Innovations for Food Science and Production”, FOODBALT 2011 Conference Proceedings, 

p. 45 - 49.  
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2.3 A1203 - Mikrobiologické analýzy kravského kolostra 

2.3.1 Úvod 

Soubor 40 vzorků kravského kolostra od prvotelek i dojnic českého červenostrakatého 

skotu ze ZD Kojčice byl otestován za účelem sledování mikrobiologické kvality mleziva. Na 

ošetření kolostra je nutné použití nižší pasterační teploty z důvodu zachování co nejvyššího 

množství biologicky aktivních látek, proto je mikrobiologická kvalita kolostra jako vstupní 

suroviny velmi důležitá. U odebraných vzorků bylo sledováno množství kvasinek, plísní, 

koliformních bakterií, E. coli a celkový počet mikroorganismů. Dále byla testována 

přítomnost koaguláza pozitivních stafylokoků. Do této skupiny se řadí Staphylococcus 

aureus, který spolu s E. coli a dalšími kmeny, je původce klinických a subklinických mastitid, 

které vedou ke kontaminaci syrového mléka i mleziva. 

2.3.2 Materiál a metodika 

Celkově bylo odebráno 40 vzorků kravského kolostra v období od června do prosince 

2012. Po prvotním testování vhodného způsobu odběru s co nejnižším rizikem bakteriální 

kontaminace byl zvolen způsob, kdy je hned po otelení vzorek oddojen z dezinfikovaného 

struku (70 % isopropyl alkohol) do sterilní vzorkovnice. Vzorek byl poté zamrazen na teplotu 

– 18 ˚C. Odběr vzorků byl prováděn pracovníky ZD Kojčice. 

Skupiny testovaných mikroorganismů a kultivační podmínky a média (MILCOM, 

Tábor) shrnuje Tab. XI. 

Tab. XI: Kultivační podmínky sledovaných skupin mikroorganismů 

testované mikroorganismy podmínky kultivace 

kvasinky a plísně (KTJ/mL) půda GKCH, aerobně, 25 ˚C, 72 hod. 

koaguláza pozitivní stafylokoky (KTJ/mL) půda B-P + RPF suplement, aerobně, 37 ˚C, 

24 hod 

celkový počet mikroorganismů (KTJ/mL) půda GTK, aerobně, 30 ˚C, 72 hod. 

koliformní bakterie E. coli (KTJ/mL) Chromogenní agar, aerobně, 37 ˚C, 24 hod. 
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2.3.3 Výsledky 

Tab. XII: Přehled výsledků mikrobiologické analýzy kolostra získaných od června do prosince 2012 

označ. 

dojnice 

datum 

odběru 
pH 

Kvasinky 

(KTJ/mL) 

Plísně 

(KTJ/mL) 

koag. pozitiv. 

stafylokoky 

(KTJ/mL) 

CPM 

(KTJ/mL) 

CB 

(KTJ/mL) 

E . coli 

(KTJ/mL) 

