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1. ÚVOD
O tom, že je mléko zcela nepostradatelnou potravinou dnes již nikdo nepochybuje. Mléko
a mléčné výrobky konzumují každý den milióny lidí na celém světě. Mléko a mléčné výrobky
tvoří komoditu, jejíž spotřeba ve světě neustále roste a to i v období ekonomické krize.
Mléko představuje jednu z nejkomplexnějších složek lidské potravy. Největší význam mléka
z nutričního hlediska spočívá především ve zcela nezastupitelném, velmi dobře využitelném
zdroji vápníku. Dále mléko obsahuje plnohodnotné bílkoviny, nutričně cenný a lehce
stravitelný mléčný tuk, který je zdrojem řady vitaminů a minerální látky. Proto jsou mléko
a mléčné výrobky považovány za součást zdravé výživy lidí všech věkových kategorií.
V našich podmínkách se pro lidskou výživu nejvíce používá mléko kravské (97 %), na výrobu
mléčných specialit pak mléko ovčí a kozí. Složení mléka a jeho jakost jsou ovlivněny
živočišným druhem a dalšími faktory – stádiem laktace, výživou, zdravotním stavem apod.
Jakost mléčných výrobků je pak významně ovlivněna jakostí produkované suroviny –
syrového mléka, které je dodáváno k mlékárenskému ošetření a zpracování.
Učební text je určen pro posluchače Magisterského studijního programu Fakulty veterinární
hygieny a ekologie a dále pro posluchače Magisterského studijního programu Fakulty
veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Cílem učebního textu
je podat studentům soubor základních informací o složení syrového mléka, jeho nutriční
a biologické hodnotě, fyzikálně – chemických a technologických vlastnostech. Jakost
syrového mléka je v zemědělské prvovýrobě ovlivněna celou řadou faktorů. Proto se další
část publikace zabývá faktory, které ovlivňují složení, fyzikálně - chemické vlastnosti,
biologickou hodnotu, technologickou zpracovatelnost, zdravotní a hygienickou nezávadnost
mléka. Neméně důležitou část skript tvoří problematika hygieny produkce syrového
kravského mléka v zemědělské prvovýrobě se zaměřením na hygienu získávání mléka,
ošetření a úchovu mléka na farmách, svoz a nákup mléka. Požadavky na jakost surovin
živočišného původu se neustále vyvíjejí. Jakost syrového kravského mléka se hodnotí
z hlediska jeho výživové hodnoty, z hlediska zdravotní nezávadnosti v souladu s požadavky
legislativy a dále z hlediska technologické zpracovatelnosti. Požadavky na jakost mléka
jako suroviny dodávané k mlékárenskému ošetření a zpracování jsou uvedeny v závěru skript.
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2. SYNTÉZA SLOŽEK MLÉKA V MLÉČNÉ ŽLÁZE
2.1 SYNTÉZA LAKTOSY
Mléčný cukr - laktosa je disacharid vyskytující se v mléce většiny savců. Laktosa
je specifickou složkou mléka. Laktosa je syntetizována v mléčné žláze, proto je složkou
jedinečnou, nacházející se pouze v sekretu mléčné žlázy.
Nezastupitelným prekursorem pro syntézu laktosy u přežvýkavců, u býložravců
s jednoduchým žaludkem i u všežravců je glukosa. Glukosu není mléčná žláza schopna
syntetizovat, získává ji z krve.
U přežvýkavců jsou resorbována pouze malá množství přijaté nebo vzniklé glukosy z bachoru
do krve. Na rozdíl od jiných zvířat jsou u přežvýkavců finálními produkty mikrobiální
fermentace sacharidů v bachoru těkavé mastné kyseliny (TMK) s krátkým řetězcem (kyselina
octová, propionová, máselná), CO2 a methan. TMK jsou v bachoru resorbovány do krve.
Přibližně 45-60 % krevní glukosy je syntetizováno glukoneogenezí v játrech. Hlavními
prekursory pro syntézu glukosy jsou kyselina propionová a gluko-plastické aminokyseliny.
Kyselina propionová je jediná těkavá mastná kyselina, která může být využita
pro glukoneogenezi.

2.1.1

Biosyntéza laktosy v mléčné žláze

Syntéza laktosy v sekrečních buňkách mléčné žlázy vyžaduje řadu enzymatických reakcí.
Pro syntézu jedné molekuly laktosy jsou využity 2 molekuly glukosy.
A. První molekula glukosy je v cytosolu sekreční buňky přeměněna v UDP - glukosu reakcí:
glukosa

glukoso-6-P

glukoso-1-P

UDP-glukosa

za přítomnosti enzymů: 1. hexokinasy (EC 2.7.1.1.), 2. fosfoglukomutasy (EC 5.4.2.2.),
3. glukoso-pyrofosforylasy (EC 2.7.7.9.)
UDP-glukosa je dále přeměněna v UDP - galaktosu reakcí, kterou katalyzuje enzym
epimerasa:
UDP-glukosa

UDP-galaktosa (UDP-galaktoso-4epimerasa, EC 5.1.3.2.)

B. Druhá molekula glukosy je využita k syntéze laktosy bez předchozí modifikace.
Druhá molekula glukózy přestupuje do Golgiho aparátu přes membránu transportem s pomocí
specifického nosiče GLUT 1. Přítomnost specifického nosiče GLUT 1 ve stěně Golgiho
aparátu je specifická pro epiteliální buňky mléčné žlázy. Transport glukózy není aktivní,
nevyžaduje energii a není limitujícím faktorem pro syntézu laktózy.
UDP-galaktosa je z cytosolu aktivně transportována do Golgiho aparátu a může být
limitujícím faktorem pro syntézu laktózy. UDP-glukosa není transportována do Golgiho
aparátu.
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Laktosa se syntetizuje v Golgiho komplexu a v jeho sekrečních vesikulech, kde je rozptýlená
v tekutině, ve které se nachází proteinové granule. UDP-galaktosa kondenzuje s glukosou
za vzniku laktosy:
UDP-galaktosa + glukosa

laktosa + UDP

Reakce probíhá uvnitř Golgiho aparátu a je katalyzována enzymem laktososynthetasou.
Bílkovinná část enzymu katalyzujícího reakci se skládá ze dvou komponent označovaných
jako bílkovina A a bílkovina B. Bílkovina A=galaktosyltransferasa a bílkovina
B=α-laktalbumin, jehož úloha spočívá ve snižování hodnoty Km reakce (konstanta)
a usměrnění aktivity galaktosyltransferasy při tvorbě laktosy.
Galaktosyltransferasa není enzym specifický pro buňky mléčné žlázy. Po vytvoření
komplexu s α-laktalbuminem vzrůstá afinita enzymu ke glukose, což je důležité pro syntézu
laktosy. Enzymatický komplex vyžaduje přítomnost Mg, Zn a Ca.
V Golgiho aparátu se nacházejí malé váčky - sekreční vesikuly ohraničené hladkou
membránou. Váčky se oddělují od Golgiho komplexu, cestují cytoplazmou k povrchu buňky,
kde se otvírají a jejich obsah je vylučován do lumen alveolu. Laktóza je disacharid, který
nemůže difundovat ven z Golgiho aparátu, nebo ven přes membránu sekrečních vesikul. Tato
vlastnost je důležitá pro syntézu mléka. Kromě laktosy se nachází v sekrečních vesikulech
i bílkoviny, laktosa způsobuje vznik hypertonického prostředí uvnitř vesikul – voda
prostupuje z cytoplazmy do sekrečních vesikul dokud nedojde k vyrovnání tlaku. Laktosa
ovlivňuje množství vody v mléce a objem mléka. Syntéza laktosy probíhá pouze jedním
směrem, laktosa není v sekrečních buňkách hydrolyzována na glukosu a galaktosu. Vysoké
koncentrace laktosy neinhibují její syntézu.
UDP vznikající při syntéze laktózy může inhibovat její další syntézu, je proto hydrolyzován
na UMP a anorganický P enzymem nukleosiddifosfatasou.

2.2 SYNTÉZA MLÉČNÉHO TUKU
Tuk je u přežvýkavců významnou a nejvíce variabilní složkou mléka, jejíž množství závisí
na mnoha faktorech. Z 98 % tvoří mléčný tuk triacylglyceroly. Tuk v mléce přežvýkavců je
unikátní svým složením. Obsahuje vyšší podíl mastných kyselin s krátkým řetězcem (s 4, 6, 8
a 10 uhlíky v molekule).
Triacylglyceroly mléčného tuku jsou syntetizovány v sekrečních buňkách mléčné žlázy
z glycerolu a mastných kyselin (MK). MK pochází ze 2 zdrojů:
1. z krevních lipidů,
2. syntetizovány de novo v sekrečních buňkách mléčné žlázy.
V mléčné žláze jsou syntetizovány de novo mastné kyseliny s počtem uhlíků 4-16 v molekule.
Mastné kyseliny s vyšším počtem uhlíků (C:12, C:14, C:16, C:18) pocházejí z krevních lipidů
(tabulka 1). Zdrojem jsou krevní lipoproteiny s velmi nízkou hustotou (VLDL lipoproteiny),
které jsou hydrolyzovány nativním enzymem nacházejícím se ve stěně krevních kapilár lipoproteinlipasou na volné mastné kyseliny, monoacylglyceroly, diacylglyceroly a glycerol.
Vzniklé produkty jsou resorbovány a využity pro syntézu triacylglycerolů.
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Tabulka 1: Původ mastných kyselin pro syntézu mléčného tuku
Mastná kyselina - počet
uhlíků v molekule
C4:0-C10:0
C12:0
C14:0
C16:0
C18:0

2.2.1

Syntéza de novo v mléčné
žláze (%)
100
80-90
30-40
20-30
0

Krevní lipoproteiny (%)
0
10-20
60-70
70-80
100

Syntéza triacylglycerolů v mléčné žláze

2.2.1.1 Syntéza mastných kyselin de novo
U všech druhů syntéza mastných kyselin vyžaduje zdroj uhlíku. Ve srovnání
s monogastrickými zvířaty, která využívají pro syntézu mléčného tuku jako zdroj uhlíku
glukosu, přežvýkavci využívají dva zdroje - kyselinu octovou a kyselinu β-hydroxymáselnou.
Kyselina octová vzniká při fermentačních pochodech v bachoru. Bakterie produkují i kyselinu
máselnou, která je během absorbce přeměněna na kyselinu β-hydroxymáselnou.
Základním prekursorem pro syntézu mastných kyselin je acetyl-CoA, vznikající
u monogastrických zvířat z glukosy, u přežvýkavců z kyseliny octové nebo oxidací kyseliny
β-hydroxymáselné. Syntéza MK vyžaduje kromě základních substrátů i přísun značného
množství vodíků. Donorem vodíků je v reakcích syntézy MK NADPH + H+. Syntézy MK
se účastní 2 klíčové enzymy: acetyl-CoA karboxylasa a synthetasa MK.
A. Aktivace
Velká část acetyl-CoA se při vstupu do syntetických reakcí mění na reaktivnější malonyl
CoA. Acetyl-CoA karboxyláza katalyzuje přeměnu acetyl-CoA na malonyl-CoA, první krok
v syntéze MK. Jako primer v iniciaci syntézy působí aktivovaný β-hydroxybutyryl CoA.
Do dalších reakcí vstupuje acetyl-CoA po přeměně na malonyl-CoA
Acetyl-CoA + CO2 + ATP

malonyl-CoA + ADP + P + acetyl-CoA karboxyláza

B. Syntéza MK
Vlastní syntéza řetězce MK je katalyzována enzymy spojenými v multienzymovém komplexu
synthetasy mastných kyselin. Zabudování jednoho dvojuhlíkatého zbytku do řetězce MK
vyžaduje cyklus následujících reakcí:
•

uvolnění acetátu a malonátu z vazby na CoA a jejich přenos na multienzymatický
komplex

• Kondenzace
malonyl + acetyl = acetoacetát (β-oxoacyl)
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• Redukce (hydrogenace)
acetoacetát–ACP
beta-hydroxybutyryl-ACP, donorem H+ je NADPH
• Dehydratace
beta-hydroxybutyryl-ACP
nenasycený acyl-krotonyl–ACP
• Hydrogenace
nenasyceného acylu
krotonyl
butyryl-ACP
Cyklem uvedených reakcí vzniká z acetátu a malonátu čtyřuhlíkatá MK (kyselina máselná
resp. její acyl-butyryl). Každé další prodloužení řetězce MK o 2 uhlíky vyžaduje zopakování
téhož sledu reakcí. Jedním ze substrátů je pak acyl, který má vyšší počet C. Multienzymový
komplex synthetasy MK se skládá z 6 enzymů uspořádaných radiálně okolo centrální
bílkoviny
(acyltransacylasa,
malonyltransacylasa,
kondenzující
enzym,
betaoxoacylreduktasa, dehydratasa a enoylreduktasa). ACP-centrální bílkovina komplexu
zajišťuje přesun substrátů a meziproduktů od aktivního centra jednoho enzymu
k následujícímu enzymu. Vzniklé MK se esterifikují s acylglycerolem, který vzniká
v sekrečním epitelu z glukózy.

2.2.1.2 Syntéza triacylglacerolů
•

tuk z těkavých mastných kyselin z bachoru

•

redukční kondenzací

R-COOH + CH3COOH → R-CO-CH2-COOH → R-CH(OH)-CH2-COOH →
R-CH2-CH2-COOH
•

vznik glycerolu

•

acylglycerol, který se vytváří v buňkách sekrečního epitelu především z glukosy.

Proces syntézy triacylglacerolů zahrnuje:
• esterifikaci kyslíků na C1 a C2 glycerol-3-fosfátu dvěma acyl-CoA, reakci katalyzuje
enzym glycerolfosfátacyltransferasa, vzniká kyselina fosfatidová,
• hydrolytické odštěpení fosfátu fosfatidátfosfohydrolasou vzniká 1,2-diacylglycerol,
• zakončení syntézy triacylglycerolů navázáním dalšího cyklu na 1,2-diacylglycerol.
Proces syntézy mléčného tuku je spojen s procesy výměny tuku zásobního uloženého
v tukové tkáni. Tento tuk je transportován ve spojení s bílkovinami tj. v podobě lipoproteidů.
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3. SLOŽENÍ MLÉKA
3.1 MLÉKO, SLOŽENÍ MLÉKA
Základní definici mléka uvádí Codex Alimentarius: „Mléko” je sekret mléčné žlázy zvířat
produkujících mléko, získaný dojením, do kterého nebylo nic přidáno ani z něho nebylo nic
odebráno, určený pro konzumaci v tekutém stavu, nebo pro další zpracování. V USA definují
mléko jako mléčný sekret, neobsahující mlezivo, získaný úplným vydojením jedné nebo více
zdravých krav, který obsahuje nejméně 8,25 % tukuprosté sušiny a minimálně 3,25 %
mléčného tuku. V evropské legislativě je mléko definováno následujícím způsobem:
„Syrovým mlékem” se rozumí mléko produkované sekrecí mléčné žlázy hospodářských
zvířat, které nebylo podrobeno ohřevu nad 40 °C, a nebylo ani ošetřeno žádným způsobem
s rovnocenným účinkem.
Mléko je sekret produkovaný mléčnými žlázami samic savců určený k výživě jejich mláďat.
Mléko obsahuje složky (bílkoviny, tuk, sacharidy, minerální látky, vitaminy) nezbytné
pro růst a vývoj mláďat. Kromě výživové funkce plní mléko i další významné fyziologické
funkce, např. obrannou funkci (obsahuje imunoglobuliny, antimikrobiální látky), napomáhá
trávení (enzymy, inhibitory enzymů, enzymy vázající proteiny), dále obsahuje růstové faktory
a hormony. Nutriční a fyziologické požadavky jsou u každého druhu jedinečné, složení mléka
proto vykazuje mezidruhové rozdíly (tabulka 2).
Tabulka 2: Obsah hlavních složek (%) v mléce (Fox, 2003)
Savec
Člověk
Skot
Buvol
Koza
Ovce
Prase
Kůň
Osel
Sob
Potkan
Indický slon
Polární
medvěd
Velryba

Sušina

Tuk

Bílkoviny

Laktosa

12,2
12,7
16,8
12,3
19,3
18,8
11,2
11,7
33,1
32,8
31,9

3,8
3,7
7,4
4,5
7,4
6,8
1,9
1,4
16,9
18,3
11,6

1,0
3,4
3,8
2,9
4,5
4,8
2,5
2,0
11,5
11,9
4,9

7,0
4,8
4,8
4,1
4,8
5,5
6,2
7,4
2,8
2,1
4,7

47,6

33,1

10,9

0,3

67,7

53,1

11,2

0,7

Minerální
látky
0,2
0,7
0,8
0,8
1,0
0,5
0,5
1,8
0,7
1,4

Největší pozornost je věnována složení mlék, která se využívají k výživě člověka – kromě
mléka mateřského, zejména mléku kravskému, kozímu, buvolímu, velbloudímu a sobímu.
3.1.1

Základní složení mléka

Složky mléka můžeme obecně rozdělit na složky původní, které vznikají během látkové
přeměny v mléčné žláze a jsou přirozenou součástí mléka, a složky nepůvodní (cizorodé),
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které se mohou dostat do mléka intravitálně nebo postsekretoricky. Skupinu původních složek
tvoří hlavní a vedlejší složky mléka (obrázek 1).
Obrázek 1: Obecné rozdělení složek mléka
složky mléka

původní složky

hlavní
voda
laktóza
tuk
bílkoviny

vedlejší
plyny
vitaminy
minerální látky
hormony
enzymy
somatické buňky aj.

nepůvodní složky
rezidua veterinárních
léčiv
herbicidy
insekticidy
fungicidy
těžké kovy
dezinfekční prostředky

Zdroj: Lukášová a kol., 1999
Z fyzikálně-chemického hlediska je mléko polydisperzní systém, který se skládá ze dvou
základních částí: z disperzního prostředí a z částic rozptýlených v tomto prostředí, které tvoří
disperzní fázi. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti disperzního systému závisí
na vnitřních faktorech (složení, struktura) a na vnějších faktorech (teplota, ošetření mléka
po nadojení). Struktura mléka je komplikovaná, protože mléko obsahuje více než 100 000
molekul různých chemických látek. Látky přítomné v mléce jsou v různém stupni disperze,
podle velikosti molekul nebo částic se rozlišuje emulzní fáze, molekulární fáze a fáze
koloidní. Fázi emulzní v čerstvém mléce tvoří mléčný tuk spolu s fosfolipidy, steroly,
vitaminy rozpustnými v tucích a volnými mastnými kyselinami. V koloidní disperzi
se nachází mléčné bílkoviny – kaseiny, α-laktalbumin, β-laktoglobulin, sérový albumin,
enzymy. V molekulární disperzi jsou přítomné sacharidy, vitaminy rozpustné ve vodě
nebílkovinné dusíkaté látky, soli a plyny. Mléčné sérum vzniká po odstranění mléčného tuku
a kaseinu z mléka. Mléčné plazma vzniká z mléka po odstranění mléčného tuku odstředěním.

3.2 DUSÍKATÉ LÁTKY
Složitý komplex dusíkatých látek v mléce tvoří proteiny mléka, proteiny obalů tukových
kuliček, minoritní bílkoviny, enzymy a nebílkovinné dusíkaté látky (tabulka 3).
Z technologického hlediska jsou nejvýznamnějšími dusíkatými látkami bílkoviny.
Význam mléčných bílkovin spočívá:
a) v nutriční hodnotě;
b) ve fyziologické úloze, kterou plní některé mléčné proteiny - imunoglobuliny, laktoferin,
laktoperoxidáza, vitaminy-vázající proteiny, biologicky aktivní peptidy aj.;
c) v technologickém významu, mají nezastupitelnou úlohu v následujících mlékárenských
technologiích:
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•
•

při výrobě kysaných mléčných výrobků a sýrů, podmiňují správný průběh
technologických procesů, vazbu vody, reologické vlastnosti výrobků,
při výrobě pasterovaných, UHT a sterilizovaných mléčných výrobků, je důležitá
tepelná stabilita mléčných proteinů.

