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Úvod:
Celkový počet mikroorganizmov je povinný ukazovateľ kvality surového kozieho
mlieka. Ten sa zvyčajne meria zdĺhavou kultivačnou metódou. V rámci riešeného
projektu bude na Slovensku prvý krát zavedená rýchla rutinná metóda na princípe
laserovej prietokovej cytometrie, ktorou sa bude tento parameter merať, čím sa doba
získania výsledku skráti z troch dní na niekoľko minút.

Materiál a metódy:
V roku 2022 boli odoberané vzorky surového kozieho mlieka (bazénové aj
individuálne) a následne boli merané na celkový počet mikroorganizmov určenou
kultivačnou metódou podľa EN ISO 4833-1, ako aj na laserovom prietokovom
cytometri BactoScan FC v dvoch módoch merania – normálnom a vylepšenom
(pomalší prietok vzorky meracou bunkou). Po zlogaritmovaní výsledkov a vylúčení
odľahlých hodnôt, boli vypočítané predbežné prepočítavacie rovnice, pomocou
ktorých môžu byť výsledky z BactoScanu FC, merané primárne v jednotkách Individual
Bacterial Cells (IBC), prepočítané do stupnice jednotiek KTJ.

Cieľ:
Cieľom bolo porovnať korelačné koeficienty oboch prepočtov (získaných v normálnom 
a vylepšenom móde), aby sa zistilo, či vylepšený mód merania na meracom zariadení 
zlepšuje koreláciu medzi výsledkami z oboch metód.

Výsledky:
Prepočítavacia rovnica získaná meraním vzoriek v normálnom móde:

log10(KTJ.ml-1) = 0,9751 log10(IBC.ml-1) - 0,3528
R² = 0,4853; n = 400

Prepočítavacia rovnica získaná meraním vzoriek vo vylepšenom móde:
log10(KTJ.ml-1) = 1,1577 log10(IBC.ml-1) - 1,1387

R² = 0,6208; n = 395

Záver:

Z uvedených prepočtov je zrejmé, že korelačný koeficient prepočítavacieho
vzťahu medzi výsledkami kultivačnej metódy a výsledkami priamo získanými zo
zariadenia BactoScan je vyšší pri zvolenom vylepšenom móde merania (R =0,79
vs. 0,70).
V ďalšom výskume sa bude sledovať, ako vplývajú počty somatických buniek v
kozom mlieku na spoľahlivosť daného prepočtu.

Poďakovanie: Táto práca bola podporená Agentúrou pre vedu a výskum SR, projektom č. APVV-20-0204.

mailto:droncovsky@vumza.sk