234569 24.7.2012 6,20 neg. neg. neg. <1000 3,0 x10
1
 4 KTJ 

339409 23.7.2012 6,28 neg. neg. neg. 1,0 x10
3
 3,2 x 10

1
 1,6 x 10

1
 

339400 13.7.2012 6,22 neg. neg. 1 KTJ <1000 2 KTJ 4 KTJ 

190480 23.7.2012 6,14 1 KTJ 1 KTJ neg. 1,0 x10
3
 8,6 x 10

1
 1,4 x 10

2
 

431167 22.7.2012 6,23 neg. 1 KTJ neg. 6,0 x 10
3
 1,2 x 10

1
 7 KTJ 

296182 24.7.2012 6,14 5,7 x 10
3
 2,0 x 10

2
 neg. 8,1 x 10

5
 1,2 x 10

4
 3,0 x 10

2
 

374120 26.7.2012 6,10 2 KTJ 1 KTJ 2,1 x 10
1
 2,0 x10

3
 8,9 x 10

1
 3,8 x 10

1
 

269069 28.7.2012 6,23 neg. 1 KTJ neg. 3,0 x 10
3
 3,7 x 10

1
 4,6 x 10

1
 

234605 9.8.2012 6,10 2 KTJ neg. 1,1 x 10
1
 6,0 x 10

3
 1,7 x10

2
 1,0 x 10

1
 

339281 6.8.2012 6,13 1,2 x 10
2
 5 KTJ 1,1 x10

1
 <1000 5,3 x 10

2
 2,0 x 10

1
 

339418 1.8.2012 6,27 1,2 x 10
2
 5 KTJ neg. 1,0 x 10

3
 2 KTJ 1,0 x 10

1
 

339403 3.8.2012 6,39 2 KTJ neg. neg. 3,0 x 10
3
 2,1 x10

1
 1,3 x 10

1 

296088 28.8.2012 6,38 neg. neg. neg. <1000 neg. neg. 

190467 20.8.2012 6,18 neg. neg. neg. <1000 neg. neg. 

296190 27.8.2012 6,18 1 KTJ neg. neg. <1000 1,0 x 10
2
 neg. 

339354 27.8.2012 6,11 neg. 1,3 x 10
1
 neg. <1000 neg. neg. 

431153 21.8.2012 6,38 1 KTJ 2 KTJ neg. 1,0 x 10
3
 neg. neg. 

431152 2.9.2012 6,22 9 KTJ 3 KTJ neg. 1,1 x 10
4
 1,2 x10

2
 2,0 x 10

2
 

374656 12.9.2012 6,27 7,0 x 10
1
 2,0 x 10

1
 1,0 x 10

1
 4,3 x 10

4
 3 KTJ 1,6 x 10

1
 

403190 14.9.2012 6,25 1 KTJ 1 KTJ neg. 1,0 x 10
3
 5 KTJ neg. 

374195 25.9.2012 6,13 neg. neg. neg. <1000 neg. neg. 

398 24.9.2012 6,23 neg. neg. neg. 6,1 x 10
4
 7,4 x 10

2
 neg. 

296211 24.9.2012 6,25 1,0 x 10
1
 5 KTJ neg. 9,7 x10

5
 1 KTJ neg. 

190538 18.9.2012 6,24 neg. neg. neg. <1000 4,6 x 10
2
 5 KTJ 

374148 9.10.2012 6,27 2,0 x 10
1
 5 KTJ 4 KTJ 8,0 x 10

4
 neg. neg. 

339292 1.10.2012 6,18 neg. neg. 2 KTJ 1,0 x 10
2
 neg. neg. 

339356 6.10.2012 6,08 1,7 x 10
2
 1,0 x 10

1
 neg. 8,0 x 10

3
 2 KTJ neg. 

374176 12.10.2012 6,29 1,0 x 10
3
 2,0 x 10

1
 neg. 1,2 x 10

3
 1,2 x 10

2
 neg. 

269103 18.10.2012 6,19 neg. neg. neg. <1000 neg. neg. 

431135 16.11.2012 6,26 neg. neg. neg. <1000 neg. neg. 

431173 22.11.2012 6,34 neg. neg. neg. 4,3 x 10
3
 neg. neg. 

431129 22.11.2012 6,30 neg. neg. neg. <1000 neg. neg. 

431310 26.11.2012 6,43 neg. neg. neg. 2,5 x10
2
 neg. 2 KTJ 

190618 30.11.2012 6,24 neg. neg. neg. <1000 neg. neg. 

431087 29.11.2012 6,35 neg. neg. neg. <1000 neg. neg. 

339262 30.11.2012 6,79 neg. neg. neg. <1000 neg. neg. 

339345 1.12.2012 6,11 1,1 x 10
3
 3,0 x 10

1
 neg. 2,5 x 10

6
 2,1 x 10

3
 neg. 

190442 3.12.2012 6,34 3,0 x 10
1
 3 KTJ neg. <1000 neg. neg. 

374201 4.12.2012 6,24 2,3 x 10
2
 3 KTJ neg. 3,0 x 10

3
 5,0 x 10

1
 3 KTJ 

431117 5.12.2012 6,38 3 KTJ neg. neg. <1000 neg. neg. 

Vysvětlivky – K-dojnice, J – prvotelka, CPM – celkový počet mikroorganismů, CB – koliformní bakterie 
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2.3.4 Závěr 

Celkové počty mikroorganismů odpovídaly počtům u tepelně neošetřeného mléka. 