Tabulka 3: Bílkoviny v mléce
Protein
Celkový kasein
αs1-kasein
αs2-kasein
β-kasein
κ-kasein
γ-kasein
Syrovátkové bílkoviny
β-laktoglobulin
α-laktalbumin
sérový albumin
proteoso-pepton
Imunoglobuliny
IgG1, IgG2
IgA
IgM
minoritní proteiny
laktoferin
Proteiny membrán tukových
kuliček

Obsah v g.kg-1 mléka
26
10,0
2,6
9,3
3,3
0,8
6,3
3,2
1,2
0,4
0,8
0,8
0,65
0,14
0,05
0,9
0,1
0,7

Obsah v g.100g-1
proteinu
78,5
31
8
28
10
2,4
19
9,8
3,7
1,2
2,4
2,4
1,8
0,4
0,2
2,5
2

Zdroj: Walstra et al., 1999

3.2.1

Rozdělení proteinů mléka

Bovinní mléko obsahuje přibližně 3,2-3,5 % proteinů. Množství proteinů v mléce
je ovlivněno řadou faktorů: plemenem, věkem a individualitou dojnice, stadiem laktace,
pořadím laktace, výživou. Hlavní podíl mléčných bílkovin (≥ 75 %) tvoří v mléce
přežvýkavců specifická bílkovina, kasein. Mléčné proteiny jsou směsí dvou hlavních typů
proteinů: kaseinů (80 %) a syrovátkových proteinů (20 %). Uvedené základní rozdělení
vychází z kyselého srážení mléka, kdy při pH 4,6 dochází k vysrážení kaseinů a bílkoviny
syrovátky zůstávají v roztoku.
Bovinní mléko obsahuje 6 specifických proteinů, které mají svůj původ v mléčné žláze:
• kaseiny αs1, αs2, β a κ, představující přibližně 38 %, 10 %, 36 % a 15 % z celkového
kaseinu,
• bílkoviny α-laktalbumin a β-laktoglobulin, které tvoří asi 40 % a 20 % celkového obsahu
syrovátkových bílkovin.
K hlavním bílkovinám mléka řadíme i další syrovátkové bílkoviny, které přechází z krve:
bovinní sérový albumin (BSA) a imunoglobuliny, každá z těchto bílkovin se podílí 10 %
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na celkovém obsahu syrovátkových bílkovin. Z dalších dusíkatých (N) látek jsou obsaženy
v mléce např. enzymy. V mléce bylo identifikováno více než 60 enzymů, obsahově
jako skupina tvoří méně než 1 % z celkového obsahu bílkovin. Tukové kuličky jsou
stabilizovány obalem (membránou), která obsahuje fosfolipidy a proteiny, které jsou obvykle
označeny jako proteiny membrány tukových kuliček. Další proteiny, které nejsou zařazeny
do skupiny kaseinových proteinů, syrovátkových proteinů, enzymů a proteinů obalů tukových
kuliček se označují jako minoritní bílkoviny. Zástupci minoritních bílkovin jsou transferin,
laktoferin, kininogen, angiogenin, ceruloplasmin aj. Rozdělení mléčných bílkovin znázorňuje
obrázek 2.
Obrázek 2: Rozdělení mléčných bílkovin
Mléčné bílkoviny (30-35 g.l-1)

minoritní bílkoviny

kaseiny
(24-28 g.l-1)

syrovátkové
bílkoviny (5-7 g.l-1)

enzymy

β-laktoglobulin
(2,4 g.l-1)
α-laktalbumin
(1-1,5 g.l-1)

αs-kaseiny
(15-19 g.l-1)
κ-kaseiny
(3-4 g.l-1)
αs1-kasein
(12-15 g.l-1)

sérový albumin
(0,1-0,4 g.l-1)

αs2-kasein
(3-4 g.l-1)
imunoglobuliny
β-kaseiny
(9-11 g.l-1)
IgG

γ-kasein
(1-2 g.l-1)

proteoso-pepton
(0,6-1,8 g.l-1)

IgG1

IgA

IgM

IgG2

Zdroj: Singh a Flanagan, 2006
Všechny proteiny mléka jsou polymorfní a dosud u nich bylo popsáno více
než 30 genetických vatriant, které se liší sekvencí aminokyselin v důsledku substituce, inzerce
nebo delece aminokyselin v proteinovém řetězci. Heterogenita mléčných proteinů je
způsobena kodominantním působením alel autosomálních genů. Geny pro kaseiny tvoří jednu
vazbovou skupinu na 6. chromosomu, na stejném chromosomu byl lokalizován i lokus BSA.
Lokus laktoglobulinu byl identifikován na 11. chromosomu. Možnost šlechtění, zahrnující
selekci specifických alel jednotlivých genů, závisí na frekvenci alel v populaci skotu.
Frekvence výskytu jednotlivých alel mléčných proteinů je uvedena v tabulce 25.
Řada studií se v posledních letech zaměřuje na stanovení genetických a fenotypických
korelací mezi významnými technologickými vlastnostmi mléka (syřitelností mléka,
vlastnostmi sýřeniny, rychlostí srážení mléka) a charakteristickými znaky mléčné produkce
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(mléčnou užitkovostí, obsahem tuku, obsahem bílkovin a kaseinu, počtem somatických
buněk, pH mléka) a dále na stanovení heritability těchto znaků. Vliv polymorfismu alel
mléčných bílkovin na parametry mléčné užitkovosti a kvalitu produkované bílkoviny u skotu
je systematicky sledován u dojených plemen od 80. let. Odlišnosti genetických variant
mléčných proteinů ovlivňují i jejich vlastnosti. Srovnání sýrařsky významných vlastností alel
mléčných proteinů s nejvyšší frekvencí výskytu uvádí tabulka 4.
Tabulka 4: Vztah mezi genetickým polymorfismem mléčných bílkovin a sýrařsky
významnými vlastnostmi mléka
lokus

alela
A

αs1-CN
jakost sýřeniny

B

měkká

C

D

tuhá

β-CN
- doba sýření

-

kratší

- syneréze

-

rychlejší

- pevnost sýrového zrna

-

pevnější

- výtěžnost

-

vyšší

κ-CN

A

B

- obsah bílkovin

-

vyšší

- kaseinové číslo

-

vyšší

- doba sýření

-

kratší

- synereze

-

rychlejší

- pevnost sýr. zrna

-

vyšší

- výtěžnost

-

vyšší

β-laktoglobulin

A

B

-obsah kaseinu

-

vyšší

- obsah syr. bílkovin

-

nižší

- kaseinové číslo

-

vyšší

- pevnost sýr. zrna

-

vyšší

- výtěžnost

-

vyšší

Zdroj: Gajdůšek, 1997
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kratší

pevnější

C

D

jako A

jako A

3.2.2

Kaseiny

Kaseiny jsou z technologického hlediska nejvýznamnějšími bílkovinami mléka.
Podle chemického složení je řadíme k fosfoproteinům. Všechny kaseiny jsou schopné vázat
vápník, obsah navázaného vápníku je přímo závislý na množství fosfoserinových zbytků
v molekule. Proto kapacita vazby u jednotlivých kaseinových frakcí postupně klesá
v následujícím pořadí: αs2- > αs1- > β- > κ-kasein.
Tabulka 5: Charakteristika základních proteinů kravského mléka

kasein αs1-CN
kasein αs2-CN
β-kasein (β-CN)
κ-kasein (κ-CN)
β-laktoglobulin
α-laktalbumin

Molekulová
hmotnost
23 164
25 388
23 983
19038
18277
14 175

sérový albumin

66 267

-

imunoglobuliny

1 430 000- 1 030 000

-

Protein

Genetické varianty
A, B, C, D, E, F, G, H
A, B, C, D
A1, A2, A3, B, C, D, E, F, G
A, B, C, E, F8, FI, GS, GS, H, I, J
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, W, Dr, KB
A, B, C

Zdroj: Ng-Kwai-Hang, 2003
Kaseiny jsou agregovány do kaseinových komplexů a micel. K agregaci molekul αs-, βa κ-kaseinů do sférických částic zvaných micely dochází při teplotách > 5 °C. Kaseinová
micela obsahuje asi 20 000 až 50 000 molekul kaseinů. Kaseinovou micelu tvoří z 93 %
kaseiny, asi 3 % hmotnosti je vápenatých iontů, 3 % anorganického fosfátu, 2 % fosfátu
vázaného jako fosfoserin, 0,4 % citrátu a 0,5 % koloidního fosforečnanu vápenatého (CCP).
Micely jsou schopné vázat velké množství vody - až 2 g vody na 1 g proteinu. V 1 ml mléka
je asi 1015 micel s plochou povrchu 5 x 104 cm2, vzdálenost micel je přibližně 240 nm.
Mikrostruktura kaseinové micely se stala předmětem důkladného zkoumání. Byla navržena
řada modelů, z nichž nejznámější je model, který navrhl Morr v roce 1966. Nejčastěji
popisovaná struktura kaseinové micely vychází z teorie, že kaseinová micela je složena
ze submicel. Submicely mají tvar rotačního elipsoidu a obsahují 25-30 molekul αs-, βa κ-kaseinů. Nepolární části jednotlivých molekul jsou orientovány do centra submicely,
kde se uplatňují hydrofobní interakce. Polární části molekul kaseinů - fosfoserinové zbytky
molekul αs-kaseinů a β-kaseinů a threoninový zbytek s vázanými oligosacharidy v molekule
κ-kaseinu, reagují s vápenatými ionty a vodou. Jednotlivé submicely se vzájemně spojují
do micel prostřednictvím fosfoserinových skupin αs-kaseinů a β-kaseinů a vápenatých iontů
přímo, nebo s využitím volných fosfátů a citrátů. Submicely, které neobsahují κ-kasein,
se nacházejí uvnitř micel a submicely bohaté na κ-kasein, jsou uloženy na povrchu.
Na povrchu micel jsou rovněž přítomné molekuly αs1-, αs2- a β-kaseinů. Hydrofilní
C - terminální části κ-kaseinu vyčnívají z povrchu micely jako flexibilní vlásky, vytváří
kolem micely vrstvu širokou 5-10 nm. Povrchová vrstva je důležitá pro stabilitu micely.
Nejvíce je zastoupena αs-frakce, dále β-kaseiny a κ-kaseiny. Jednotlivé frakce se navzájem liší
hodnotami měrné molekulové hmotnosti, elementárním složením, obsahem aminokyselin
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a hodnotami izoelektrického bodu. Základní význam pro stabilitu kaseinových micel má
frakce κ-, která se na rozdíl od frakce αs- a β- nesráží působením iontů vápníku.
Protože kaseiny představují složitou a heterogenní soustavu bílkovin, ADSA (American Dairy
Science Association) doporučila jednotnou nomenklaturu kaseinů založenou na následujících
principech:
• kaseinová frakce je označena písmenem řecké abecedy s dolním indexem, následuje – CN
(např. kasein αs-CN),
• genetická varianta je obvykle psána latinkou, velkým písmenem (např. A, B, C), s horním
indexem (např. αs1-CN A2).
αs-kaseiny (αs-CN)
Kaseiny αs-CN se srážejí roztokem CaCl2 při teplotě nad 20 °C. Obsahují nejvíce fosforu
a představují nejvíce zastoupenou kaseinovou frakci. Kaseiny αs-CN lze rozdělit na 2 frakce:
kasein αs1-CN a kasein αs2-CN. Kaseiny αs jsou schopné vázat četné vápníkové ionty: 1 mol
αs1-kaseinu obsahuje 10 až 20 mol Ca2+ iontů.
Kasein αs1-CN
Primární strukturu je tvoří 199 zbytků aminokyselin, celková molekulová hmotnost činí
23,614 kDa a isoelektrický bod (pI) leží v rozmezí 4,44-4,76 pH. Bylo popsáno 8 genetických
variant. B varianta je u kravského mléka predominantní. αs1-kasein neobsahuje aminokyselinu
cystein, obsahuje 8 fosfoserinových zbytků. αs1-kasein představuje nejvíce zastoupenou
kaseinovou frakci v kravském mléce. Minoritní frakce αs1-kaseinu s vyšší elektroforetickou
pohyblivostí označovaná jako αs0-kasein se odlišuje přítomností 9 fosfoserinových zbytků,
má doporučené označení αs1-CN B-9P.
Kasein αs2-CN
Molekula obsahuje 207 aminokyselinových zbytků, molekulová hmotnost je 25,230 kDa.
Jsou známy 4 genetické varianty A, B, C a D. Polymorfní frakce B byla popsána u Bos
indicus (Nepál) a varianta C u jaků. Kasein αs2 obsahuje 10 zbytků prolinu, více
fosfoserinových zbytků (10-13) a více lysinu v molekule, než ostatní kaseiny, dále obsahuje
2 cysteiny v poloze 36 a 40. Na základě elektroforézy lze rozlišit několik forem αs2-kaseinu,
které se liší množstvím fosfátových skupin: αs2, αs3, αs4, αs5 a αs6 kaseiny. 13 fosfátových
skupin (12 je vázáno na serin, 1 na threonin) je lokalizováno v polohách 7-31, 55-66
a 129-143.
β-kaseiny (β-CN)
Kasein β-CN je druhá nejvíce zastoupená frakce kaseinu. V porovnání s kaseinem αs-CN
obsahuje β-kasein méně fosforu (5 fosfoserinových zbytků), neobsahuje cystein. Kasein β-CN
je vysoce hydrofobní frakce kaseinu, citlivá vůči vysrážení vápníkem při 35 °C. Primární
struktura se skládá z 209 zbytků aminokyselin o celkové molekulové hmotnosti 23,983 kDa.
Je známo 9 genetických (polymorfních) variant β-kaseinu. Bylo prokázáno, že β-kasein
se sestává z 6 proteinů s identickou sekvencí aminokyselin, které se liší počtem fosfátových
skupin (0-5). Působením proteolytických enzymů (plasminu) vznikají z β-kaseinů γ-kaseiny:
γ1-,γ2- a γ3, které odpovídají zbytkům s aminokyselinami 29-209, 106-209 a 108-209. Jiné
fragmenty β-kaseinu (rezidua 1-28, 1-105, 1-107) se nacházejí v syrovátce a představují část
frakce známou jako proteoso-pepton.
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κ-kaseiny (κ-CN)
Primární struktura hlavní složky je tvořena 169 zbytky aminokyselin o molekulové hmotnosti
19,007 kDa. Kappa-kasein podmiňuje stabilitu kaseinového komplexu. Kappa-kasein
je jedinou kaseinovou frakcí, která v molekule obsahuje sacharidovou složku: kyselinu Nacetyl-neuraminovou, D-galaktopyranosu a N-acetyl-D-galaktosamin. Sacharidy jsou
na protein vázány glykosidovou vazbou prostřednictvím N-acetyl-D-galaktosaminu. Kappakasein je také jedinou frakcí kaseinu, která obsahuje sirné aminokyseliny (cystein
a methionin), a jako jediná kaseinová frakce se nesráží v přítomnosti vápenatých iontů. Byly
popsány polymorfní genetické varianty A, B, C, E, F8, FI, GS, GS, H, I a J. Na rozdíl
od ostatních kaseinových frakcí není schopen vázat vápník (obsahuje pouze 1 fosfoserinový
zbytek). Kappa-kasein má dobrou rozpustnost. Vazba κ-kaseinu se rozruší působením syřidla
(chymozin), κ-kasein rozpadá na para-κ-kasein a na rozpustný glykomakropeptid a ztrácí tím
svou ochrannou roli v kaseinové micele.

3.2.3

Syrovátkové bílkoviny

Po vysrážení kaseinu z mléka při pH 4,6 zůstává v mléčném séru přibližně 0,6 % hm.
bílkovin, které se nazývají syrovátkové bílkoviny a tvoří přibližně 17-20 % z celkového
množství bílkovin v mléce. Vyšší nutriční hodnota syrovátkových bílkovin je dána vysokým
obsahem aminokyseliny cystinu. Syrovátkové bílkoviny denaturují při záhřevu na teplotu
95 °C (20 min). Syrovátkové bílkoviny mají globulární charakter a řadíme je k hydrofilním
koloidům. V nativním stavu tvoří poměrně stabilní koloidní roztoky. Syrovátkové bílkoviny
jsou rozpustné při všech hodnotách pH. Do skupiny syrovátkových bílkovin řadíme
β-laktoglobulin, α-laktalbumin, sérový albumin, imunoglobuliny (95 % syrovátkových
bílkovin) a proteoso-pepton (tabulka 3).
β-laktoglobulin
β-laktoglobulin je specifická bílkovina kravského mléka a současně hlavní syrovátková
bílkovina, která představuje asi 50 % z celkového obsahu syrovátkových bílkovin. V mléce je
přítomen jako dimer. β- laktoglobulin monomer je složen z 162 aminokyselin, obsahuje jednu
volnou thiolovou skupinu a dva disulfidové můstky. Molekulová hmotnost je 18,277 kDa.
Bylo popsáno 13 polymorfních genetických variant A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, W, Dr a KB.
Genetické varianty A a B jsou nejrozšířenější. Vyznačuje se vysokým obsahem aminokyselin
lysinu, valinu, cysteinu a cystinu. Z technologického hlediska je významné, že při silnějším
zahřátí (např. 80°C několik sekund) se v důsledku tepelné denaturace bílkovin obnaží
SH- skupiny cysteinu, které mají schopnost vázat stopová množství těžkých kovů. Zabraňuje
se tak oxidačnímu účinku na mléčný tuk a zvyšuje se rezistence mléčných výrobků vůči
oxidaci. Denaturuje od 65 °C a při zahřívání disociuje na monomery, které prostřednictvím
volné thiolové skupiny reagují s κ-kaseinem. Důsledkem jsou změny povrchových vlastností
kaseinových micel, snížení schopnosti srážení mléka a změny tepelné stability mléka.
Biologická funkce β-laktoglobulin spočívá pravděpodobně v jeho schopnosti vázat některé
hydrofobní molekuly např. vitamin A. Retinol vázaný na β-laktoglobulin se dostává
do tenkého střeva, kde je přenesen na retinol-vázající protein, který má podobnou strukturu
jako β-laktoglobulin. Vazba retinolu na β-laktoglobulin chrání retinol před oxidací. Další
funkce vyplývá ze schopnosti vázat mastné kyseliny, β-laktoglobulin zvyšuje aktivitu lipáz.
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α-laktalbumin
Zaujímá asi 20 % z celkového obsahu syrovátkových bílkovin a je druhou nejdůležitější
syrovátkovou bílkovinou v mléce. Primární struktura je tvořena 123 aminokyselinami,
molekulová hmotnost je 14,175 kDa. Je relativně bohatý na tryptofan (4 zbytky/mol).
Je součástí enzymu laktososynthetasy – zúčastní se syntézy laktosy v mléčné žláze.
Koncentrace laktosy v mléce přímo souvisí s koncentrací α-laktalbuminu. Je rozpustný v čisté
vodě a má menší elektroforetickou pohyblivost než β-laktoglobulin. Existuje ve 3 genetických
variantách (A, B a C).
Bovinní sérový albumin
Sérový albumin izolovaný z mléka je identický se sérovým albuminem nacházejícím
se v krvi. Protein je syntetizován v játrech, do mléka se dostává přes sekreční buňky mléčné
žlázy. Tvoří asi 5 % z obsahu syrovátkových bílkovin. Protein má dlouhý řetězec skládající se
z 582 zbytků aminokyselin. Sérový albumin má molekulovou hmotnost 66 000 Da a vysoký
obsah disulfidických vazeb v molekule (17). Byla prokázána jeho imunologická totožnost
s albuminem krevního séra. Jedná se o heterogenní bílkovinu. Zvýšené hladiny jsou
zjišťovány při zánětech mléčné žlázy. Biologická funkce sérového albuminu pravděpodobně
spočívá v nosičství malých molekul např. mastných kyselin.
Imunoglobuliny
Imunoglobuliny tvoří z hlediska funkce, heterogenního složení i syntézy ojedinělou složku
mléčných bílkovin. Vzhledem k extrémní heterogenitě se imunoglobuliny liší průkazně
od ostatních bílkovin mléčného séra. Systém nomenklatury se shoduje s lidským Ig. Z pěti
tříd imunoglobulinů známých u savců byly třídy IgG, IgA a IgM zjištěny v mléce. Všechny
třídy Ig existují jako polymery i monomery (disulfidické můstky). Podíl IgG je asi 85-90 %
a obsahuje dvě heterogenní složky (IgG1 a IgG2). IgA je zastoupen asi 3,6 % a IgM
asi 7-10 %. Zastoupení imunoglobulinů a jejich obsah je dosti variabilní, závisí na plemeni,
laktačním stadiu, stáří a zdravotním stavu dojnice. Vzhledem k vysoké molekulové hmotnosti
mají imunoglobuliny nejmenší elektroforetickou pohyblivost. Imunoglobuliny zajišťují
přenos imunity z matky na mládě, a proto jsou ve zvýšené koncentraci obsaženy především
v kolostru. Při zvýšené teplotě ve slabě kyselém prostředí nastává denaturace globulinů
i jejich koagulace dosti rychle (při 80 °C úplná denaturace během 60 minut, při 100 °C
za 10 minut).
Proteoso-peptonová frakce
Tvoří malý podíl bílkovin mléka. Jedná se o fosfoproteiny, které jsou tepelně stabilní
do 100 °C a jsou rozpustné při pH 4,6. Jedná se o heterogenní bílkovinu, jejíž obsah
se pohybuje v kravském mléce od 2 do 6 % z celkových bílkovin mléka.
3.2.4

Nebílkovinné dusíkaté látky

Z veškerého dusíku v mléce je v bílkovinách obsaženo v průměru 95 %, zbývajících 5 % tvoří
nebílkovinné dusíkaté látky. Ve směsném mléce nebílkovinné dusíkaté látky reprezentují:
amoniak (2-12 mg.l-1), močovina (50-200 mg.l-1), kyselina neuraminová (100-220 mg.l-1),
kyselina hippurová (20-80 mg.l-1). Největší podíl připadá na močovinu, která může ve vyšších
koncentracích negativně ovlivnit kysací schopnost mléka.
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3.3 SACHARIDY
3.3.1

Zastoupení sacharidů v mléce

Základním sacharidem mléka je laktosa, která tvoří 99 %. Mléko obsahuje pouze stopová
množství ostatních sacharidů, včetně glukosy, galaktosy, fruktosy, glukosaminu,
galaktosaminu, kyseliny neuraminové a neutrálních a kyselých oligosacharidů.

3.3.2

Laktosa

3.3.2.1 Chemická struktura a vlastnosti laktosy
Laktosa je redukující disacharid, tvořený z D-glukosy a D-galaktosy, které jsou spojeny
β-1,4-glykosidickou vazbou. Může se vyskytovat jako α a β-anomery. Systematický název
laktosy:
β-O-D-galaktopyranosyl-(1-4)-α-D-glukopyranosyl (α-laktosa)
β-O-D-galaktopyranosyl-(1-4)-β-D-glukopyranosyl (β-laktosa).
Obrázek 3: α-laktosa

Zdroj: Schaafsma, 2003
Nejstabilnější formou je monohydrát α-laktosy (α-anomeru). V této formě laktosa
krystalizuje z vodných roztoků při teplotě do 93,5 °C. Při sušení ve vakuu při teplotě
nad 100 °C vzniká hygroskopický α-anhydrid. Krystalizací z vodných roztoků při teplotě
nad 93,5 °C vzniká bezvodá β-laktosa (β-anhydrid). Při rychlém sušení roztoků laktosy,
např. také při sušení mléka, vzniká amorfní hygroskopická směs α− a β−laktosy.
Tabulka 6: Vlastnosti laktosy

α-laktosa

Rozpustnost
7,5 g.100g-1 vody

β-laktosa

48 g.100g-1 vody

Krystalizace
tvrdé, mírně hygroskopické, pomalu rozpustné
krystaly
nejsou hygroskopické, lépe rozpustné

Zdroj: Muir, 2003
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Alfa a beta anomery se liší v rozpustnosti a krystalizaci, které jsou uvedeny v tabulce 6.
Při srovnání s ostatními sacharidy je laktosa relativně nerozpustná. Laktosa má proti
sacharose menší sladivost asi 6-10 krát, avšak monosacharidy, ze kterých je tvořena, jsou
sladší. Toho se začíná využívat průmyslově ke zvýšení sladivosti některých mlékárenských
výrobků štěpením laktosy enzymaticky. Přehled nejvýznamnějších chemických reakcí laktosy
je uveden v tabulce 7.
Tabulka 7: Chemické reakce laktosy
Chemická
reakce
Epimerace
Redukce
Oxidace
Maillardova
reakce
Fermentace

Produkt
laktulosa (bifidogenní faktor)
laktitol – 4-O-β-D-galaktopyranosyl-D-sorbitol
(cukerný alkohol, sladidlo)
kyselina laktobionová - δ lakton kyseliny laktobionové
reakce neenzymového hnědnutí
interakce mezi karbonylovou skupinou (v tomto případě laktosy)
a amino skupinou (v potravinách přednostně ε-NH2 skupinou lysinu
v bílkovinách) za tvorby glykosaminů (laktosamin), které podléhají
dalším reakcím za tvorby konečných produktů melanoidinů
kyselina mléčná, kyselina octová, diacetyl, acetoin atd.

Zdroj: Fox a McSweeney, 1998; Muir, 2003; Gajdůšek a Klíčník, 1993
Mutarotace, jako typická vlastnost optických izomerů, tj. vratný přesmyk alfa a beta formy
v roztoku v závislosti na teplotě, pH, koncentraci apod., má v mlékárenském průmyslu
praktický význam. Alfa a beta forma laktosy mají odlišnou závislost rozpustnosti na teplotě,
proto při změně zastoupení obou forem může docházet k nežádoucí krystalizaci a tvorbě
písčité struktury, např. u zahuštěných mlék.

3.3.2.2 Význam laktosy
Význam laktosy v mléce a mléčných výrobcích:
• zdroj energie,
• dodává mléku nasládlou chuť,
• přispívá k fyzikálním vlastnostem (osmotický tlak, bod mrznutí, bod varu),
• podporuje absorpci vápníku,
• nezbytná složka pro výrobu fermentovaných mléčných výrobků,
• přispívá k nutriční hodnotě mléka a mléčných výrobků,
• ovlivňuje texturu některých zahuštěných a mražených výrobků,
• podílí se na barvě, chuti a vůni u výrobků, kde se při jejich výrobě používá vysoká
teplota,
• nežádoucí – laktosová intolerance (nedostatek střevní β-galaktosidasy).
3.3.2.3 Faktory ovlivňující koncentraci laktosy v mléce
Koncentrace laktosy v mléce je ovlivněna celou řadou faktorů např. druhem savce. Vysoký
obsah laktosy je popisován v kobylím a mateřském mléce, jak vyplývá z tabulky 8.
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U některých plemen skotu je popisována vyšší koncentrace laktosy, avšak rozdíly nepřesahují
běžně uváděný interval průměrných hodnot.
Tabulka 8: Průměrný obsah laktosy (%) u různých druhů mléka
Mléko
Kravské
Kozí
Ovčí
Mateřské
Kobylí
Buvolí

Obsah laktosy
4,8
4,1
4,8
7,0
6,2
4,8

Zdroj: Fox a McSweeney, 1998
V průběhu laktace je obsah laktosy snížen v mlezivu. Následuje zvýšení, dokud není
dosaženo laktačního píku. Poté dochází k nepatrnému poklesu. Tento pokles je v kontrastu
s laktačními trendy pro tuk a bílkovinu, které po poklesu na začátku laktace během druhé fáze
laktace opět narůstají. Na rozdíl od tuku a bílkovin lze jen velmi málo ovlivnit obsah laktosy
výživou dojnice. Při onemocnění mléčné žlázy dochází k významnému poklesu obsahu
laktosy. Aby byl udržen osmotický tlak, narůstá obsah chloridů a sodíku. Změna poměru
laktosy a chloridů v mléce, vyjádřená jako tzv. chlorcukerné číslo, se používá jako indikátor
zdravotního stavu mléčné žlázy. Významné změny v obsahu laktosy nastávají také
při některých metabolických poruchách.

3.3.3

Jiné sacharidy

V mléce byla kromě laktosy zjištěna i malá koncentrace monosacharidů, ze kterých je tento
disacharid tvořen, tj. glukosa (~ 75 mg.l-1) a galaktosa (~ 20 mg.l-1). D-glukosa (hroznový
cukr) se vyskytuje v podobě α-D-glukosy a β-D-glukosy, která je vzácnější. Z fosforečných
esterů glukosy je biochemicky důležitý glukoso-1-fosfat, který je v rovnováze s glykogenem.
Další fosforečný ester glukosy je glukoso-6-fosfat, vzniká enzymově z glukosy a ATP
tzv. hexokinázovou reakcí. Glukoso-1-fosfat může přecházet v glukoso-6-fosfat
a katalyzátorem je koenzym glukoso-1,6-difosfat. Další hexosou mléčného cukru je
D-(+)-galaktosa, která se nikde jinde než v mléce nevyskytuje.
V mléce byly zjištěny také některé aminocukry, zejména glukosaminy a galaktosaminy
a jejich N-acetylované formy (např. laktosa-N-tetrosa s protivirovým účinkem,
N-acetylfukosamin jako růstový faktor pro rozvoj bifidobakterií). Kromě toho byly v mléce
popsány deriváty kyseliny neuraminové, zejména kyselina sialová (kyselina
N-acetylneuraminová), která je vázána na některé frakce bílkovin mléka (hlavně κ−kasein).
V některých mléčných bílkovinách byla také zjištěna přítomnost methylpentosy (L-fukosa).
Koncentrace těchto sacharidů je však v mléce velmi nízká.
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3.4 MLÉČNÝ TUK
Tuk se vyskytuje v mléce všech savců a je nejvariabilnější složkou mléka v kvantitě
i v kvalitě. V závislosti na druhu savce se tento parametr nachází v mléce v množství od 2 %
do 50 %.

3.4.1

Význam mléčného tuku

Primární funkcí tuku v mléce je uspokojení energetických požadavků novorozence. Proto je
možné sledovat rozdílný obsah v závislosti na druhu savce a jejich životních podmínkách.
•
•

Mléčný tuk je významným zdrojem esenciálních mastných kyselin a lipofilních vitaminů.
Mléčný tuk se podílí na senzorických a reologických vlastnostech mléka a mléčných
výrobků.

3.4.2

Chemické složení mléčného tuku

V mléce většiny druhů savců zaujímají triacylglyceroly (TGA, triglyceridy) 97-98 %
z celkových tuků. Malým podílem jsou zastoupeny diacylglyceroly, buď jako produkty
neúplné syntézy TGA, nebo v důsledku poškození membrány tukové kuličky (milk fat
globule membrane - MFGM) během dojení a skladování, v minimálním množství jsou
přitomny monoacylglyceroly a volné mastné kyseliny. Množství diacylglycerolů,
monoacylglycerolů a volných mastných kyselin stoupá po nadojení vlivem lipolýzy. Množství
volných mastných kyselin tak může vzrůst z 0,1 % až na 1 %. Jednotlivé frakce mléčného
tuku jsou uvedeny v tabulce 9.
Tabulka 9: Klasifikace a zastoupení jednotlivých frakcí mléčného tuku
Frakce

%

Triacylglyceroly
Diacylglyceroly
Monoacylglyceroly
Volné mastné kyseliny
Fosfolipidy
Steroly
Karotenoidy
Vitaminy rozpustné v tuku
Aromatické látky

98,0
0,3
0,03
0,1
0,8
0,3
stopy
stopy
stopy

Fosfolipidy zaujímají méně, než jedno procento z celkového množství tuku. Hlavními
zástupci jsou fosfatidylcholin, fosfatidylethanolamin a sfingomyelin,. Jejich význam je dán
zejména jejich přítomností v membráně tukové kuličky. Významnou část z celkových lipidů
tvoří v podmáslí a v odstředěném mléce. Ve stopovém množství jsou zastoupeny další polární
lipidy, např. ceramidy, cerebrosidy a gangliosidy.
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Cholesterol je hlavním sterolem zastoupeným v mléce a představuje více než 95 % všech
přítomných sterolů. Cholesterol je přítomen jako volný (> 90 %), zbývající množství
představují estery cholesterolu. Ve srovnání s ostatními potravinami živočišného původu je
obsah cholesterolu nízký a činí kolem 0,3 % z celkového obsahu lipidů. 1 g mléčného tuku
doprovází 2,2-4,1 mg cholesterolu.
Z dalších významných uhlovodíků se v mléce vyskytují karotenoidy. Jejich význam v mléce
je dán jednak tím, že jsou to prekurzory vitaminu A (β-karoten reprezentuje 95 % všech
karotenoidů mléka) a jednak jsou příčinou žlutavého zabarvení tukové fáze mléka. Obsah
karotenoidů je dán zejména plemenem (např. plemeno Jersey má tuk více zbarvený díky
jejich vyššímu obsahu), výživou (promítá se do sezónnosti, s maximem v létě, zejména
v souvislosti s pastvou s obsahem vojtěšky a jetele, a s minimem v zimě), a druhem zvířete
(např. u ovčího a kozího mléka nedochází k transferu karotenoidů do mléka, což je důvodem
jejich bělejšího zbarvení, než u mléka kravského).
V mléčném tuku jsou obsaženy vitaminy rozpustné v tuku - A, D, E a K.. Jejich obsah
(zejména vitaminu A, D, E) je závislý na druhu, plemeni, výživě dojnic a stadiu laktace.
Mléko je považováno za hlavní zdroj vitaminu A (retinolu a esteru retinolu) a za chudý zdroj
vitaminů D, E a K. Všechny v mléce přítomné vitaminy rozpustné v tuku jsou odolné vůči
teplotám používaným v mlékárenských technologiích, a proto v konzumních mléku je jejich
obsah v podstatě totožný, jako v mléce syrovém.
V mléce se vyskytují i některé prostaglandiny, avšak jejich fyziologická funkce není
objasněna. Je však známo, že v mateřském mléce se vyskytují prostaglandiny E a F, které plní
některé fyziologické funkce, např. ovlivnění motility střev.

3.4.2.1 Mastné kyseliny (MK) v mléčném tuku
Mléčný tuk, zejména u přežvýkavců, je charakteristický širokým spektrem mastných kyselin,
díky kterému je aroma mléčného tuku plnější. Mastné kyseliny mléčného tuku kravského
mléka pochází principiálně ze dvou zdrojů. Jednak se jedná o mastné kyseliny se syntézou
de novo v mléčné žláze, kdy se tvoří MK s délkou řetězce od 4:0 do 14:0 a některé 16:0.
Druhou skupinou jsou MK, které pocházejí z krevních lipidů, zejména původem z diety
zvířat (MK některé 16:0, 18:0, 18:1, 18:2). Z celkového obsahu mastných kyselin v mléčném
tuku je výrazně vyšší zastoupení nasycených mastných kyselin (cca 70 % všech MK) oproti
nenasyceným. Mléčný tuk má tedy mezi potravinářskými tuky jednoznačně charakter tuku
nasyceného.
Nasycené mastné kyseliny
Mléko přežvýkavců obsahuje vyšší zastoupení kyseliny máselné (C4:0) a dalších MK
s krátkým a středně dlouhým řetězcem (do C10:0 se jedná o tzv. těkavé mastné kyseliny).
Vysoký obsah kyseliny máselné (10-15 % ze všech mastných kyselin) v mléčném tuku
přežvýkavců je pro tyto druhy mlék charakteristický a odlišuje je od ostatních druhů mlék
(monogastrů), které vykazují velmi nízké koncentrace kyseliny máselné a dalších mastných
kyselin s krátkým řetězcem. Např. mléko mateřské vůbec neobsahuje kyselinu máselnou
(C4:0), kapronovou (C6:0) a kaprylovou (C8:0). Mastné kyseliny s krátkým řetězcem jsou
původcem chuti a aroma mlék přežvýkavců a hrají významnou pozitivní roli v chuti
některých sýrů, např. Blue, Parmezán. Z nasycených mastných kyselin jsou v nejvyšších
koncentracích přítomny kyseliny palmitová, stearová a myristová (C16:0, C18:0, C14:0).
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Nenasycené mastné kyseliny
Z nenasycených mastných kyselin je nejvíce zastoupená kyselina olejová (17-25 % ze všech
MK). Z dalších mononenasycených MK jsou v malé míře zastoupeny myristoolejová (14:1),
palmitoolejová (16:1) a kyselina vakcenová (trans izomer kyseliny olejové (18:1).
Polynenasycené MK
Jsou zastoupeny v nízké koncentraci, jedná se o kyselinu linolovou a linolenovou (viz také
kapitolu 13.1.4.). Jejich množství v kravském mléce stoupá v závislosti na příjmu zelené píce.
Významné je zastoupení konjugované kyseliny linolové (cis-9, trans-11), které se přičítají
významné protektivní, zejména antikarcinogenní, vlastnosti. Její obsah je v kravském mléce
2-37 mg.g-1 tuku (sezónně pastvou vyšší). Mléko přežvýkavců obsahuje méně
polynenasycených mastných kyselin (PUFA) ve srovnání s mlékem monogastrů. Mléko
mořských savců obsahuje vysoké zastoupení mastných kyselin s dlouhým řetězcem, včetně
nenasycených, a složení tuku těchto živočichů tak reflektuje nároky těchto speciés. Kravské
mléko osahuje určitý podíl abiogenních trans nenasycených mastných kyselin (5 %). V mléce
se nachází i nízký obsah keto- a hydroxy-MK, které se podílejí na aroma mléčného tuku.
Mléko obsahuje i malé množství MK s lichým počtem uhlíků.

3.4.2.2 Mléčný tuk jako emulze
Tuk se v mléce nachází v podobě mikroskopických globulí, které vytváří emulzi olej/voda.
V tukových kuličkách je obsaženo 95 % všech lipidů mléka. Malé množství lipidů je koloidně
emulgované v mléčném séru (neoddělitelné při odstřeďování). Velikost tukové kuličky je
variabilní a pohybuje 0,1-30 µm, v závislosti na plemeni, zdravotním stavu dojnice, stádiu
laktace a dalších faktorech. Průměrná velikost tukové kuličky je 3,5 µm. Charakter tukové
částice, variabilita velikosti a množství vytvářejí obrovský povrch tukových kuliček, který
představuje 1,2-2,5 m2.g-1 tuku.
Tuková kulička strukturálně připomíná lipoprotein. Centrálně jsou v útvaru tukové kuličky
uloženy triacylglyceroly. Tuková kulička je ve vodném prostředí mléčného séra stabilizována
přítomností membrány tukové kuličky (MFGM), která má stěžejní význam v charakteru
a vlastnostech mléčného tuku.
Nejdůležitější součástí MFGM jsou fosfolipidy, které tvoří 60 % všech fosfolipidů mléka,
a které se díky svému emulzifikačnímu charakteru podílejí na snížení povrchového napětí
a tím přispívají k tvorbě tukové emulze. Hlavní zástupci fosfolipidů jsou fosfatidylcholin,
fosfatidylethanolamin a sfingomyelin, které jsou zastoupeny v poměru 2:2:1. Vzhledem
k pravidelnému zastoupení nenasycených MK je fosfolipidová vrstva MFGM nejlabilnějším
místem z pohledu autooxidačních procesů.
Další významnou komponentou MFGM jsou steroly a estery sterolů (10 % z celkových
sterolů je v podobě esterů). V MFGM je zastoupeno 80 % cholesterolu. Zbylá část je součástí
buněčných komponent mléka po jeho odstředění. Proteiny v MFGM tvoří cca 1 %
z celkových bílkovin mléka (a současně tvoří 25-50 % membrány) a mnohé z nich jsou
glykoproteiny. Hlavními zástupci bílkovin jsou enzymy (např. xantinoxidáza, kataláza,
alkalická fosfatáza, lipáza a plasmin). Dalšími součástmi MFGM jsou glykosfingolipidy,
diacyl- a monoacylglyceridy (jako produkty lipolýzy) a stopy těžkých kovů (zejména Cu
a Fe).
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Jakékoliv poškození MFGM může spustit proces indukované lipolýzy (hydrolytické štěpení
TGA). Poškození může nastat při získávání mléka (prudké čerpání, nesprávné seřízení
dojícího zařízení), při transportu mléka nebo jako následek homogenizace.

3.4.3

Faktory ovlivňující složení tuku v mléce

Individualita zvířete
Plemeno - Jerseyské x Holštýnskému obsahuje více nasycených MK a méně kyseliny olejové.
Výživa
Změny krmení se projevují ve složení mléčného tuku velmi rychle, někdy již za jeden nebo
dva dny. Vliv určitého krmiva však poměrně dlouho doznívá. Měkčí konzistence mléčného
tuku je dána zastoupením v dietě zvířat - mladé luční trávy, lněného, sojového,
slunečnicového, podzemnicového semena, lněných pokrutin, kukuřice a rybí moučky. Řepa
a její produkty, brambory, ječný šrot a seno ve vyšších dávkách vytvářejí pevný tuk.
Sezónnost
Do vlivu sezónnosti na zastoupení MK se promítají další vlivy, zejména vliv krmení a pastva.
V souvislosti s pastvou v létě se zvyšuje v mléčném tuku obsah zejména kyseliny olejové
a snižuje obsah kyseliny palmitové. S tím souvisí měkčí konzistence letního másla, na rozdíl
od másla zimního.
Laktace
V průběhu laktace jsou změny ve spektru MK malé. Počátek laktace (zejména v období
tvorby mleziva) – méně MK s krátkým řetězcem. V rozmezí 8-10 týdnů laktace nárůst MK
s krátkým řetězcem (kromě máselné). Po 10ti týdnech je spektrum MK relativně stabilní.
Zdravotní stav
U mléka mastitidního dochází k nárustu obsahu volných mastných kyselin, zejména vlivem
lipolýzy, což je průvodním jevem zánětlivých procesů. Vlivem vyššího zastoupení
nenasycených MK stoupá jodové číslo tuku. V membráně tukové kuličky dochází k úbytku
fosfolipidů.

3.4.4

Faktory ovlivňující obsah tuku v mléce

Výživa
Snížení obsahu tuku v mléce působí zmrzlá krmiva, snížený podíl vlákniny v krmné dávce.
Tučnost mléka se snižuje i při přechodu zimního krmení na jarní pastvu.
Syndrom sníženého obsahu tuku
Vyskytuje se v mléce klinicky zdravých vysokoprodukčních dojnic. Je dáván do souvislosti
s nedostatečným množstvím vlákniny ve výživě a následnými poruchami v bachorovém
metabolismu.
Laktace
Maxima dojivosti je dosahováno 3-8 týdnů po porodu. Současně se zvyšováním nádoje
nastává mírný pokles obsahu tuku.