U 17 ze 40 vzorků byly dosaženy zvláště nízké celkové počty (pod 1000 KTJ/mL). Všechny 

vzorky byly odebírány přímým odstříknutím do vzorkovnice po předchozí dezinfekci vemene, 

což má, jak se zdá, vliv na celkovou mikrobiologickou kvalitu mleziva. Přibližně u poloviny 

vzorků byla zaznamenána přítomnost plísní a kvasinek (max. 10
3
 KTJ/mL) a to zejména u 

vzorků odebraných v letním období. Je pravděpodobné, že to souvisí s vyšším přirozeným 

výskytem výtrusů plísní v tomto období i v prostředí (přírodě). Přibližně u poloviny 

testovaných vzorků mleziva byla detekována přítomnost koliformních bakterií a E. coli, které 

slouží jako indikátory hygienické kvality. Počty dosahovaly v průměru 10
1
 KTJ/mL. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o tepelně neošetřené mlezivo, nejsou tyto počty zvláště 

znepokojující. Přítomnost koaguláza pozitivních stafylokoků byla zachycena u sedmi vzorků. 

Tato aktivita bude pokračovat v dalším roce testováním dalších vzorků, jak kravského, 

tak kozího mleziva. 
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3 V002 Vliv kolostra na růst bakterií mléčného kvašení a 
bifidobakterií. 

(1. 4. 2012 – 31. 12. 2015) 

3.1 A1204 - Implementace případně modifikace metodik na 
testování vlivu kolostra na růstovou schopnost laktobacilů, 
bifidobakterií, enterokoků a dalších bakterií mléčného kvašení 
(BMK). 

 

3.1.1 Úvod 

Mlezivo je zdrojem biologicky aktivních látek s antimikrobiální aktivitou, jako např. 

lysozym, laktoferin, laktoperoxidasa a další. Všechny tyto látky mohou mít vliv na přežívání 

zde přítomných mikroorganismů, jak nežádoucích, tak prospěšných (zejména laktobacilů a 

bifidobakterií). Kromě antimikrobiálních látek jsou v mlezivu významně zastoupeny také 

oligosacharidy, které se vyznačují prebiotickými vlastnostmi a mohou naopak podporovat růst 

určitých skupin mikroorganismů. Cílem této aktivity bylo otestovat schopnost růstu 

vybraných kmenů laktobacilů, bifidobakterií a enterokoků, jako potenciálních probiotických 

kmenů v kravském mlezivu.  

3.1.2 Materiál a metodika 

Použité mikroorganismy 

K testování vlivu kravského kolostra na růst bakterií mléčného kvašení bylo vybráno 

13 kmenů z rodů Lactobacillus, Bifidobacterium a Enterococcus (Tab. XIII). Kmeny 

pocházejí ze sbírky mlékařských mikroorganismů Laktoflora® a České zemědělské 

univerzity. Komerční kmen Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb12 pochází od firmy 

CHR. HANSEN (Německo). 
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Tab. XIII: Seznam testovaných kmenů a jejich původ 

Označení Kmen Původ 

CCDM 150 Lbc. rhamnosus tvaroh 

CCDM 66 Lbc. delbrueckii subsp.bulgaricus jogurt 

CCDM 151 Lbc. acidophilus tabl. Biolacta 

RL 25 Lbc. fermentum lidská stolice 

DM1TA6-P Lbc. casei subsp. paracasei trávicí trakt dítěte 

CCDM 229 B. animalis subsp. animalis originální kultura 

CCDM 562 B. breve trávicí trakt dítěte 

AVNB3-P1 B. adolescentis trávicí trakt dítěte 

JOV B. bifidum stolice kojence 

JKM B. bifidum stolice kojence 

Bb12 B. animalis subsp.animalis komerční kultura  

CCDM 945 Enterococcus faecium sušená kultura EFI-SACCO 

CCDM 922 Enterococcus durans izolát 

Kolostrum 

Vliv kravského kolostra na růst mléčných bakterií a bifidobakterií byl zjišťován na 

čtyřech vzorcích kravského kolostra od prvotelek českého červenostrakatého skotu ze ZD 

Kojčice (Tab. XIV). 