27

Denní kolísání
Pokud nejsou mezi dojením stejné intervaly, má ranní mléko nižší obsah tuku než večerní.
Pořadí laktace
Nejvyšší procento tuku je obyčejně pozorováno na 4.-6. laktaci.
Zdravotní stav
Metabolická onemocnění - (např. acidóza) mají vliv na snížený obsah tuku.
Mastitidy - vliv na obsah tuku není jednoznačný.

3.4.5

Vlastnosti mléčného tuku

Bod tání: Z praktického hlediska je interval bodu tání mléčného tuku 28-35 °C a interval bodu
tuhnutí 19-26 °C. Je to dáno zastoupením různých tryacylglycerolů v mléce.
Měrná hmotnost: Měrná hmotnost mléčného tuku je výrazně nižší, než je tomu u mléka, činí
930 kg.m-3.
3.4.6

Stanovení obsahu tuku mléka

1. Metody gravimetrické - referenční metodou je extrakční metoda dle Röse a Gottlieba
(AOAC, ISO, IDF).
2. Metody volumetrické - provozní metodou je metoda Gerberova.
3. Automatické instrumentální metody - turbidimetrie, IR, NIR spektrometrie.
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3.5 MINERÁLNÍ LÁTKY A SOLI
Sušinu mléka, která představuje 12-13 %, tvoří převážně organické látky. Hlavními
stavebními jednotkami organických látek jsou organogenní prvky a minerální látky. Mléko
obsahuje organické a anorganické soli. Termín soli mléka z chemického hlediska označuje
složky mléka, které jsou přítomné v mléce ve formě iontů nebo v rovnováze s ionty. Soli
zahrnují kromě minerálních látek (kovy a radikály anorganických kyselin) i sloučeniny
organických kyselin. Množství solí může být vyjádřeno různými způsoby např. jako obsah
prvků (P, Na aj.), obsah zbytků kyselin nebo obsah oxidů. Soli se nacházejí v mléce v různých
formách: v mléčném séru v podobě rozpustných solí (pravý roztok), nebo v koloidní formě,
případně jsou vázány na organické složky mléka. Nejvýznamnější soli mléka, jejich obsah
a distribuci mezi mléčným sérem a kaseinovými micelami ukazuje tabulka 10.
Tabulka 10: Nejvýznamnější soli mléka a jejich obsah v mléčném séru a kaseinu
Složka
kationty
Na
K
Ca
Mg
aminy
anionty
Cl
CO3
SO4
PO4
citráty
karboxylové
kyseliny

Průměrný obsah
mg.100 g-1

Frakce přítomná
v mléčném séru

48
143
117
11

0,95
0,94
0,32
0,66
∼1

110
10
10
203
175

1
∼1?
1
0,53
0,92

Obsah v kaseinu
(mmol.g-1 suchého
kaseinu)
0,04
0,08
0,77
0,06

0,39
0,03

∼1?

Zdroj: Hui, 1993
Pojem soli mléka neoznačuje popeloviny (popel mléka). Popeloviny se stanovují spálením
a vyžíháním sušiny vzorku. Množství popele neodpovídá skutečnému obsahu minerálních
látek v mléce.

3.5.1

Zastoupení minerálních látek v mléce

Klasifikace minerálních látek je založena na různých kritériích. Nejčastěji se minerální látky
dělí podle jejich množství na následující skupiny: majoritní prvky (makroelementy), minoritní
minerální prvky a stopové prvky (mikroelementy). S ohledem na nutriční význam ve výživě
člověka je 20 prvků považováno za esenciální. K esenciálním prvkům náleží všechny
majoritní prvky (Na, K, Mg, Ca, Cl, P a S) a některé stopové prvky (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Co,
Mo, Cr, Se, I, F, B a Si). Obsah minerálních látek v mléce není konstantní, ale je ovlivněn
řadou faktorů, z nichž nejvýznamnější jsou stadium laktace, výživa, genetické faktory
a faktory vnějšího prostředí.
29

Minerální látky se v mléce nachází v různých chemických formách např. v podobě
anorganických iontů a solí, nebo jsou součástí organických sloučenin - bílkovin, tuků,
sacharidů a nukleových kyselin. Zastoupení solí v mléce má význam při zpracování mléka.
Obsah solí ovlivňuje fyzikálně - chemické a technologické vlastnosti mléka. Mléčné soli
svým složením významně ovlivňují fyzikální stav a stabilitu proteinů. Změny koncentrací solí
v mléce, které vznikají v důsledku změn složení mléka např. při mastitidách, způsobují
problémy při technologickém zpracování mléka a negativně ovlivňují jakost mléčných
výrobků.
Tabulka 11: Průměrné koncentrace makroelementů v kravském mléce
Koncentrace (mg.l-1)
530
1360
970
1120
890
110

Prvek
Na
K
Cl
Ca
P
Mg
Zdroj: Cashman, 2003

3.5.1.1 Makroelementy
Na, K, Cl
Sodík a draslík se nacházejí v mléce především ve formě solí kyseliny fosforečné a citronové.
Převážná část (asi 95 %) K a Na je v mléčném séru přítomna v pravém roztoku ve formě
lehce disociovatelných solí, zbytek (5 %) je vázán na kasein. Vysoké hladiny Na+ a Clse nachází v kolostru, během několika dní po porodu se jejich obsahy snižují a dosáhnou
fyziologických hodnot, které ukazuje tabulka 11. Ke konci laktace se jejich obsah v mléce
opět zvyšuje. Koncentrace Na+ a Cl- v mléce nejsou ovlivněny příjmem v krmné dávce.
Na rozdíl od většiny makroelementů, draslík vykazuje nižší koncentrace v kolostru,
než ve zralém mléce, jeho koncentrace se během 2-3 dnů po porodu zvyšuje na fyziologickou
hladinu.
Ca, P, Mg
Ca se v kravském mléce vyskytuje převážně ve sloučeninách s kyselinou fosforečnou
a kyselinou citronovou. V kravském mléce se 99 % Ca nachází v mléčné plazmě. Asi 2/3
z celkového obsahu Ca je v koloidní formě vázáno na kasein, zbývající 1/3 představuje
rozpustnou formu Ca. Volný ionizovaný Ca v rozpustné fázi tvoří pouze asi 10 % z celkového
obsahu a větší část rozpustného Ca tvoří citrát vápenatý. Malé množství Ca, asi 0,15 %, je
vázáno na bílkovinu α-laktalbumin.
Z celkového množství P obsaženého v mléce se 20 % vyskytuje jako organický fosfát vázaný
na kasein (esterifikovaný serinem), zbývající část tvoří anorganický fosfát. 44 %
anorganického fosfátu je přítomno v kaseinu jako kalcium-fosfát, 56 % je rozpustný fosfát
převážně ve formě volných fosfátových iontů.
Až 98-100 % Mg je v kravském mléce přítomno v mléčné plazmě, 65 % z tohoto množství je
v rozpustné formě (40 % jako citrát hořečnatý, 7 % fosfát hořečnatý a 16 % jako volné
hořečnaté ionty), zbytek se vyskytuje v koloidní formě a je přítomen v kaseinu (50 % koloidní
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kalcium-fosfát a 50 % je vázáno přímo na fosfo-serinové zbytky kaseinu). Průměrné
koncentrace Ca a Mg v kravském mléce uvádí tabulka 10. Koncentrace Ca jsou mírně
zvýšené v kolostru a ke konci laktace. U P nedochází k významnějším změnám během
laktace. Koncentrace Mg jsou v kolostru 2-3 krát vyšší, než ve zralém mléce, k poklesu
dochází během prvních 1-3 dnů laktace, dále zůstává koncentrace bez významnějších změn.
Na, K a Cl mají významnou fyziologickou funkci v organismu. Sodík je hlavním kationtem
v extracelulární tekutině a je základním regulátorem objemu extracelulárních tekutin. Je
důležitý pro regulaci osmotického tlaku, acido-bazické rovnováhy, membránového potenciálu
buněk a pro aktivní transport přes buněčné membrány.

3.5.1.2 Mikroelementy
V kravském mléce se nachází široká škála stopových prvků. Jejich obsah ovlivňuje řada
faktorů např. stadium laktace, genetické faktory, faktory prostředí a výživa. Některé prvky
se mohou dostat do mléka i postsekretoricky, z vnějšího prostředí během získávání,
uchovávání a přepravy syrového mléka. Stopové prvky se uplatňují jako katalyzátory
chemických reakcí, některé jsou významné z nutričního hlediska. Následujících 14 stopových
prvků je považováno za esenciální ve výživě člověka: Fe, Cu, Co, Mn, Zn, Se, I, Cr, Mo, F,
As, Ni, Si a B. Průměrné koncentrace těchto prvků uvádí tabulka 12.
Tabulka 12: Koncentrace mikroelementů v kravském mléce
Prvek
Fe
Zn
Cu
Mn
I
F

Koncentrace (.l-1)
0,5 mg
3,9 mg
0,09 mg
30 µg
100-770 µg
20 µg

Prvek
Se
Co
Cr
Mo
Ni
As

Zdroj: Cashman, 2003
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Koncentrace (.l-1)
10 µg
0,5 µg
2,0 µg
50 µg
26 µg
20-60 µg

3.6 VITAMINY
Vitaminy jsou organické nízkomolekulární sloučeniny, které jsou získávány především
jako exogenní látky potravou a některé z nich prostřednictvím střevní mikroflóry. V určitém
minimálním množství jsou nezbytné pro látkovou přeměnu a regulaci metabolismu. Nejsou
zdrojem energie ani stavebním materiálem, ale vesměs mají funkci jako součást katalyzátorů
biochemických reakcí a jsou označovány jako exogenní esenciální biokatalyzátory.
Liší se chemickou strukturou i funkcí v organismu. Vitaminy se dělí na dvě základní skupiny
podle společných fyzikálních vlastností: na vitaminy rozpustné ve vodě (vitaminy skupiny B
a vitamin C) a vitaminy rozpustné v tucích (vitamin A, D, E a K).
Jako prekurzory vitaminů mohou sloužit některé látky, tzv. provitaminy, které samy
nevykazují fyziologické účinky, ale organismus z nich dokáže vitaminy syntetizovat,
např. β-karoten je provitaminem retinolu.
V mléce se vyskytují všechny nezbytné vitaminy. Obsah vitaminů v mléce není stálý a je
ovlivněn celou řadou faktorů (krmivo, aktivita bachorové mikroflóry, stádium laktace,
plemeno, zdravotní stav dojnice atd.).

3.6.1

Vitaminy rozpustné ve vodě

Hydrofilní vitaminy mají katalytický účinek, protože se převážně uplatňují jako kofaktory
různých kyselin, bílkovin, sacharidů, tuků a dalších látek. Koncentrace vitaminů v µg.100 g-1
je uvedena v tabulce 13 a jejich stabilita v různém prostředí v tabulce 14.
Tabulka 13: Koncentrace vitaminů v různých druzích mléka (µg.100 g-1)
Druh
thiamin
riboflavin
niacin
pyridoxin
kys. pantothenová
biotin
kys. listová
kobalamin

Skot
37
180
90
36
350
3,5
6,0
0,42

Koza
49
150
320
27
310
3,9
0,07

Ovce
48
230
450
350
9,0
5,0
0,51

Buvol
50
100
80
25
370
11
0,30

Kůň
30
140
30
300
0,30

Člověk
15
38
170
14
270
0,58
5,0
0,05

Zdroj: Roginski a kol., 2003; Fox a McSweeney, 1998

3.6.1.1 Thiamin (vitamin B1)
Obsahuje pyrimidinový cyklus (4-amino-2-methylpyrimidin), který je spojený methylenovou
skupinou na C-5 s dusíkem thiazolového cyklu 5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-thiazolu.
Především se vyskytuje jako volná látka a ve formě fosforečných esterů, monofosfátů,
difostátu a trifosfátu. Je součást kofaktoru významných enzymů v metabolismu sacharidů
(thiamin pyrofosfát) a také aminokyselin.
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V mléce se thiamin vyskytuje volný a jako difosfát. V kravském mléce je asi 50-75 %
volného, 18-45 % fosforylovaného thiaminu (v této formě je thiamin labilnější než volný)
a 5-17 % vázaného na bílkoviny. Vázaná forma v mléce vykazuje přibližně 90 % aktivity
volného vitaminu. V mléce přežvýkavců se vyskytuje ve vyšších koncentracích v důsledku
tvorby bachorovou mikroflórou. Plemeno, krmení a sezónnost nemají na koncentraci thiaminu
velký vliv. Koncentrace se však liší v závislosti na stádiu laktace. Dvakrát vyšší obsah je
nalézán v kolostru ve srovnání se zralým mlékem. Thiamin patří k nejméně stálým
vitaminům. Při pasteraci, sterilaci nebo sušení mléka se ztráty thiaminu pohybují v rozmezí
10-20 %.
Tabulka 14: Stabilita ve vodě rozpustných vitaminů
Vitamin
thiamin
riboflavin
niacin
pyridoxin
kys. pantothenová
biotin
kys. listová
kobalamin
kys. askorbová

kyselý
S
S
S
S
U
S
S
S
S

Účinek pH
neutrální zásaditý
S
U
S
U
S
S
S
S
S
U
S
U
U
U
S
S
U
U

Kyslík
U
S
S
S
S
S
U
U
U

UV
záření
S
U
S
U
S
S
U
U
U

Teplo
U
S
S
U
U
S
U
S
U

Zdroj: Steinberg a Rucker, 2006
Popis: S = stabilní, U = nestabilní

3.6.1.2 Riboflavin (vitamin B2)
Mléko je hlavním zdrojem vitaminu B2, který je tvořený bachorovou mikroflórou. Jedná
se o žlutou až žlutozelenou fluoreskující sloučeninu, která se podílí na barvě mléčného séra.
Základem struktury riboflavinu, který je oxidovanou formou vitaminu nazývanou
flavochinon, je isoalloxazinové jádro, na které je v poloze N-10 vázán ribitol, alditol
odvozený od D-ribosy. Je součástí kofaktorů celé řady enzymů, má možnost účastnit
se oxidačně redukčních reakcí, zasahuje zejména do oxidace kyseliny askorbové.
V mléce se vyskytuje ve formě volné, vázané na bílkoviny (αs- a β-kasein) a kyselinu
fosforečnou. Asi 14 % je ve formě FAD (flavinadenindinukleotid) a 4 % jako FMN
(flavinmononukleotid). Na množství riboflavinu má vliv plemeno dojnice. O 20-50 % více
riboflavinu bylo zjištěno např. u plemene Jersey ve srovnání s Holštýnským plemenem. Vyšší
hodnoty o 10 % byly také popsány v letním období a na začátku laktace, kdy byly zjištěny
hodnoty 2-4 krát vyšší oproti zralému mléku. Stabilita riboflavinu je ovlivněna obsahem tuku.
Vyšší stabilita riboflavinu je uváděna v plnotučném než odstředěném mléce. Důvodem je
přítomnost antioxidantů (vit E). Během tepelného ošetření je velmi stálý, ztráty představují
pouze 5 %.
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3.6.1.3 Niacin
Niacin je společným označením pro nikotinovou kyselinu a její nikotinamid. Je součástí dvou
významných
koenzymů
NAD
(nikotinamidadenindinukleotid)
a
NADP
(nikotinamidadenindinukleotidfostát), které jsou kofaktory mnoha různých enzymů a jsou
zahrnuty do oxidačně redukčních reakcí. Mléko je dobrým zdrojem tryptofanu, ze kterého lze
niacin syntetizovat. Na biosyntézu 1 mg niacinu je potřeba 60 mg tryptofanu. V mléce
se vyskytuje v nízkých koncentracích převážně ve formě volného nikotinamidu. Jeho
koncentrace není příliš ovlivněna krmením, plemenem, sezónou nebo stádiem laktace.
Ve srovnání s kravským mlékem je na obsah niacinu bohatší ovčí a kozí mléko. Niacin patří
mezi nejstabilnější vitaminy. Jeho ztráty jsou při zpracování mléka malé do 5 %.

3.6.1.4 Pyridoxin (vitamin B6)
Pyridoxin zahrnuje tři strukturně příbuzné, biologicky aktivní deriváty 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridinu a to pyridoxol, pyridoxal a pyridoxamin. Metabolicky aktivní
formou je pyridoxal-5´-fosfát, který je kofaktorem dekarboxylas, aminotransferas a jiných
enzymů. Je také významným růstovým faktorem.
Je syntetizován bachorovou mikroflórou. Z 86 % se v mléce vyskytuje jako vázaný, zbylá část
je volná. Převážná část je přítomna v mléce v podobě pyridoxalu (70-95 %). Koncentrace
se mění během laktace a v závislosti na výživě. Zvýšené koncentrace se vyskytují v mléce
na jaře a začátkem léta. Nejstabilnější formou je pyridoxal.

3.6.1.5 Kyselina pantothenová
Skládá se z D-(+)-pantoové kyseliny vázané amidovou vazbou na 3-aminopropionovou
kyselinu (β-alanin). Hlavními biologicky aktivními formami pantotenové kyseliny jsou
koenzym A a protein nazývaný ACP. Má význam v metabolismu mastných kyselin. V mléce
jsou pozorovány nižší koncentrace v kolostru oproti zralému mléku. Plemeno ani krmení
nemají signifikantní vliv na obsah v mléce.

3.6.1.6 Biotin
Biotin obsahuje v molekule tři asymetrické atomy uhlíku. Pouze jeden z možných osmi
isomerů, D-(+)-biotin, se vyskytuje v přírodě a vykazuje biologickou aktivitu. Biotin je
součástí mnoha enzymů (karboxylasy, transkarboxylasy a dekarboxylasy) katalyzujících
přenos oxidu uhličitého. Je významný v metabolismu sacharidů, mastných kyselin
a aminokyseliny leucinu.
Biotin je produkován bachorovou mikroflórou. V mléce se biotin vyskytuje ve volné formě.
Jeho obsah v kravském mléce je vzhledem k jeho potřebě relativně nízký. Koncentrace
biotinu v mléce není příliš ovlivněna sezónou a plemenem. Nepřímý vliv má krmivo, které
může způsobit změnu v bachorové mikroflóře.
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3.6.1.7 Kyselina listová
Folacin je název pro biologicky aktivní deriváty kyseliny listové. Aktivita vitaminu je
podobná aktivitě kobalaminů. Vitamin je kofaktorem enzymů uplatňujících se především
v metabolismu aminokyselin, purinových a pyrimidinových nukleotidů. Dominantní formou
kyseliny listové je 5-methyl-tetrahydrolistová kyselina (> 90 %).
V mléce je vázána na foláty vázající bílkovinu, okolo 40 % se vyskytuje jako konjugovaná
polyglutamátová forma. Její hladina je v mléce relativně nízká v rozmezí 4-8 µg.100 g-1.
Vyšší koncentrace jsou popisovány v létě.

3.6.1.8 Kobalamin (vitamin B12)
Korinoidiny (vitaminy B12) mají nejsložitější strukturu ze všech vitaminů. Jejich základem je
korinový kruh, v němž je komplexně vázán kobalt. Formy vitaminu B12 obsahující
5,6-dimethylbenzimidazol se nazývají kobalaminy. Jako koenzymy zasahují do mnoha
chemických reakcí (tvorba krvinek, syntéza nukleových kyselin, sacharidů a tuků,
metabolismus proteinů, detoxikační činnost v játrech). V mléce je hlavním vitaminem
hydroxy- a 5´-deoxyadenosylkobalamin. 78-95 % je vázáno na bílkoviny, z toho 90 %
připadá na syrovátkové bílkoviny. Volná forma vitaminu je pouze ve stopách. Kobalamin je
syntetizován bachorovou mikroflórou, proto koncentrace vitaminu nejsou značně ovlivněny
krmením, plemenem a stádiem laktace (s výjimkou vyšší koncentrace v kolostru).
Při pasteraci jsou ztráty pod 10 %.

3.6.1.9 Vitamin C
Základní biologicky aktivní sloučeninou je kyselina askorbová. Ze čtyř možných
stereoisomerů vykazuje aktivitu vitaminu C pouze L-askorbová kyselina. Podílí
se na významných hydroxylačních reakcích, je významným antioxidantem. Oxidací vzniká
kyselina dehydroaskorbová, která je v mléce ke kyselině askorbové v poměru 1:4. Vitamin C
má v mléce kolísavý charakter v závislosti na plemenu, stadiu laktace a zdravotním stavu
mléčné žlázy. Je citlivý na oxidaci a působení světla. Pasterované mléko obsahuje minimálně
75 % vitaminu C. Při vysokých teplotách, za přítomnosti vzduchu, se ničí. Mléko jako zdroj
vitaminu C je téměř zanedbatelné. Osahuje 1-2 mg.100 g-1.

3.6.2

Vitaminy rozpustné v tucích

Do této skupiny se řadí vitaminy A, D, E a K. Jsou obsaženy v mléčném tuku, po odstředění
ve smetaně. Mají různé funkce. Jejich obsah v mléce je značně variabilní a je ovlivněn řadou
intravitálních činitelů, převážně krmnou dávkou a sezónou.

3.6.2.1 Vitamin A
Základní a nejvýznamnější aktivní látkou skupiny vitaminů je all-trans-retinol. Aktivitu
vitaminu A také vykazuje asi 50 dalších přirozeně se vyskytujících sloučenin ze skupiny
karotenoidů, které se nazývají provitaminy A. Nejvýznamnějším provitaminem je β-karoten.
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Retinol se uplatňuje v biochemii zrakového vjemu, biosyntéze bílkovin, diferenciaci buněk,
imunitním systému atd.
V mléce se vitamin A, který se podílí na žlutém vybarvení mléčného tuku, prezentuje jako
retinol, estery retinolu a karoteny. Mléko obsahuje poměrně málo vitaminu A i β-karotenu
jejichž obsah je úměrný obsahu tuku. Průměrné hodnoty v kravském mléce jsou: 52 µg
retinolu a 21 µg karotenů na 100 g. Mlezivo obsahuje 10x více karotenů i vitaminu A
než zralé mléko. Jsou citlivé na světlo a oxidaci vzdušným kyslíkem. Při tepleném ošetření
jsou pozorovány ztráty vitaminu A do 6 %. V přítomnosti kyslíku a na světle se ztráty zvyšují
až na 20-30 % za hodinu. Obsah značně kolísá v závislosti na složení krmné dávky dojnice
(více karotenů v zeleném krmivu), v zimě jeho obsah může poklesnout až na nulu.

3.6.2.2 Vitamin D
Vitamin D je společný název pro skupinu blízce příbuzných lipofilních 9,10-sekosteroidů,
z nichž nejvýznamnější jsou vitamin D3 (cholekalciferol) a vitamin D2 (ergokalciferol).
Vitaminy vznikají působením UV záření z prekurzorů, tzv. provitaminů D. Za vlastní aktivní
formu vitaminu je považován 1α,25-dihydroxycholekalciferol, který se uplatňuje
v metabolismu vápníku a fosforu.
Ergokalciferol (biosyntéza z ergosterolu) je především rostlinného původu, cholekalciferol
(biosyntéza ze 7-dehydrocholesterolu) vzniká ozařováním zvířat slunečními paprsky.
Proto v zimních měsících při nedostatku slunečního záření lze v mléce počítat především
s D2, kdežto při pastevním odchovu s D3. Obsah cholekalciferolu v mléce v zimním období je
4x nižší než v letním období. V nepřítomnosti světla a kyslíku je vitamin D stabilní.
Při tepelném ošetření nedochází prakticky k jeho ztrátám. V plnotučném mléce je obsaženo
0,03 µg.100g-1.
3.6.2.3 Vitamin E
Tokol a tokotrienol jsou sloučeniny vykazující aktivitu vitaminu E. Čtyři formy vitaminu E
s nasyceným terpenoidním postranním řetězcem odvozeným od tokolu se nazývají tokoferoly
(α, β, γ, δ), čtyři formy s nenayceným postranním řetězcem odvozené od tokotrienolu
se nazývají tokotrienoly (α, β, γ, δ). Vitamin E (zvláště α−tokoferol) je nejvýznamnějším
lipofilním antioxidantem, chrání strukturu a integritu biomembrán. Uplatňuje se také
při ochraně lipoproteinů apod. β-tokoferol vykazuje asi 50 % aktivity α-tokoferolu,
γ-tokoferol asi 10 % a δ-tokoferol zhruba 3 % aktivity α-tokoferolu. V mléce je vitamin E
obsažen v rozmezí 20-120 µg.100 g-1. Koncentrace jednotlivých vitaminů E je ovlivněna
hlavně složením krmiva, obsah vitaminu kolísá také podle roční doby. Vyšší obsah je popsán
v létě než v zimě. V nepřítomnosti kyslíku, světla a oxidovaných lipidů je vitamin E poměrně
stabilní. Je odolný vůči zahřívání, při pasteraci mléka jsou ztráty asi 5 %.

3.6.2.4 Vitamin K
Všechny přirozeně se vyskytující látky, které vykazují aktivitu vitaminu K (koagulační
vitamin), jsou deriváty menadionu s nenasyceným isoprenoidním postranním řetězcem
v poloze C-3 aromatického jádra. Tvoří dvě hlavní formy vitamin K1 (fylochinon) a vitamin
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K2 (menachinon). Jeho přítomnost je nezbytná při biosyntéze protrombinu v procesu srážení
krve. Jsou syntetizovány v bachoru přežvýkavců. V mléce je zjišťován ve stopách
(0,4-1,8 µg.100 g-1 mléka). Je citlivý na světlo, reakci s redukčními činidly a alkalické
prostředí. Během skladování a při tepelném zpracování je relativně stabilní.

3.7 ENZYMY
Mléko všech savců obsahuje množství enzymů. Přestože bovinní mléko patří mezi mléka,
kterým je věnována v oblasti výzkumu největší pozornost, můžeme říci, že znalosti
o zastoupení enzymů, o faktorech ovlivňujících jejich aktivitu a o jejich významu, nejsou
dosud úplné. Z fyziologického hlediska aktivita nativních enzymů citlivě reaguje na sekreční
poruchy mléčné žlázy a je ovlivněna i dalšími faktory např. stresem a stadiem laktace.
Některé enzymy mohou postsekretoricky pozitivně nebo negativně ovlivňovat jakost mléka
a mléčných výrobků (lipoprotein – lipasa a alkalická proteasa – plasmin). Jiné enzymy mají
především technologický význam, využívají se jako indikátory dodržení správného
technologického postupu např. alkalická fosfatasa při kontrole účinnosti pasterace.

3.7.1

Rozdělení enzymů

Syrové kravské mléko obsahuje heterogenní skupinu enzymů, které pochází z různých zdrojů.
Podle původu se enzymy dělí na 2 hlavní skupiny:
• enzymy původní, nativní,
• enzymy druhotné, mikrobiální.
Rozdělení nezahrnuje skupinu tzv. exogenních enzymů, které mohou být do mléka přidávány
během technologického zpracování a patří mezi aditivní látky (syřidla apod.). Enzymy
můžeme rozdělit do skupin podle typu katalyzované reakce. Z chemického hlediska
se enzymy klasifikují do 6 tříd: oxidoreduktasy, transferasy, hydrolasy, lyasy, isomerasy
a ligasy. K největším a nejdůležitějším skupinám enzymů v mléce patří oxidoreduktasy
a hydrolasy.
V bovinním mléce byla popsána aktivita více než 60ti nativních enzymů. Nativní enzymy
pochází z následujících zdrojů:
• z krve,
• ze somatických buněk,
• z cytoplasmy sekrečních buněk mléčné žlázy.
Nativní enzymy se v mléce nachází v tukové fázi vázané v povrchových vrstvách tukových
kuliček, některé jsou vázány na bílkoviny mléka, část enzymů může být v mléce přítomna
volně v mléčném séru. Sestava nativních enzymů je poměrně konstantní, mohou se však
vyskytovat kvalitativní i kvantitativní rozdíly. Zastoupení enzymů a jejich aktivita je
ovlivněna celou řadou faktorů: plemenem, individualitou zvířete, pořadím laktace, výživným
stavem, stadiem laktace, zdravotním stavem a stresem. Syrové mléko proto může vykazovat
značnou variabilitu v zastoupení i v aktivitě enzymů.
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3.7.1.1 Oxidoreduktasy
Xantinoxidasa
Xantinoxidasa je nespecifická oxidoreduktasa, enzym mající významnou úlohu
v metabolismu purinů. Xantinoxidaza katalyzuje oxidaci xantinu a hypoxantinu na kyselinu
močovou. Xantinoxidaza má technologický význam, protože je schopná katalyzovat redukci
dusičnanů na dusitany, které inhibují růst bakterií máselného kvašení (důležité v sýrařství,
zabraňuje duření sýrů). Kravské mléko je poměrně bohaté na tento enzym 35 mg.l-1, množství
závisí na výživě, individualitě dojnice a zdravotním stavu mléčné žlázy. Většina enzymu je
vázána na obaly tukových kuliček. Aktivita enzymu je nízká v kolostru, během laktace
se zvyšuje. Ke zvýšení aktivity dochází i v mastitidním mléce. Záhřevem mléka na 90 °C
po dobu 15 sekund se enzym inaktivuje. Pro svou činnost vyžaduje přítomnost dalšího
enzymu katalasy.
Sulfhydryloxidasa
Katalyzuje oxidaci cysteinu, peptidů a proteinů obsahujících sulfhydrilové skupiny s využitím
molekulárního O2 jako akceptoru elektronů za vzniku H2O2 a disulfidů. H2O2 je využíván
v antibakteriálním lakto-peroxidázovém systému.
2 RSH + O2

RSSR + H2O2

Kravské mléko obsahuje enzym v koncentraci 10 mg.l-1, většina enzymu se nachází ve vazbě
na lipoproteiny. Pasterací je enzym inaktivován pouze částečně. V praxi má význam
pro snižování vařivé chuti v UHT mléku, kterou způsobují sloučeniny obsahující SH- skupiny.
Katalasa
Katalyzuje rozklad peroxidu vodíku na vodu a molekulární kyslík:
2 H2O2

2 H2O + O2

Enzym je přítomný v různých tkáních a buňkách. Zdrojem katalasy v mléce jsou somatické
buňky, aktivita enzymu je proto přímo úměrná počtu somatických buněk. Aktivita katalásy
závisí na stadiu laktace – je vysoká v kolostru, během laktace se snižuje a opět se zvyšuje
ve starodojném mléce. Vysoká aktivita je zjišťována v mastitidním mléce nebo při zvýšeném
počtu somatických buněk. Aktivitu katalasy je možné využít jako indikátor mastitid. Tepelná
inaktivace enzymu nastává při tepelném ošetření mléka 30 min při 65-70 C. Po zahřátí může
docházet k reaktivaci katalázy, uvolněním mikrobiální katalázy z mikroorganismů. V mléce je
vázána na obaly tukových kuliček. Kataláza je inhibována ionty Cu2+, Fe2+, Hg2+ a Sn2+.
Laktoperoxidasa
Laktoperoxidasa je glykoprotein sestávající se z jednoduchého peptidického řetězce, obsahuje
1 molekulu Fe vázanou v 1 mol enzymu. Enzym katalyzuje štěpení H2O2 a kyslík předává
na vhodný akceptor:
H2O2 + 2HA

2 H2O + 2A

Substrátem mohou být různé sloučeniny např. aromatické aminy, fenoly, vitamin C. Atomární
kyslík může působit baktericidně. Laktoperoxidasa nemá baktericidní účinek, ale spolu
s H2O2 a thiokyanátem tvoří ochranný lakto-peroxidázový systém mléčné žlázy. Enzym
katalyzuje oxidaci thiokyanátu (CNS-) peroxidem vodíku. Produktem reakce je
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hypothiokyanátový ion (OSCN-), který má bakteriostatické účinky. Předpokládá se,
že hypothiokyanátový ion oxiduje bakteriální enzymy a SH- skupiny v buněčné stěně bakterií,
tím narušuje transportní vlastnosti buněčné stěny.
Koncentrace laktoperoxidasy v mléce je relativně konstantní 30 mg.l-1. Laktoperoxidasa je
více rezistentní vůči tepelnému ošetření než alkalická fosfatasa. Při záhřevu mléka na 75 °C
se inaktivuje po 30 minutách a při 80 °C za 4 s. Na základě stanovení aktivity laktoperoxidasy
v pasterovaném mléce se ověřuje správnost provedení vysoké pasterace (tzv. Storchova
zkouška).
Peroxid- dismutasa
Katalyzuje dismutaci superoxidového iontu za vzniku H2O2 a O2:
2 O2- + H+

H2O2 + 3O2

Vznikající peroxid vodíku je využit v reakcích katalyzovaných katalasou, peroxidasou
nebo jinými redukujícími agens. Spolu s dalšími oxidasami je zdrojem peroxidu vodíku, který
je nezbytný pro funkci antibakteriálního lakto-peroxidázového systému. Spotřebovává
superoxidový iont vznikající v reakcích katalyzovaných xantinoxidasou, laktoperoxidasou
a např. fotooxidací riboflavinu a zabraňuje oxidaci složek mléka. Biologickou funkcí peroxiddismutasy je chránit tkáně před volnými radikály. Patří mezi antioxidanty mléčných lipidů.
Peroxid-dismutasa se nachází v mléčném séru. Koncentrace enzymu v mléce se pohybuje
v rozmezí 0,15-2,5 mg.l-1. Aktivita enzymu závisí na stadiu laktace, věku dojnice
a zdravotním stavu mléčné žlázy. HTST pasterace ovlivňuje pouze částečně aktivitu peroxiddismutasy, po zahřátí na teplotu 75 °C 20 min. zůstává 25 % aktivity.
Laktát-dehydrogenasa (LDH)
Zaujímá významné postavení v Embden-Meyerhofově reakci - katalyzuje reverzibilní oxidaci
mléčnanu na pyruvát:
mléčnan + NAD+

pyruvát + NADH + H+

Mléko obsahuje 5 isoenzymů LDH označovaných LDH 1-5. LDH do mléka přechází z krve,
aktivita enzymu je vysoká v mastitidním mléce a v kolostru. Koncentrace LDH isoenzymů se
snižuje od LDH 5 k LDH 1 v kolostru, zatímco během laktace 95 % aktivity tvoří LDH 1.
Aktivitu LDH je možné využít jako indikátor mastitid.

3.7.1.2 Transferasy
Transferasy katalyzují přenos skupiny atomů nebo částí molekul mezi dvěma substráty.
V mléce je přítomna řada transferas. Enzymy aspartam-aminotransferasy a alaninaminotransferasy katalyzují transaminace aminokyselin, enzymy glykokinasa, pyruvátkinasa
katalyzují fermentaci laktózy. Z dalších transferas jsou přítomné fosfotransferasy,
hexosotransferasy, aminotransferasy, acylaminotransferasy aj. Některé z nich se účastní
procesu syntézy složek mléka:
- součástí enzymu laktosynthetasy je galaktosyltransferasa,
- γ-glutamyltransferasa se nepřímo zúčastní syntézy mléčných bílkovin.
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3.7.1.3 Hydrolasy
Lipasy
Lipoproteinlipasa (LPL)
Mléčná lipáza je lipoproteinlipasa. LPL je syntetizována v sekrečních buňkách mléčné žlázy,
odkud je většina enzymu transportována do endotelu krevních kapilár, kde hydrolyzuje VLDL
lipoproteiny na volné mastné kyseliny a monoacylglyceroly. Volné mastné kyseliny
a monoacylglyceroly jsou následně využity pro syntézu mléčného tuku. Kravské mléko
obsahuje LPL v množství 2 mg.l-1. LPL hraje významnou úlohu při produkci mléka v mléčné
žláze. LPL aktivita je nízká před porodem, krátce po porodu se zvyšuje a zůstává vysoká
během laktace.
Nativní lipasa
LPL vznikající v sekrečních buňkách mléčné žlázy může přecházet do mléka = nativní lipasa.
Nativní lipasa je v kravském mléce vázána hlavně na kasein αs (až 80 %) a pouze 20 %
na imunoglobuliny a obaly tukových kuliček. Lipasa vázáná na bílkoviny se nazývá
plazmatická a lipasa vázaná na obaly tukových kuliček membránová. Lipasa jako
nespecifická esterasa má schopnost hydrolyzovat triacylglyceroly na glycerol a mastné
kyseliny. Štěpí esterické vazby glycerolu v poloze 1 a 3.
Výsledkem aktivity je zvýšení koncentrace volných mastných kyselin (VMK) s krátkým
řetězcem v mléce, dochází k tvorbě hořké, máselné, nečisté, mýdlové nebo žluklé chuti
mléka. Optimální podmínky aktivity nativní lipasy jsou při pH 9,2 a teplotě 37 °C, snížením
teploty se aktivita výrazně snižuje. Nativní lipasa je přítomna v čerstvě nadojeném mléce,
lipolytická činnost je však nízká, o čem svědčí nízký obsah VMK – nižší než 0,5 µmol.l-1.
Lipasa je termolabilní a v pasterovaném mléce – vykazuje pouze 10 % aktivitu. Při záhřevu
mléka na 65 °C se inaktivuje za 2 min a při teplotě 78 °C za 1 s. Lipasa může být aktivována
stopovými množstvími mědi a železa. Zvýšená koncentrace těžkých kovů je inaktivuje
podobně jako kyslík a světlo.
Fosfolipasa
Mléko obsahuje také fosfolipasy, které katalyzují hydrolýzu fosfolipidů. Činností fosfolipasy
se snižuje nutriční hodnota.
Mikrobiální lipasa
Mikrobiální lipasy jsou mnohem aktivnější než nativní lipasy, mají dobrou aktivitu
i při nižším pH. Vysokou lipolytickou aktivitou se vyznačují psychrotrofní mikroorganismy,
které se pomnožují při teplotách nižších než 7 °C. Mikrobiální lipasa na rozdíl od nativní
lipasy štěpí esterické vazby glycerolu v poloze 1 a 2. Mikrobiální lipasy psychrotrofních
mikroorganismů se vyznačují vysokou rezistencí vůči záhřevu, nejsou inaktivovány pasterací.
Fosfatasy
Fosfatasy mají schopnost hydrolyzovat vazbu estericky vázané kyseliny fosforečné z různých
substrátů. Katalyzují i hydrolýzu fosfoproteinů a fosfolipidů. Bovinní mléko obsahuje
2 základní nativní fosfatasy alkalickou a kyselou fosfatasu.
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Alkalická fosfatasa (ALP)
ALP je přirozenou složkou mléka. ALP má původ v epitelu mléčné žlázy, v krvi
a v somatických buňkách. Je produkována i mikroorganismy. V kravském mléce je ALP
přítomna ve vysoké koncentraci v kolostru, 1-2 týdny po porodu se koncentrace snižuje
na minimum a udržuje si konstantní hladinu po dobu 25 týdnů. V mléce se nachází 3 formy
ALP α, β a γ. Většina ALP je v mléce vázána na obaly tukových kuliček. Smetana obsahuje
30-50 % alkalické fosfatasy, zbytek je v mléce vázán na lipoproteiny. Stanovení aktivity ALP
v mléce má technologický význam. Aktivita ALP se využívá jako index hodnocení účinnosti
dlouhodobé či šetrné pasterace mléka, protože ALP je o trochu více rezistentní vůči záhřevu
ve srovnání s podmínkami (teplotou a dobou pasterace), které je nutné dosáhnout, aby došlo
k devitalizaci Mycobacterium tuberculosis. Fosfatasa nevydrží 30 min záhřev na teplotu
63-65 °C nebo teplotu 72-74 °C po dobu 30-90 s. Mléko a mléčné výrobky musí mít aktivitu
ALP pod stanoveným limitem (< 1 µg fenolu/ml při stanovení rychlou metodou podle Sahara,
< 350 mU.l-1 pro tekuté mléčné výrobky a <500 mU.l-1 pro ostatní výrobky při stanovení
fluorometrickou metodou).
Kyselá fosfatasa (ACP)
Aktivita ACP je mnohem nižší než ALP, dosahuje pouze asi 2 %. Koncentrace ACP je
maximální 5-6 den po porodu, potom klesá a zůstává nízká až do konce laktace. Výzkumy
ukazují, že mléko mastitidních dojnic obsahuje dvě další ACP. Aktivita ACP je u mastitidních
dojnic 4-10 x vyšší než u zdravých dojnic. Enzym se nachází převážně v mléčném plazmatu
50-70 %, zbytek enzymu je vázán na obaly tukových kuliček. Enzym je termostabilní,
inaktivuje se záhřevem při teplotě 88 °C po dobu 30 min. Optimální pH pro aktivitu enzymu
je 4,0. Kaseiny jsou fosfoproteiny a jsou velmi dobrým substrátem pro ACP. Defosforylace
kaseinů snižuje tepelnou stabilitu mléčných výrobků. Aktivita ACP (proteolytická aktivita)
může ovlivnit chuť a vůni sýrů.
Amylasa
V mléce se nachází α a β amylasa. V mléce je obsažena převážně α forma. Bovinní amylasa
nacházející se v mléce je identická s amylasou nacházející se ve slinách. Amylasy všeobecně
štěpí polysacharidy škrob a glykogen na dextriny s nižší molekulovou hmotností, případně
až na maltosu. Enzym α amylasa hydrolyzuje 1,4-α-D-glykosidické vazby v polysacharidech.
Aktivita enzymu je výrazně zvýšena v mlezivu, po 4 dnech po porodu klesá na minimum
a ke konci laktačního období se zvyšuje. Zvýšení aktivity nastává při zvýšeném obsahu
leukocytů v mléce. Optimální hodnota pH pro aktivitu amylasy je 6,5-7,5 pH při teplotě
44 °C. Amylasa je inaktivována nízkou pasteraci mléka 63-65 °C za 20-30 min, může být
využita ke kontrole její účinnosti. Enzym se používá k průkazu mleziva nebo mléka
od mastitidních dojnic.
Proteasy
V mléce se vyskytují nejméně dvě nativní proteasy podobné trypsinu. Nejvýznamnější
je alkalická mléčná proteasa, která je identická s plasminem. Vysokých hodnot dosahuje
v časné a pozdní laktaci a při mastitidách. Většina alkalické proteasy je v mléce přítomna
v neaktivní formě jako inaktivní plasminogen. V čerstvém normálním mléce je enzym vázán
hlavně na kaseinové micely. Ve srovnání s aktivitou v krvi je v mléce aktivita proteasy nízká
a závisí na poměru plasminu a plasminogenu a dále na přítomnosti inhibitorů proteas. Aktivita
stoupá např. po tepelném ošetření mléka. Mléko obsahuje jednu nebo více složek, které
katalyzují hydrolýzu plasminogenu na plasmin. Mléko zřejmě obsahuje také nejméně jednu
substanci inhibující iniciátory. Inhibitor je inaktivován pasterací. I leukocyty obsahují
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promotory, a proto mléko s vysokým obsahem somatických buněk vykazuje zvýšenou
plasminovou aktivitu. Výsledkem enzymové hydrolýzy bílkovin je zvýšení nebílkovinných
sloučenin v mléce, snížení obsahu bílkovin a tepelné stability kaseinových micel, což zhoršuje
technologickou vhodnost mléka při výrobě řady mlékárenských výrobků. Plasmin působí
proteolýzu u některých výrobků např. u sýrů. V UHT mléčných výrobcích jeho proteolytická
aktivita způsobuje hořkou chuť, rozklad kaseinových micel a v některých případech
i gelifikaci mléka. Způsobuje to vysoká tepelná resistence enzymu. Prevence – UHT záhřev
při teplotě 140 °C po dobu 15 s.