Tab. XIV: Seznam vzorků kravského kolostra ze ZD Kojčice 

Č. dojnice Datum 

porodu 

Čas 

odběru 

431135 16.11.2012 14:00 

431173 22.11.2012 4:30 

431310 26.11.2012 14:00 

374201 4.12.2012 5:00 

Testování růstu  

Vzorky kravského mleziva byly nejprve šetrně pasterovány při teplotě 62,5 ˚C po 

dobu 30 minut. Postup byl zvolen dle postupu, který je od 1981 využíván v mléčných 

bankách k úpravě lidského mateřského mléka. Po pasteraci byly vzorky kolostra zchlazeny na 

teplotu 37 ˚C a inokulovány 10%obj. suspenzí buněk, která byla připravena následujícím 

postupem: buňky byly po 18 hodinové kultivaci v MRS bujonu odstředěny (6000g, 7 min) a 

následně rozředěny v 9 mL fyziologického roztoku. U všech vzorků bylo v čase 0 h změřeno 

pH (hodnota po pasteraci) a stanoveny počty testovaných mikroorganismů (tab. 4). Vzorky 

byly poté kultivovány za anaerobních podmínek při teplotě 37 ˚C po dobu 24 hod. Následně 

bylo změřeno pH vzorků a stanoveny počty testovaných mikroorganismů. 

Tab. XV: Podmínky kultivace pro jednotlivé kmeny testovaných mikroorganismů 

Kmen Podmínky kultivace 

Lactobacillus MRS agar (pH 5,7), anaerobně, 37 ˚C, 72 hodin 

Bifidobacterium MRS agar (pH 6,2)+ 0,05 % cystein (MERCK), anaerobně, 37 

˚C, 72 hodin 

Enterococcus M17, aerobně, 37 ˚C, 48 hodin 



 28 

3.1.3 Výsledky 

K testování vlivu kravského kolostra na růst  mikroorganismů bylo vybráno 13 kmenů 

z rodů Lactobacillus, Enterococcus a Bifidobacterium, u kterých byla sledována jejich růstová 

aktivita na čtyřech vzorcích kravského kolostra od prvotelek. Kolostrum od prvotelek 

neobsahuje rezidua inhibičních látek na rozdíl od kolostra od dojnic, u kterých je možnost 

výskytu reziduí způsobené zasušováním antibiotickými preparáty. Případný výskyt 

antibiotických reziduí ve vzorcích kolostra by mohl vést k inhibici růstu testovaných kmenů, 

proto bylo vybráno zmíněné kolostrum od prvotelek. 

U všech vzorků byly v čase 0 a po 24 hodinách kultivace při 37 °C za anaerobních 

podmínek stanoveny počty příslušných mikroorganismů a změřena hodnota pH. Hodnota pH 

na počátku (čas 0) se u tří ze čtyř vzorků pohybovala od 6,30 - 6,45. U vzorku č. 374201 byla 

hodnota pH po pasteraci poněkud vyšší, tedy 7,01. V Tab. XVI jsou shrnuty změny pH po 

24 hodinové kultivaci testovaného souboru mikroorganismů na jednotlivých vzorcích 

kolostra. Z výsledků je patrná odolnost kmenů Enterococcus faecium a Enterococcus durans  

k substrátu s vyšším pH (vz. č. 374201) při porovnání změny pH ostatních testovaných kmenů 

laktobacilů a bifidobakterií. 

Tab. XVI: Změna pH po 24 hodinové kultivaci testovaných kmenů v jednotlivých vzorcích kolostra 

kmen 

kolostrum 

vz. 431135 vz. 431173 vz. 431310 vz. 374201 

0 hod. 24 hod. 0 hod. 24 hod. 0 hod. 24 hod. 0 hod. 24 hod. 