3.7.2

Význam enzymů

Význam enzymů s ohledem na jakost mléka pro výrobu mléčných výrobků spočívá v jejich
využití:
• indikace zdravotního stavu mléčné žlázy – např. zvýšená aktivita některých enzymů
indikuje mastitidu (katalasa, NAGáza aj.),
• indikace správnosti tepelného ošetření mléka – stanovení aktivity některých nativních
enzymů v pasterovaném mléce se používá při kontrole účinnosti pasterace (alkalická
fosfatasa, laktoperoxidasa),
• zvýšená aktivita některých enzymů (mikrobiální enzymy, plasmin) působí rozklad
hlavních složek mléka,
• zvýšená aktivita některých enzymů působí žádoucí změny v mléčných výrobcích,
• některé enzymy se vyznačují antibakteriální aktivitou.

3.8 PŘIROZENÉ ANTIMIKROBIÁLNÍ LÁTKY V MLÉCE
Pokroky v mlékárenské technologii a v analytických metodách vedou k tomu, že středem
zájmu se stávají v poslední době i funkční vlastnosti mléčných komponent. Bioaktivní látky,
izolované z mléka mohou být využity jako aktivní přísady do nových funkčních potravin,
farmaceutických výrobků a kosmetiky.
3.8.1

Laktoferin (LF)

3.8.1.1 Výskyt
Laktoferin je glykoprotein, který váže ionty Fe. Laktoferin je syntetizován v mléčné žláze
a v jiných exokrinních žlazách, kromě mléka se vyskytuje ve slinách, v pankreatické šťávě,
slzách, potu, semenné plazmě, synoviální tekutině, bronchiálním hlenu a v nasálním sekretu.
Tvoří se i v neutrofilních granulocytech. Je podobný transferinu nacházejícím se v krevním
séru a ovotransferinu nacházejícímu se ve vaječném bílku. LF, transferin a ovotransferin mají
podobnou strukturu, ale jedná se o rozdílné molekuly, liší se geneticky a mají různé
biologické funkce.
Mateřské mléko je bohaté na laktoferin, který je jedním z hlavních proteinů - tvoří 10-30 %
celkových bílkovin. V kravském mléce je koncentrace laktoferinu nižší. Ve vyšších
koncentracích se nalézá v kolostru, mastitidním mléce a v mléčné žláze v období stání
na sucho (70 mg.ml-1). Byl izolován i v mléce jiných druhů savců např. kozím, kobylím,
v mléce prasnice a myši. Chybí v mléce králíka, psa a potkana.
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Tabulka 15: Koncentrace laktoferinu v různých sekretech
Sekret
kolostrum
mléko (0,5-6 měsíců)
mléko (>6 měsíců)
slzy
semenná plazma
synoviální tekutina
sliny
kolostrum
mléko

Koncentrace laktoferinu [mg.ml-1]
člověk
4,6 (0,6-16)
1,5 (0,3-4,2)
0,7 (0,1-3,5)
2,2
0,4-1,9
0,01-0,08
0,007-0,01
skot
1,5 (0,2-5,2)
0,1 (0,07-0,12)

Zdroj: Korhonen a Marnila, 2003

3.8.1.2 Struktura
LF je glykoprotein, molekulu tvoří jednoduchý polypeptidový řetězec obsahující
689 aminokyselin a 4 N-vázané glykany. Molekulu tvoří 2 globulární jednotky, každá
jednotka může vázat 1 ion Fe3+. Molekula laktoferinu se skládá ze 2 sférických laloků,
N-koncového a C-koncového laloku, které jsou spojeny šroubovicí. V přirozeném stavu je
laktoferin saturován železem pouze částečně (15-20 %). Laktoferin s obsahem železa 5 %
se nazývá apolaktoferin, laktoferin nasycený železem holo-laktoferin. Saturace laktoferinu
ionty Fe je relativně nízká v mateřském mléce (asi 6-8 %), ve srovnání s mlékem kravským
(20-30 %). Schopnost laktoferinu vázat železo závisí na přítomnosti malého množství
hydrogenuhličitanu. Ionty železa disociují v kyselém prostředí pH (3-5 pH),
nebo v přítomnosti sloučenin, které rovněž vážou železo např. citrátových iontů.

3.8.1.3 Biologický význam
Za esenciální úlohu laktoferinu byla považována antibakteriální aktivita, postupně
se prokázalo, že jeho úloha je mnohostranná a zahrnuje následující oblasti:
1. antibakteriální funkce - ochrana proti infekci mléčné žlázy a gastrointestinálního traktu
mláďat (antimikrobiální aktivita a modulace imunitního systému),
2. nutriční význam (zdroj AK, Fe, zapojení do regulace absorpce Fe v trávicím traktu),
3. bioaktivní a imunoregulační účinky ve střevě – zapojení do lokálních imunitních systémů
společně s imunoglobuliny IgA a ostatními ochrannými bílkovinami, podpora růstu buněk
např. lymfocytů a enterocytů.
1. Antibakteriální úloha
Antibakteriální, antifungální a antivirová aktivita LF je známa. Antimikrobiální efekt
dosahuje různými mechanismy, z nichž jsou dva hlavní:
• vazba železa z prostředí – nedostupnost Fe vede k inhibici růstu různých bakterií
a kvasinek např.(E. coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Proteus spp., Pseudomonas
spp., Listeria spp., Bacillus spp., Candida albicans),
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•

vazba LF nebo jeho štěpných produktů (laktofericinu) na buněčnou stěnu mikroorganismů
a poškození funkce a integrity buněčné membrány. Laktofericin se váže
na lipopolysacharidy (LPS) v buněčné stěně G- bakterií a na kyselinu teichoovou
v buněčné stěně G+ bakterií. Vazbou na buněčnou stěnu zvyšují její permeabilitu.

Tabulka 16: Využití laktoferinu
Využití
laktoferinu

Kojenecká
strava

nosič Fe
protizánětlivé
působení
ochrana střevní
mikroflóry
antibakteriální,
konzervační
účinky
podpora
buněčného růstu
zamezení tvorby
volných radikálů

Kosmetika

+

Funkční
potraviny
+

+
+

Veterinární
preparáty,
krmiva
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

Léčiva

+

Zdroj: Kussendrager, 1993
2. Nutriční význam
Laktoferin má aminokyselinové složení, které mu dodává vysokou biologickou hodnotu.
Laktoferin je současně i významným zdrojem Fe.
3. Bioaktivní a imunoregulační účinky ve střevě
Laktoferin a laktofericin ovlivňují lymfocytární blastogenezi a diferenciaci, patří mezi
imunoregulační peptidy. Laktoferin svojí vazbou na LPS buněčné stěny bakterií chrání
před zánětlivou odpovědí tím, že brání jejich interakci a aktivaci neutrofilů. Ovlivňuje
produkci různých cytokinů, které regulují imunitní a zánětlivou odpověď organismu inhibuje uvolnění TNF-α, IL-6. Snižuje tvorbu volných radikálů v místě zánětu. Laktoferin
našel využití v kojenecké výživě, ve funkčních potravinách, léčivech, veterinárních
preparátech a krmivech (tabulka 16).

3.8.2

Lysozym

Enzym přítomný v poměrně vysoké koncentraci v granulích neutrofilů, v krevním séru
a ve většině tělesných sekretů, zejména ve slinách, v slzách, v mléce a v nasálním sekretu.
Nenachází se v likvoru, potu a v moči. Lysozym je přítomný i ve vaječném bílku.
Koncentrace v mléce savců se pohybuje od 0,3 mg.100 ml-1 v kravském mléce,
do 79 mg.100 ml-1 v mléce kobylím.
Lysozym je z chemického hlediska 1,4-β-N-acetylmuramidasa–enzym štěpící glykosidické
vazby mukopolysacharidů obsažených v buněčné stěně některých bakterií. Štěpí vazbu
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β (1 až 4) mezi N-acetylmuramovou kyselinou a N-acetyl-D-glukosaminem a vyvolává lýzu
buněk. Lysozym více působí na G+ bakterie a méně na G- bakterie. Působí baktericidně
a brání růstu mikroorganismů v řadě orgánů, sekretů a v mléce. Množství lysozymu je závislé
na obsahu leukocytů, proto při zánětech mléčné žlázy dochází ke zvýšení koncentrace.
V mateřském mléce je obsaženo 1000 x více lysozymu než v kravském mléce.
Byly popsány dva typy lysozymu:
• lysozym c nacházející se v slepičím vaječném bílku,
• lysozym g v husím vejci-bílku.
Oba typy lysozymu mají jednoduchý polypeptidový řetězec. Lysozym c obsahuje 129-130
zbytků aminokyselin, molekulová hmotnost je 14 000 Da, zatímco lysozym g má více
aminokyselinových zbytků (185) a vyšší molekulovou hmotnost 19 000-21 000 Da. Lysozym
přítomný v mateřském mléce (HML), velbloudím mléce (CML) a v kobylím mléce jsou
považovány za c lysozym. V kravském (BML) mléce se nachází oba typy lysozymu c i g.
Aktivita lysozymu je nízká v mléce 0,1 µg.ml-1 a zvýšená v kolostru. U kravského mléka
se jeho aktivita zvyšuje s počtem somatických buněk a při mastitidách (1-2 µg.ml-1).
U sajících mláďat má přítomnost lysozymu v mléce i nutriční význam. V přítomnosti
lysozymu se nesráží kasein působením chymozinu nebo pepsinu v žaludku v tuhou kompaktní
sraženinu, ale v jemné vločky, které jsou lépe stravitelné. Lysozym působí baktericidně
na enterokokovou mikroflóru ve střevě. Z buněčných stěn bakterií uvolňuje aminosacharidy,
které jsou růstovým faktorem pro Lactobacillus bifidus.
Oba typy lysozymu jsou stabilní při pH 3-4 a při zahřátí mléka na teplotu 75 °C po dobu
15 minut si ponechávají více než 75 % aktivity. Optimální aktivita je při pH 7,5 (BML) a 6,35
(HML). Biologická úloha lysozymu není úplně prozkoumána. Velký důraz je kladen
na antibakteriální úlohu lysozymu v mléce a v ostatních sekretech. Předpokládá se,
že lysozym má nepřímý vliv na obranný systém jako imunomodulátor, stimulující imunitní
systém. Antimikrobiálního působení lysozymu se využívá v sýrařství k omezení rozvoje
sportujících anaerobních mikroorganismů.

3.8.3

Laktoperoxidázový systém

Peroxidáza je enzym přirozeně se vyskytující v různých sekretech např. slinách, slzách,
bronchiálním sekretu, nasálním sekretu. Mléčná peroxidáza je známa jako laktoperoxidáza
(LPO), enzym přirozeně se vyskytující v syrovém mléce v koncentraci 10-30 µg.ml-1.
Laktoperoxidáza je glykoprotein obsahující jednu hemovou skupinu a jeden atom Fe3+.
Peroxidázy katalyzují reakce, ve kterých je peroxid vodíku redukován a vhodný nosič
elektronu je následně oxidován. Enzym rozkládá v mléce peroxidy na atomární kyslík, který
předává vhodnému akceptoru. Laktoperoxidáza je jeden z tepelně nejstabilnějších enzymů
v mléce, jeho tepelná inaktivace byla přijata jako kritérium vysoké pasterace mléka.
Při záhřevu mléka na 75 °C se inaktivuje po 30 minutách a při záhřevu 80 °C
po 30 sekundách.
Laktoperoxidáza pro antibakteriální aktivitu vyžaduje kofaktory. S thiokyanátem a peroxidem
vodíku tvoří laktoperoxidázový systém (LPS), který je součástí přirozeného obranného
systému mléčné žlázy. Vliv LP systému na inhibici růstu mikroorganismů je zprostředkován
vznikem oxidačních produktů thiokyanátu. Laktoperoxidáza katalyzuje oxidaci thiokyanátu
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peroxidem vodíku za vzniku hypothiokyanátového iontu, který napadá SH- skupiny vitálních
metabolických
enzymů
mikroorganismů
(hexokináza,
glycerolaldehyd-3-fosfátdehydrogenáza).
LP systémem je ovlivněna celá řada bakterií. U některých účinek vyvolává reverzibilní
změny, (bakterie jsou inhibovány jen po určitou dobu), na některé působí ireverzibilně. Různé
skupiny bakterií vykazují různý stupeň rezistence vůči LPS. Mikroorganismy ovlivňované LP
systémem ukazuje tabulka 17.
Tabulka 17: Důležité mikroorganismy ovlivňované LP systémem
G + mikroorganismy
S. aureus
C. perfringens
L.monocytogenes
Streptococcus spp.
Bacillus spp.

G- mikroorganismy
E. coli
Salmonella spp.
Shigella spp.
Campylobacter spp.
Klebsiella spp.
Pseudomonas spp.
Serratia spp.
Proteus spp.

Ostatní
kvasinky
plísně

Zdroj: Kussendrager, 1993
Biologický význam LP systému je v dnešních dnech znám částečně. V kravském mléce je
celá řada antibakteriálních látek, které poskytují ochranu novorozencům proti infekčním
chorobám, dříve než se vyvine vlastní obranný systém. Laktoperoxidáza je jednou z těchto
látek. Buňky mléčné žlázy nejsou poškozovány LP systémem. Systém je účinný již
při koncentraci laktoperoxidázy 10-20 ppm. Požadavky na kofaktory jsou rovněž velmi nízké
10-20 ppm pro thiokyanát a 10-15 ppm pro peroxid vodíku. Bez přítomnosti laktoperoxidázy
je H2O2 také baktericidní, ale v mnohem vyšších koncentracích (300-400 ppm).
Kravské mléko obsahuje laktoperoxidázu v množství 30 mg.l-1. V kolostru je obsah
laktoperoxidázy velmi nízký, stoupá 4-5 dní po porodu. Hladina peroxidázy v mateřském
mléce je asi 20 x nižší. Faktory limitující aktivitu LP systému jsou thiokyanát a peroxid
vodíku. Určité množství thiokyanátu je v mléce přítomno, ale hladina kolísá v rozsahu
1-15 mg.l-1. LP systém může být využit k inhibici růstu bakterií v syrovém mléce. Enzymový
systém je aktivován přidáním iontů thiokyanátu (10 ppm) a H2O2 (9 ppm). Přídavek kofaktorů
má za následek inhibici mikroflory v mléce na dobu, která je nepřímo úměrná skladovací
teplotě. LP systém je využíván v zemích, kde chlazení mléka během úchovy a transportu je
nedostatečné. Aplikace byla například úspěšně vyzkoušena v Keni a Pákistánu. Současně byla
diskutována otázka, zda přídavek thiokyanátu a H2O2 je z hlediska mezinárodní legislativy
přípustné. Proto výbor FAO - WHO si vyžádal rozsáhlá šetření, kterými bylo prokázáno,
že přidávání těchto látek nemá toxický ani zdravotně nežádoucí účinek.
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4. MIKROORGANISMY V MLÉCE
4.1 ZDROJE KONTAMINACE
Díky svému biochemickému složení, velkému obsahu vody a téměř neutrálnímu pH je mléko
výborným živným médiem pro růst mikroorganismů.
Primární mikroflóra se dostává do mléka ještě před dojením, a to vnitřní cestou – krevním
oběhem, nebo vnější cestou – strukovým kanálkem. Mikrobiální kontaminace mléka zdravých
dojnic krevním oběhem je zanedbatelná, neboť v krvi přítomné fagocytující buňky
a protilátky brání průniku mikroorganismů z povrchu těla a z gastrointestinálního traktu
do krve a dále do mléka. Běžnějším způsobem je průnik mikroorganismů strukovým
kanálkem. Obecně nemá primární mikroflóra větší vliv na jakost a trvanlivost mléka.
Primární mikroflóra je poměrně brzy potlačena mikroflórou sekundární, která kontaminuje
mléko při dojení a během dalšího zpracování. Zdrojem sekundární mikroflóry mléka jsou
povrch těla dojnice (zejména vemeno a struky), krmivo, stelivo a výkaly, dojící zařízení
a úchovné tanky, voda, vzduch a dojiči.
Obrázek 4: Zdroje mikrobiální kontaminace syrového mléka
Dojiči
koliformní bakterie
Salmonella spp.
Enterococcus spp.
Staphylococcus spp.

Vzduch
streptokoky
mikrokoky
koryneformní bakterie
Bacillus spp.
kvasinky a plísně
Mléčná žláza
Streptococcus spp.
Micrococcus spp.
Corynebacterium spp.

Faeces
Escherichia coli
Staphylococcus spp.
Listeria spp.
Mycobacterium spp.
Salmonella spp.

Voda
koliformní bakterie
Pseudomonas spp.
koryneformní bakterie
Alcaligenes spp.

Krmivo
Clostridium spp.
Listeria spp.
Bacillus spp.
bakterie mléčného kvašení

Půda
Clostridium spp.
Bacillus spp.
Pseudomonas spp.
Mycobacterium spp.
kvasinky a plísně

Podestýlka
Clostridium spp.
Bacillus spp.
Klebsiella spp.

Zdroj: Roginski et al., 2002
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Dojící zařízení
Micrococcus spp.
streptokoky
Bacillus spp.
koliformní bakterie

Povrch vemene a struků
Micrococcus spp.
Staphylococcus spp.
Enterococcus spp.
Bacillus spp.

4.1.1

Mléčná žláza

4.1.1.1 Mléčná žláza
Ačkoli mléko získané přímo z mléčné žlázy zdravých dojnic bývá téměř sterilní, malé
množství mikroorganismů se do něj může dostávat buď krevním oběhem – u zdravých zvířat
zanedbatelný způsob; nebo mohou mikroorganismy pronikat otevřeným strukovým kanálkem
z povrchu struků do nitra mléčné žlázy. Celkově je počet mikroorganismů uvnitř mléčné žlázy
velmi nízký, jedná se zejména o grampozitivní koky – streptokoky, stafylokoky a mikrokoky,
dále bakterie mléčného kvašení a korynebakteria, případně i Pseudomonas spp. a kvasinky.
Jiná situace nastává v případě zánětu mléčné žlázy – mastitidy. Mastitidní mléko má změněné
senzorické i fyzikálně-chemické vlastnosti a zvýšený počet somatických buněk. Významně
se v něm zvyšuje obsah bakterií, zejména patogenních. Mezi nejčastější původce zánětu
mléčné žlázy patří Streptococcus agalactiae a Staphylococcus aureus, z dalších potom
Str. dysgalactiae, Str. uberis, Escherichia coli či Pseudomonas aeruginosa. Vzácně mohou
mastitidu vyvolat i Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Klebsiella spp., Mycobacterium
tuberculosis, M. bovis a další. Patogenní mikroorganismy obvykle pronikají do mléčné žlázy
strukovým kanálkem, ale např. S. aureus je schopen kolonizovat ústí strukového kanálku
a perzistovat zde po řadu týdnů, aniž by pronikl do strukového sinu a vyvolal onemocnění.

4.1.1.2 Povrch vemene a struků
Na povrchu mléčné žlázy a struků bývá zastoupena typická kožní mikroflóra, která je
doplněna o mikroorganismy pocházející z půdy, podestýlky, výkalů a krmiva. Jedná
se obvykle o směs koliformních bakterií, psychrotrofních, termorezistentních a sporotvorných
mikroorganismů, které při dojení kontaminují mléko. Z patogenních mikroorganismů mohou
být přítomny salmonely, Campylobacter spp. či Listeria monocytogenes. Počty a druhy
mikroorganismů kolísají zejména v závislosti na způsobu ustájení dojnic. Základním
předpokladem získávání kvalitního mléka a omezení jeho mikrobiální kontaminace je správně
provedená toaleta vemene před vlastním dojením a ošetření struků po nadojení.

4.1.2

Vzduch

Poměrně nevýznamným zdrojem kontaminace syrového mléka mikroorganismy je vzduch
ve stáji. Stájové ovzduší obsahuje zejména mikrokoky, koryneformní bakterie a spory
Bacillus spp., v menší míře potom i streptokoky či gramnegativní tyčinky. Mikroorganismy
v ovzduší pochází z prachu, suché podestýlky, sena nebo dalších suchých krmiv. Dalším
zdrojem mikroorganismů mohou být kapénky aerosolu vznikající např. při močení zvířat nebo
manipulaci s vlhkými hmotami. Ke kontaminaci syrového mléka může dojít při ručním
dojení, při skopnutí strukových nástavců nebo při přisávání vzduchu do mléčného potrubí
při dojení.
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4.1.3

Voda

Voda má na farmách široké využití, slouží k napájení zvířat, k omývání mléčné žlázy
a k výplachům dojícího zařízení a úchovných tanků. Její kvalita musí odpovídat požadavkům
na pitnou vodu a je pravidelně kontrolována. Zvýšené riziko představují individuální zdroje
pitné vody, zejména v případě jejich kontaminace fekálními bakteriemi, příp. půdními
saprofyty a mikroorganismy z rostlin. V takovém případě se voda stává zdrojem
psychrotrofních mikroorganismů (zejména Pseudomonas spp.), koliformních bakterií, dále
sporotvorných bakterií (Bacillus spp., Clostridium spp.) a enterokoků. Ojediněle se mohou
ve vodě vyskytovat i střevní patogeny, např. patogenní kmeny Escherichia coli či salmonely.

4.1.4

Krmivo

Mimo senzorických a fyzikálně-chemických parametrů má krmivo významný vliv také
na složení mikroflóry syrového mléka. Luční a pastevní porosty jsou zdrojem žádoucích
bakterií mléčného kvašení (mléčných streptokoků a laktobacilů), proto je kvalitní luční seno
považováno za vhodnou stravu pro dojnice. Oproti tomu zkrmování okopanin, zkaženého
krmiva či nekvalitně připravených siláží mikrobiální jakost mléka zhoršuje. Hlínou znečištěné
okopaniny jsou zdrojem aerobních a anaerobních sporulujících bakterií a plísní, zkažené
krmivo bývá často kontaminováno koliformními bakteriemi. Velký vliv na mikroflóru mléka
mají nekvalitně připravené siláže, především jsou-li znečištěné hlínou či nedostatečně
fermentované, které obsahují vysoké počty spor Clostridium spp. Spory přechází do mléka
a jsou příčinou řady vad u mléčných výrobků (zrající sýry, kojenecká a dětská výživa, atd.).
Nedostatečně fermentované siláže jsou často také zdrojem patogenních bakterií Listeria
monocytogenes, které se v nich úspěšně pomnožují.

4.1.5

Dojiči

Zvýšené riziko přímé kontaminace syrového mléka rukama pracovníků představuje ručním
dojení, strojní dojení možnost kontaminace výrazně snižuje. Nicméně i při strojním dojení je
možný přenos mikroorganismů při provádění toalety vemene a při manipulaci s dojícím
zařízením. Při nízké úrovni osobní hygieny pracovníků existuje nebezpečí přenosu
patogenních mikroorganismů, a to osobami s klinickými příznaky onemocnění, ve stádiu
nosičství, příp. pasivním přenosem z ostatních zdrojů. Největší nebezpečí představují střevní
patogeny – salmonely, kampylobaktery, či Cryptosporidium spp. Hnisavé procesy a panaricia
na kůži rukou mohou být příčinou kontaminace syrového mléka bakteriemi Staphylococcus
aureus.

4.1.6

Dojící zařízení a úchovné tanky

Velmi významným zdrojem kontaminace mléka mikroorganismy jsou dojící zařízení
a úchovné tanky. Jedná se především o jejich špatně čistitelné části, jako jsou ventily, spoje
potrubí, záslepky, gumové hadice a gumové strukové návlečky. Zejména gumové součásti
se rychle opotřebovávají a dochází u nich ke vzniku prasklin a štěrbin, ve kterých se usazují
zbytky mléka. Tím se vytváří vhodné podmínky pro rychlé pomnožení mikroorganismů.
Bakterie se také rychle množí na vlhkém povrchu dojícího zařízení nebo v reziduální vodě.
Mléčné usazeniny (bílkoviny, tuk, minerální látky) na vnitřních plochách potrubí tvoří
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vhodnou ochrannou bariéru chránící mikroorganismy před účinkem sanitačních prostředků.
Proudem mléka mohou být usazeniny strhávány a tím přispívají k jeho kontaminaci
mikroorganismy. Problém představují i mikrobiální biofilmy tvořené na obtížně čistitelných
místech dojícího zařízení.
Tímto způsobem mléko kontaminují zejména psychrotrofní gramnegativní bakterie rodů
Pseudomonas, Flavobacterium, Enterobacter, Cronobacter, Klebsiella, Acinetobacter,
Aeromonas, Achromobacter a Alcaligenes, z grampozitivních potom rody Corynebacterium,
Microbacterium, Micrococcus a sporotvorné bakterie – rody Bacillus a Clostridium. Řada
studií dokazuje, že správně provedená sanitace, tj. mechanické čistění a dezinfekce, je
primárním faktorem ovlivňujícím úroveň mikrobiální kontaminace syrového mléka.

4.2 HYGIENICKY A TECHNOLOGICKY VÝZNAMNÉ DRUHY MIKROORGANISMŮ
Počet a zastoupení mikroorganismů v syrovém mléce kolísá v závislosti na úrovni hygieny
získávání mléka, ročním období, používaném krmivu a stupni zchlazení mléka po nadojení.
V čerstvě nadojeném mléce zdravých dojnic bývá v 1 ml řádově 102-103 mikroorganismů.
Mikroorganismy v mléce můžeme rozdělit do tří skupin: a) patogenní a toxinogenní
mikroorganismy, b) mikroorganismy působící kažení mléka a c) mikroorganismy využívané
při výrobě fermentovaných mléčných výrobků. Některé druhy se mohou současně vyskytovat
ve více uvedených skupinách (např. Bacillus cereus či bakterie mléčného kvašení). Hlavním
kriteriem produkce kvalitního syrového mléka je nízké zastoupení mikroorganismů
způsobujících kažení a absence patogenních mikroorganismů.
Kažení mléka a mléčných výrobků je doprovázeno výraznou změnou senzorických vlastností
– změny vůně, chuti, vzhledu a konzistence. Senzorické změny vznikají jednak v důsledku
fermentace sacharidů (mléčné, propionové či máselné kvašení), jednak degradací proteinů
a tuků účinkem bakteriálních proteolytických a lipolytických enzymů. Mezi nejvýznamnější
mikroorganismy působící kažení mléka a mléčných výrobků patří gramnegativní tyčinky
(Pseudomonas spp., koliformní bakterie), grampozitivní sporotvorné bakterie (Bacillus spp.,
Clostridium spp.), bakterie mléčného kvašení, koryneformní bakterie, kvasinky a plísně.

4.2.1

Psychrotrofní bakterie

Psychrotrofní mikroorganismy jsou schopné růstu a množení i při teplotách pod 7 °C. Většina
psychrotrofních bakterií přítomných v mléce patří do čeledi Pseudomonaceae, kterou tvoří
gramnegativní, nesporotvorné a nefermentující tyčinky. Nejčastěji se v mléce nachází
Pseudomonas fluorescens (> 50 %), méně často potom Ps. fragi, Ps. putida
nebo Ps. aeruginosa. Z dalších psychrotrofních bakterií jsou z mléka izolovány
gramnegativní tyčinky rodů Acinetobacter, Psychrobacter, Flavobacterium, Alcaligenes,
Achromobacter a Shewanella putrefaciens. V malém množství se v mléce mohou vyskytovat
i psychrotrofní kmeny Bacillus spp., zejména druhů B. coagulans, B. circulans, B. cereus
a B. subtilis.
Přirozeným zdrojem kontaminace syrového mléka psychrotrofními bakteriemi je půda, voda,
krmivo a samy dojnice. Nejčastěji se však dostávají do mléka v průběhu dojení z nedostatečně
vyčištěného dojícího zařízení. Psychrotrofní gramnegativní bakterie jsou termolabilní, jejich
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výskyt v pasterovaných výrobcích indikuje postpasterační kontaminaci. Účinná sanitace je
ničí.
Psychrotrofní bakterie produkují extracelulární termostabilní proteolytické a lipolytické
enzymy, které působí kažení mléka a tepelně ošetřených mléčných výrobků. Mléko
přicházející do kontaktu s nedostatečně vyčištěným výrobním zařízením může obsahovat
až 105 proteolytických a lipolytických mikroorganismů v ml. Při množení psychrotrofních
bakterií dochází v mléce k nežádoucím senzorickým změnám, např. hořká a ovocná chuť
a vůně.

4.2.2

Koliformní bakterie

Koliformní bakterie jsou gramnegativní, nesporotvorné, oxidáza negativní tyčinky schopné
růstu za aerobních a fakultativně anaerobních podmínek, fermentují laktózu s tvorbou
kyseliny a plynu. Nejčastěji jsou v mléce přítomny rody Enterobacter, Escherichia,
Klebsiella, Proteus, Serratia a Citrobacter.
Přirozeným zdrojem koliformních bakterií je střevní trakt teplokrevných zvířat. Koliformní
bakterie hrají významnou roli jako indikátory úrovně hygieny získávání mléka a jeho
případné fekální kontaminace, mohou indikovat i přítomnost střevních patogenů. Možnými
zdroji kontaminace syrového mléka koliformními bakteriemi jsou hnůj, půda a fekálně
kontaminovaná voda.
Koliformní bakterie nepřežívají pasteraci, při sekundární kontaminaci mohou působit kažení
mléčných výrobků. Při počtech 107 KTJ/g mohou v důsledku produkce plynu působit časné
duření sýrů. Jejich přítomnost vede i k senzorickým vadám mléčných výrobků – slizovatění,
hořká chuť, trávový, nečistý či fekální pach. Některé koliformní bakterie (např. Serratia
marcescens) produkují proteolytické enzymy, které mohou působit gelovatění UHT mléka.
U zrajících sýrů může vlivem koliformních bakterií docházet k produkci biogenních aminů,
např. tyraminu.

4.2.3

Termorezistentní bakterie

Jako termorezistentní označujeme mikroorganismy, které přežívají pasteraci mléka. Kromě
sporotvorných bakterií, jejichž spory pasteraci běžně přežívají, patří mezi termorezistentní
mikroorganismy i některé nesporotvorné bakterie. Jedná se zejména o rod Micrococcus, tyto
bakterie mohou způsobit kažení mléčných výrobků, např. nafouknutí obalu u UHT mléka
nebo senzorické změny některých sýrů. Z dalších nesporotvorných mikroorganismů jsou
to Microbacterium spp., Enterococcus spp. a některé koryneformní bakterie. Jejich zdrojem je
především dojící zařízení.
Ze sporotvorných bakterií mají vztah k mléku rody Bacillus a Clostridium. Zástupci obou
rodů produkují vysoce termo- a chemorezistentní spory a rostou v poměrně širokém rozmezí
teplot. Jejich hlavním zdrojem je půda, mohou se vyskytovat také ve vodě, vzduchu, píci
a krmivu.
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4.2.3.1 Bacillus spp.
Bacily jsou aerobní sporuláty, jejich spory klíčí za přístupu kyslíku. Nejznámějším zástupcem
je Bacillus cereus, který produkuje proteolytické enzymy a způsobuje tzv. sladké srážení
mléka (štěpení kaseinu bez produkce kyselin). Současně produkuje i enzym lecitinázu, který
je zodpovědný za narušení membrány tukových kuliček, následnou agregaci tuku a srážení
smetany. Kažení mléka se mohou účastnit i další druhy: B. subtilis, B. licheniformis,
B. coagulans, B. circulans, B. stearothermophillus či B. macerans. Bacily způsobují kažení
pasterovaného mléka, UHT mléka či zahuštěných mléčných výrobků.

4.2.3.2 Clostridium spp.
Klostridia jsou anaerobní sporotvorné bakterie, jejich zdrojem jsou zejména rostliny, půda
a hnůj. Syrové mléko je nejčastěji kontaminováno z důvodu zkrmování nekvalitní siláže
dojnicím. V souvislosti s kažením mléčných výrobků má největší význam druh Clostridium
tyrobutyricum, případně i Cl. butyricum a Cl. sporogenes, které patří mezi tzv. bakterie
máselného kvašení a způsobují pozdní duření sýrů v důsledku produkce CO2, H2, kyseliny
máselné a octové. Mimo sýrů mohou klostridia způsobit i kažení konzervovaných mléčných
výrobků.
Obrázek 5: Mikroorganismy vyskytující se v syrovém mléce

Zdroj: Roginski et al., 2002

4.2.4

Bakterie mléčného kvašení

Bakterie mléčného kvašení se v přírodě běžně vyskytují, v mléce jsou nejčastěji zastoupeny
rody Lactococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, Propionibacterium a Enterococcus. Při svém
růstu fermentují bakterie mléčného kvašení laktózu za vzniku kyseliny mléčné
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a příp. i dalších produktů, jako jsou kyselina octová, CO2, a H2. Některé bakterie mléčného
kvašení jsou významnými startovacími kulturami používanými při výrobě fermentovaných
mléčných výrobků. Na druhou stranu mohou bakterie mléčného kvašení působit nežádoucí
kysnutí, senzorické vady a změnu textury mléka a mléčných výrobků.

4.2.5

Kvasinky a plísně

Kvasinky a plísně působí kažení mléčných výrobků. Jsou-li přítomny v syrovém mléce,
dochází k jejich účinné devitalizaci pasterací. Zdrojem kvasinek bývá nejčastěji
kontaminované výrobní zařízení a nepasterované ovocné složky. Kvasinky se dobře množí
zejména ve fermentovaných a slazených zahuštěných mléčných výrobcích, kde způsobují
nežádoucí senzorické změny. Jejich růst na povrchů sýrů se projevuje tvorbou slizu
a barevnými změnami. Nejčastěji se v mléčných výrobcích vyskytují rody Saccharomyces,
Kluyveromyces a Candida. Růst plísní v mléčných výrobcích se projevuje tvorbou
charakteristických kolonií na jejich povrchu a vznikem senzorických odchylek. Nejčastěji
bývají identifikovány rody Mucor, Rhizopus, Penicillium a Aspergillus - kysané mléčné
výrobky (jogurty), u sýrů a másla potom Geotrichum spp.

4.3

PATOGENNÍ MIKROORGANISMY

Mléko je díky svému složení a vlastnostem vhodným prostředím pro růst většiny patogenních
mikroorganismů schopných vyvolat alimentární infekce či intoxikace. Růst patogenů v mléce
je inhibován jeho zchlazením a dále i nepatogenní kompetitivní mikroflórou mléka. Některé
patogenní mikroorganismy se v mléce rychle pomnožují, jiné rostou velmi pomalu
(např. Mycobacterium tuberculosis, Brucella spp.) nebo se nemnoží vůbec (viry).
V následujícím přehledu jsou uvedeny nejčastější významné patogenní mikroorganismy
vyskytující se v syrovém mléce.

4.3.1

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus je nejvýznamnějším druhem rodu Staphylococcus (čeleď
Staphylococcaceae). Je to fakultativně anaerobní, nepohyblivý, grampozitivní kok vytvářející
typické hroznovité shluky. Produkuje zlatožlutý pigment, na krevním agaru může způsobovat
úplnou hemolýzu. Je kataláza pozitivní, zkvašuje manitol a koaguluje králičí plazmu. Roste
v přítomnosti 10 % NaCl, produkuje proteázy, lipázy a esterázy.
S. aureus je komenzálem teplokrevných živočichů a člověka. Vyskytuje se na sliznicích
respiračního ústrojí, na pokožce, v intestinálním a urogenitálním traktu. Je také součástí běžné
mikroflóry vemene. Hlavním zdrojem kontaminace syrového mléka jsou klinické
a subklinické stafylokokové mastitidy.
Za vznik alimentární intoxikace – stafylokokové enterotoxikózy, jsou zodpovědné
termostabilní stafylokokové enterotoxiny, které vznikají v potravině jako metabolické
produkty při množení S. aureus. Stafylokoková enterotoxikóza se projevuje nevolností,
zvracením, bolestmi břicha, průjmem (bez horečky) a bolestmi hlavy. Příznaky onemocnění
se objevují za 1-6 hodin po konzumaci potraviny a odezní zpravidla za 24 hodin. Rizikové
množství S. aureus v potravině, které je schopno vyprodukovat dostatečné množství SEs
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(alespoň 1 ng. g-1 potraviny), je 105 KTJ.g-1. Prevence spočívá především v zabránění růstu
S. aureus v potravinách adekvátní sanitací, působením chladírenských teplot a použitím
technologií eliminujících jejich výskyt v potravinách (např. pasterace). Dalším významným
druhem je Staphylococcus hyicus, který může vyvolávat u krav mastitidy. Některé kmeny jsou
enterotoxické.

4.3.2

Listeria monocytogenes

Rod Listeria (čeleď Listeriaceae) zahrnuje 6 druhů, z nich pouze L. monocytogenes je
patogenní pro člověka i pro zvířata, L. ivanovii je patogenní pouze pro zvířata. Listeria
monocytogenes je fakultativně anaerobní, nesporotvorná, krátká grampozitivní tyčinka
vyskytují se jednotlivě nebo ve dvojicích, příležitostně může tvořit i řetízky. Při teplotách
do 25 °C je pohyblivá (charakteristický vířivý pohyb). Všechny listerie produkují enzym
katalázu, fermentují glukózu s tvorbou kyseliny, ale bez produkce plynu, a hydrolyzují
eskulin.
Listerie přežívají i v extrémních podmínkách (pH, koncentrace soli do 10 %), jsou
psychrotrofní a rostou v širokém rozmezí teplot 1-45 °C, chladírenské teploty jsou pro listerie
příznivé, přežívají také mražení. Bakterie mléčného kvašení a bakteriociny inhibují růst
L. monocytogenes, na druhou stranu může přežívat proces mléčného kvašení zeleniny.
Spolehlivě ji devitalizují vyšší pasterační teploty nad 80 °C (záleží na úrovni předpasterační
kontaminace).
L. monocytogenes je ubikvitární mikroorganismus, běžně se nachází v půdě, povrchových
vodách, odpadech, na rostlinách, včetně zeleného krmiva (např. nekvalitní siláže).
Dále se vyskytuje ve střevním traktu zdravých lidí, hospodářských zvířat, ptáků, ryb
a hlodavců. U skotu se může objevit listeriová mastitida, častější je sekundární kontaminace
syrového mléka při dojení. Častá je i postpasterační kontaminace z prostředí potravinářských
závodů a výrobního zařízení.
Listerióza není příliš časté onemocnění, ale řada případů může končit fatálně (mortalita
20-30 %). Listerióza má různé formy – mírná forma připomínající chřipkové onemocnění,
gastrointestinální forma, systémová forma (meningitidy, encefalitidy). Zvlášť nebezpečné je
onemocnění pro těhotné ženy, u kterých může dojít k potratu či infekci plodu (tzv. neonatální
listerióza). Infekční dávka není dosud jednoznačně určena (zdravé osoby asi 108 buněk,
rizikové skupiny 102-103 buněk). Také inkubační doba je rozdílná – několik dnů až týdnů,
a to v závislosti na infekční dávce, virulenci bakterií a imunitním stavu pacienta. Cesta
přenosu je především alimentární, vzácně i kontaktem (např. profesionální expozice
při manipulaci se zvířaty).
Významnou prevencí výskytu listeriózy je dobrá hygienická úroveň v chovech hospodářských
zvířat a zkrmování kvalitních krmiv, zejména řádně prokysaných siláží s hodnotou pH < 4,0,
při které listerie dlouhodobě nepřežívají. V potravinářských podnicích potom dodržování
systému HACCP a zamezení sekundární kontaminace potravin.