151 6,31 5,91 6,42 5,93 6,40 5,98 7,01 6,89 

DM1TA6-P 6,31 6,05 6,42 5,99 6,40 6,03 7,01 6,90 

66 6,31 6,16 6,42 6,15 6,40 5,98 7,01 6,90 

150 6,31 6,10 6,42 5,99 6,40 6,01 7,01 6,90 

 RL25 6,31 5,90 6,42 5,74 6,40 5,93 7,01 6,88 

JKM 6,31 5,75 6,42 5,74 6,40 5,76 7,01 6,63 

JOV 6,31 5,66 6,42 5,61 6,40 5,75 7,01 6,62 

229 6,31 5,84 6,42 5,77 6,40 5,84 7,01 6,65 

562 6,31 6,16 6,42 6,26 6,40 6,00 7,01 6,82 

AVN 6,31 6,11 6,42 6,12 6,40 5,99 7,01 6,82 

Bb12 6,31 6,10 6,42 5,92 6,40 5,94 7,01 6,81 

945 6,31 5,53 6,42 5,29 6,40 5,65 7,01 5,45 

922 6,31 5,53 6,42 5,28 6,40 5,57 7,01 5,36 

 

Z rodu Lactobacillus bylo testováno pět kmenů izolovanáných z různých biologických 

materiálů (trávicí trakt, lidská stolice, tvaroh aj.). Obr. 8 zobrazuje porovnání růstu kmenů 

laktobacilů na jednotlivých vzorcích kolostra.  

 

 
Obr. 8: Vliv kolostra na růst vybraných kmenů z rodu Lactobacillus 
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Z výsledků vyplývá, že většina kmenů u prvních třech vzorků vykazovala nárůst o dva 

až tři logaritmické řády po 24 hodinové kultivaci. U vzorku č. 374 201 byl pozorován nižší 

nárůst ve srovnání s ostatními vzorky kolostra. Nižší nárůst mohl být způsoben vyšším pH 

substrátu v čase 0. nebo také přítomností antimikrobiálních látek přítomných v kolostru např. 

lysosym, laktoferin, laktoperoxidasa příp. další, které mohly být příčinou inhibice. 

Optimální hodnota pH pro růst bifidobakterií  je ± 6,5. V porovnání s kmeny 

laktobacilů byl u bifidobakterií zaznamenán vyšší nárůst buněk po 24 hodinové kultivaci. 

Nárůst byl u většiny kmenů o tři až čtyři logaritmické řády (Obr. 9). U vzorku č. 374201 byl 

nárůst buněk u kmenů bifidobakterií JKM, JOV, CCDM 229 a 562 přibližně o jeden 

logaritmický řád nižší než u přechozích vzorků kolostra a u dalších dvou kmenů (Bb12 a 

AVN) byl nárůst nulový nebo vyšší o jeden logaritmický řád. 

Obr. 9: Vliv kolostra na růst vybraných kmenů z rodu Bifidobacterium 

 

Kmeny Enterococcus faecium a Enterococcus durans v porovnání s bifidobakteriemi a 

laktobacily měly nárůst buněk po 24 hodinové kultivaci nejvýraznější a stejný na všech 

čtyřech testovaných vzorcích kolostra (Obr. 10), tj. nedošlo k inhibici ani u vzorku č. 374201. 
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Obr. 10: Vliv kolostra na růst vybraných kmenů z rodu Enterococcus 

 

3.1.4 Závěr 

Schopnost růstu v kravském mlezivu, jako substrátu, může být závislá na několika 

faktorech. Rozhodující vliv s největší pravděpodobností bude mít přítomnost biologicky 

aktivních látek s antimikrobiální aktivitou, které mohou mikrobiální růst inhibovat.  

Dosavadní výsledky poukazují také na rozdíly v růstové schopnosti u jednotlivých rodů, 

přičemž zástupci rodu Enterococcus se jeví jako odolnější. Pro potvrzení těchto předběžných 

závěrů budou v dalším roce řešení testovány další vzorky kravského mleziva.  
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4 Souhrn 

Během 9 měsíců řešení projektu byly vypracovány postupy pro sběr kravského i 

kozího kolostra a zavedeny nebo rozpracovány metody pro hodnocení kvality, jednak 

mikrobiologické, jednak s ohledem na obsah biologicky aktivních látek, především IgG. 

Konečným cílem je vypracovat metody pro rychlou kontrolu - nejlépe přímo na farmě i 

přesné metody pro kontrolu výrobků, aby mohl být obsah IgG, příp. dalších látek, deklarován 

na obalu. Byla testována mikrobiologická kvalita mleziva, která je srovnatelná se syrovým 

mlékem, i základní složení. Biologicky aktivní látky mleziva ovlivňují růst laktobacilů, 

bifidobakterií, enterokoků, přičemž enterokoky vykazují nejlepší růstovou schopnost. 

 