54

4.3.3

Campylobacter spp.

Příslušníci rodu Campylobacter (čeleď Campylobacteraceae) vyvolávají potraty a průjmová
onemocnění. V posledních letech patří rod Campylobacter mezi nejčastěji diagnostikované
patogeny způsobující u lidí onemocnění z potravin. Významná je skupina termofilních
kampylobakterů (C. jejuni, C. coli, C. lari a C. upsaliensis) s teplotním optimem 42 °C,
nejdůležitější lidský patogen je C. jejuni. Kampylobaktery jsou mikroaerofilní, nesporulující,
gramnegativní tyčinky zakřivené do tvaru S nebo spirály s charakteristickým vývrtkovitým
pohybem. Kampylobaktery jsou oxidáza pozitivní, netvoří z tryptofanu indol, redukují nitráty,
ale nefermentují sacharidy.
Hlavním rezervoárem Campylobacter spp. je zažívací trakt zvířat, ptáků i člověka. Bakterie
lze izolovat ze syrových potravin, (především živočišného původu), dále ze zeleniny (rizikem
je hnojení statkovými hnojivy), mořských plodů a vody. Významná je křížová kontaminace
v domácnostech nebo v provozech veřejného stravování. Kampylobaktery mají přísné nároky
na růstové podmínky, proto se běžně v potravinách nemnoží, pouze přežívají.
Infekční dávka se pohybuje v rozmezí 102-104 bakterií, vyšší riziko infekce je u oslabených
jedinců. Inkubační doba je 1-7 dnů (nejčastěji 24-48 hodin). Příznakem infekce je akutní
enterokolitida projevující se vodnatým až krvavým průjmem trvajícím 3-5 dnů, horečkou,
nevolností, bolestmi svalů a hlavy, křečemi obdobnými jako u zánětu slepého střeva. Prevencí
výskytu Campylobacter spp. je především důkladné tepelné opracování potravin a zamezení
křížové kontaminace v průběhu zpracování a skladování potravin.

4.3.4

Salmonella spp.

Rod Salmonella patří do čeledi Enterobacteriaceae. Salmonely jsou fakultativně anaerobní,
nesporulující, gramnegativní tyčinky, s výjimkou S. Pullorum a S. Gallinarum jsou pohyblivé.
Salmonely zkvašují glukózu, jsou laktóza negativní, kataláza pozitivní a oxidáza negativní.
Většina salmonel (výjimka S. Typhi) využívá jako zdroj uhlíku citráty, dekarboxylují lyzin,
arginin a ornitin, produkují sirovodík. Test s methylčervení je pozitivní, V-P test a indol
negativní.
Salmonely se běžně nachází v zažívacím traktu ptáků, plazů, hmyzu, zvířat a člověka. Jsou
vylučovány fekáliemi a kontaminují životní prostředí a potraviny. V praxi lze salmonely
rozdělit na sérotypy, které jsou primárně patogenní pro člověka a jsou příčinou závažných
systémových onemocnění - tyfů a paratyfů (sérotypy Typhi a Paratyphi) a dále na původce
tzv. salmonelóz – tj. průjmových onemocnění, způsobených převážně zoopatogenními kmeny
salmonel. Zoopatogenní salmonely jsou v současné době spolu s kampylobaktery
nejčastějšími původci bakteriálních střevních nákaz.
Ve většině případů jde o klasickou střevní infekci bez komplikací. Inkubační doba je 12 hodin
až 5 dnů, nejčastěji 24-48 hodin. Charakteristické jsou průjmy s velkou frekvencí stolic, ale
bez přítomnosti krve ve stolici. Někdy se objevuje i zvracení, téměř vždy je přítomna horečka.
U malých dětí, starších a oslabených osob hrozí salmonelová sepse, která může být smrtelná.
Infekční dávka je uváděna v rozmezí 105-108 bakterií, u oslabených osob může být i mnohem
nižší. K důležité prevenci salmonelózy patří zabránění sekundární kontaminace potravin
při přípravě pokrmů a v potravinářském průmyslu. Dále je kromě běžných hygienických
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pravidel nutné používat dostatečně vysoké teploty při zpracování potravin a dostatečně nízké
teploty při jejich uchovávání.

4.3.5

Escherichia coli

Escherichia coli (rod Escherichia, čeleď Enterobacteriaceae) je fakultativně anaerobní,
nesporotvorná, pohyblivá, krátká gramnegativní tyčinka. Je oxidáza negativní, fermentuje
glukózu a další cukry za tvorby kyselin a plynu, většina kmenů fermentuje laktózu
a D-sorbitol. Dále je VP-test negativní, citrát negativní a tvoří z tryptofanu indol. Obvyklá
je i aktivita enzymu ß-D-glukuronidázy a ß-D-galaktosidázy.
Poněkud odlišné biochemické vlastnosti mají kmeny E. coli O157:H7, které nemají enzym
ß-D-glukuronidázu a nejsou schopny fermentovat D-sorbitol. Špatně rostou při 44-45 °C. Jsou
acidotolerantní a dobře přežívají i v kyselých potravinách (pH 3,6-4,0), a to především
při snížené teplotě.
Většina kmenů E. coli je nepatogenních a tvoří běžnou součást střevní mikroflóry člověka
a teplokrevných zvířat. Patogenní E. coli jsou klasifikovány do 6 virotypů - enterotoxigenní
E. coli (ETEC), enteropatogenní E. coli (EPEC), enterohemorhagické E. coli (EHEC)
nebo též shiga-like toxigenní E. coli (STEC), enteroinvazivní E. coli (EIEC),
enteroagregativní E. coli (EAEC) a difúzně adherentní E. coli (DAEC).
E. coli je běžnou součástí střevní mikroflóry teplokrevných zvířat. Primárním zdrojem STEC
jsou přežvýkavci, zejména skot, byla izolována také z ostatních domácích i volně žijících
zvířat, ptáků, hlodavců a hmyzu. Prostřednictvím výkalů se STEC dostávají do zevního
prostředí, kde se pomnožují, kontaminují vodu a půdu, při hnojení statkovými hnojivy i ovoce
a zeleninu. Ke kontaminaci syrového mléka dochází při dojení, příp. i přímým vylučováním
E. coli při coli-mastitidách.
Shiga-like toxigenní E. coli (STEC), způsobují krvavé průjmy a hemolyticko-uremický
syndrom. První symptomy infekce se objevují 3-9 dní po konzumaci kontaminované
potraviny a obvykle přetrvávají 4-10 dní. Infekční dávka je velmi nízká, uvádí se 50-100
bakterií. Mírná forma onemocnění se projevuje jako kolitida, zahrnující náhlé abdominální
bolesti, vodnatý, později krvavý průjem a zvracení. Postupně se vyvíjí hemorhagická kolitida,
pro kterou je typická krvavě červená stolice. U 5-10 % pacientů (zejména u malých dětí)
se následně rozvíjí hemolyticko-uremický syndrom (HUS) charakterizovaný akutním
selháním ledvin, hemolytickou anémií a trombocytopénií. Chronické poškození ledvin vede
k nutnosti opakované dialýzy a následné transplantace ledvin. Třetí klinickou manifestací
infekce STEC je trombotická trombocytopenická purpura (TTP), která se obvykle vyskytuje u
dospělých. Fatální průběh mívá onemocnění STEC zejména u dětí do 5ti let a starších osob.
Spolehlivou ochranou před kontaminací STEC je dostatečná úroveň hygieny a dobrý sanitační
režim při dojení, používání pitné vody a správné tepelné ošetření syrového mléka.

4.3.6

Další zástupci čeledi Enterobacteriaceae

Z dalších bakterií náležejících do čeledi Enterobacteriaceae má ve vztahu k mléku a mléčným
výrobkům význam zejména Cronobacter sakazakii (dříve Enterobacter sakazakii).
Je to oportunní patogen, který napadá především novorozence a imunitně oslabené jedince.
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Typickým vehikulem je sušená mléčná kojenecká výživa, bakterie však byla izolována
i z dalších potravin živočišného i rostlinného původu. Cr. sakazakii je schopen v sušených
mléčných výrobcích přežívat řadu měsíců. Onemocnění novorozenců se vyskytuje vzácně,
mívá však závažný a rychlý průběh s vysokou mírou úmrtnosti (30-80 %). Klinické příznaky
zahrnují sepsi, meningitidu a nekrotizující enterokolitidu. Protože ve většině případů byla
nákaza Cr. sakazakii spojená s konzumací mléčné kojenecké výživy, je prevence zaměřena
především na zajištění bezpečného nakládání, skladování a používání sušené mléčné výživy.
Mléko mohou kontaminovat i bakterie Yersinia enterocolitica, které po pomnožení mohou
u konzumenta vyvolat střevní infekci s příznaky imitujícími zánět slepého střeva. Zdrojem
kontaminace je zejména voda používaná k výplachu dojícího zařízení. Z dalších příslušníků
čeledi Enterobacteriaceae jsou to např. Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens
nebo bakterie rodu Proteus.

4.3.7

Sporotvorné bakterie

4.3.7.1 Bacillus spp.
Rod Bacillus reprezentují grampozitivní, pohyblivé, fakultativně anaerobní, sporotvorné
tyčinky. Sporulace probíhá pouze za přítomnosti kyslíku. Patogenním druhem je B. cereus,
který je také významným původcem kažení potravin, zejména mléčných výrobků
(např. sladké srážení mléka, hořknutí smetany). Vzhledem k produkci termorezistentních spor
se podílí na kažení pasterovaných, příp. sterilizovaných výrobků. Kažení potravin
je umožněno díky produkci celé řady enzymů, schopných degradovat jejich základní složky
(proteázy, amyláza, lecitináza, sfingomyelináza, fosfolipáza a lipázy. B. cereus je ubikvitární
mikroorganismus, jeho spory se běžně nachází v půdě, prachu, příp. i ve vodě. Často
kontaminuje mléko, maso a potraviny rostlinného původu. Bakterie je také běžnou součástí
střevní mikroflóry člověka.
Konzumace potravin kontaminovaných bakteriemi B. cereus může vyústit ve 2 různé formy
alimentárního onemocnění – emetický a diarhogenní syndrom. Emetický syndrom
je alimentární intoxikace a vzniká po konzumaci potravin obsahujících vyprodukovaný
emetický toxin. Typické symptomy – nauzea a zvracení, se objevují 1-6 hodin po konzumaci
kontaminované potraviny a nepřetrvávají obvykle déle než 24 hodin, poté onemocnění
spontánně odezní. Průběh onemocnění připomíná stafylokokovou enterotoxikózu.
Diarhogenní enterotoxiny jsou produkovány po kolonizaci bakterií v tenkém střevě.
Diarhogenní syndrom se objevuje 8-16 hodin po konzumaci kontaminované potraviny. Mezi
klinické příznaky patří vodnatý průjem, nauzea a abdominální bolesti, příležitostně se může
objevit i zvracení. Potíže přetrvávají 12-24 hodin, potom spontánně odezní.

4.3.7.2 Clostridium spp.
Anaerobní, grampozitivní, sporotvorné tyčinky rodu Clostridium se běžně vyskytují
v prostředí, trávicím traktu zvířat a silážích. Některé druhy jsou významnými původci kažení
mléčných výrobků, zejména zrajících sýrů (např. Cl. tyrobutyricum). Mezi významné
patogeny patří Cl. perfringens a Cl. botulinum. Prostřednictvím mléka a mléčných výrobků
se Cl. perfringens dostává do střeva, kde sporuluje a produkuje toxiny. Rozvíjí se akutní zánět
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doprovázený profuzním průjmem a abdominálními bolestmi. Cl. botulinum způsobuje
onemocnění nervového systému – botulismus. Ke germinaci spor nedochází v pasterovaném
mléce (není zde anaerobní prostředí).

4.3.8

Mycobacterium spp.

Mykobakteria jsou nepohyblivé, nesporulující, štíhlé tyčinky, jsou acidorezistentní.
K významným druhům patří zejména M. tuberculosis, M. paratuberculosis a M. bovis.
M. tuberculosis je pravděpodobně jedním z nejvíce termorezistentních patogenních
mikroorganismů, které se v mléce vyskytují. Ke kontaminaci mléka dochází buď primárně –
při onemocnění zvířete jsou bakterie vylučovány přímo do mléka, nebo sekundárně
z prostředí či jako fekální kontaminace.

4.3.9

Další bakteriální původci

V mléce a mléčných výrobcích velmi dobře přežívají bakterie rodu Brucella. Jedná
se o gramnegativní, aerobní, nefermentující, krátké tyčinky, které jsou patogenní pro člověka
i zvířata. Mezi nejvýznamnější druhy patří Br. abortus a Br. melitensis.
Syrové mléko může být kontaminováno i rickettsiemi. Jedná se zejména o druh Coxiella
burnetti – původce Q-horečky, což je drobná, pleomorfní, gramnegativní tyčinka. Je vysoce
odolná vůči vysychání, chemickým i fyzikálním dezinfekčním prostředkům. Patří mezi
nejvíce termorezistentní patogeny kontaminující syrové mléko.
Ze skupiny grampozitivních bakterií je nutno zmínit bakterie rodu Streptococcus, které jsou
častými původci mastitid skotu a mohou za určitých okolností vyvolat i onemocnění člověka.
Mezi nejvýznamnější druhy patří Str. pyogenes, Str. agalactiae, Str. dysgalactiae
nebo Str. uberis.

4.3.10 Kvasinky a plísně
Mikroskopické houby – kvasinky a plísně, se běžně vyskytují ve vnějším prostředí. Zdrojem
kontaminace mléčné žlázy a následně mléka je zejména stelivo, krmivo a výkaly zvířat.
Kvasinky a plísně se podílejí na kažení mléčných výrobků, patogenní a toxinogenní druhy
mohou vyvolat onemocnění člověka. Ze syrového mléka mastitidních dojnic byla izolována
řada kvasinek, např. rodů Candida, Cryptococcus, Debaryomyces nebo Kluyveromyces.
Závažný je výskyt Candida albicans, která je patogenní pro člověka i zvířata.
Toxinogenní plísně (rody Aspergillus, Penicillium, Fusarium) jsou při tepelném ošetření
mléka obvykle inaktivovány. V mléce a mléčných výrobcích se mohou vyskytovat jejich
sekundární metabolity – mykotoxiny. Mykotoxiny se do mléka dostávají buď z krmiva, nebo
jsou produkovány v mléčných výrobcích kontaminujícími plísněmi. Mykotoxiny jsou akutně
toxické, karcinogenní, estrogenní, mutagenní a teratogenní. Mezi nejvýznamnější mykotoxiny
patří aflatoxiny, ochratoxin A, fumonisin, zearalenon či kyselina cyklopiazonová.

58

4.3.11 Viry
Viry jsou elementy, které pro svoji replikaci vyžadují živé buňky. Po replikaci dochází
k prasknutí buňky a uvolnění virionů, schopných kontaminovat další buňky.
Tato extracelulární forma je důležitá také pro šíření virových částic mezi hostiteli. V mléce se
viry nemohou množit, jsou však schopny zde dlouhodobě přežívat, pasterací jsou
inaktivovány.
Syrové mléko může být kontaminováno rotaviry, které způsobují průjmová onemocnění. Dále
se může jednat o virus hepatitidy typu A, který se do mléka dostává při jeho fekální
kontaminaci nebo kontaminovanou vodou. Podobně je fekální kontaminace hlavní cestou
přenosu poliovirů, které mohou u konzumenta vyvolat onemocnění centrálního nervového
systému (původce dětské obrny). U pasoucích se zvířat (krávy, ovce, kozy) byly popsány
případy kontaminace mléka viry klíšťové encefalitidy. Ke kontaminaci došlo
prostřednictvím klíšťat parazitujících na kůži mléčné žlázy. Virus po 2-6 dnech cirkulace
v krvi přechází do mléka a člověk se může nakazit, v případě, že mléko není tepelně ošetřeno.

4.3.12 Protozoa
Toxoplazma gondii parazituje u člověka a teplokrevných zvířat, zejména koz. K infekci
člověka dochází po konzumaci kontaminovaných potravin či vody. Mléko kontaminované
oocystami může být tedy potenciálním zdrojem toxoplazmózy. Mezi další parazitární
onemocnění patří kryptosporidióza (původci Cryptosporidium muris či Cr. parvum).
Nejběžnější způsob přenosu kryptosporidií je pitnou vodou, syrové mléko může být
kontaminováno oocystami vylučovanými výkaly. V prostředí velmi dobře přežívají cysty
Giardia intestinalis. Ke kontaminaci potravin dochází kontaminovanýma rukama, pitnou
vodou nebo fekální cestou. V určitých případech může, při velmi špatné osobní hygieně, dojít
ke kontaminaci mléka i cystami Entamoeba histolytica.
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5. SOMATICKÉ BUŇKY V MLÉCE
Mléko ve všech fázích – v období kolostrogeneze, kolostrálním období, období laktace,
aktivní involuce, dále tekutina v juvenilní mléčné žláze i ve žláze v období trvalé involuce
obsahuje buňky, pro něž Pappe a kol. v roce 1963 zavedli označení somatické buňky (SB,
angl. somatic cells, SC). Počet a zastoupení somatických buněk je odrazem zdravotního stavu
mléčné žlázy a současně slouží jako jeden z jakostních znaků k proplácení mléka.
Somatické buňky pocházejí z krve a z epitelu mléčné žlázy. Somatické buňky jsou především
bílé krvinky ("obránci mléčné žlázy"), které přecházejí do mléčné žlázy a do mléka z krve.
Sekreční parenchym mléčné žlázy je částečně propustný pro krevní buňky, propustnost
se však zvyšuje za nenormálních podmínek sekrece mléka. Zvýšení počtu somatických buněk
je signálem, že mléčná žláza byla zasažena buď infektem nebo neinfekčními vlivy. Cílem
organismu je pomocí bílých krvinek eliminovat přítomný infekt, poškozené buňky mléčné
žlázy reparovat a zajistit tak její uzdravení.

5.1 PŮVOD SOMATICKÝCH BUNĚK
5.1.1

Somatické buňky pocházející z krve

Jedná se především o bílé krvinky, a to polymorfonukleární leukocyty (10-30 %), makrofágy
(60-70 %) a lymfocyty (20-30 %).
Polymorfonukleární leukocyty mají téměř shodnou morfologickou strukturu jako v periferní
krvi. Jejich velikost je 9-10 µm a mají charakteristické segmentované jádro, které
se intenzivně barví. Jednotlivé laloky jádra jsou spojeny filamenty. Cytoplasma bovinních
polymorfonukleárních leukocytů je v nátěrech z mléka světlá, někdy sotva viditelná. Počet
polymorfonukleárů se významně zvyšuje při zánětlivém procesu v mléčné žláze. Tyto buňky
mají schopnost fagocytózy.
Makrofágy (monocyty, pěnové buňky, kolostrální tělíska) se diferencují z krevních monocytů,
které migrují do různých tkání náhodně bez nutného vlivu lokálního zánětu a usazují se zde
jako zralé makrofágy. Makrofágy jsou největší buněčné elementy mléčné žlázy o velikosti
10-45 µm. V mléce mají obvykle stejnou strukturální podobu jako v krvi. Jsou oválné
případně kulaté. Jádro je velké ledvinovité (fazolovité), cytoplasma se barví světle. Na rozdíl
od polymorfonukleárů reagují pomaleji na vnější stimuly a jsou převládajícím typem buněk
v ložiscích zánětu po uplynutí 8-12 hodin. Mají fagocytární schopnost. Fagocytují bakterie
a viry a kromě toho také tukové kuličky – pak se označují jako pěnové buňky. Tyto útvary
jsou 30-45 µm velké buňky s malým jádrem a cytoplasmou naplněnou tukovými kapénkami.
Vyskytují se především na počátku laktace (tzv. kolostrální tělíska), v menší míře
ve starodojném mléce a při subakutních a chronických zánětech.
Lymfocyty mají sférický tvar s tmavě se barvícím velkým jádrem vyplňujícím většinu buňky,
cytoplasma se barví světle. Malé lymfocyty mají velikost 5-7 µm, velké 12-15 µm. Lymfocyty
jsou zahrnovány pod pojem nefagocytující buňky mléčné žlázy. Jejich populace se v mléce
skládá z B a T buněk, které hrají důležitou roli v humorální a buňkami zprostředkované
imunitě.
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Obrázek 6: Druhy somatických buněk pocházejících z krve
A) Polymorfonukleáry

B) Monocyty

C) Lymfocyty

Zdroj: A) http://old.lf3.cuni.cz/histologie/atlas/demo/73/ipage00001.htm;
B)http://old.lf3.cuni.cz/histologie/atlas/demo/73/ipage00021.htm;
C) http://old.lf3.cuni.cz/histologie/atlas/demo/73/ipage00023.htm
V menší míře se v mléce vyskytují eozinofily, bazofily, histiocyty a erytrocyty. Erytrocyty
se mohou nacházet v kolostru, při těžkých zánětech mléčné žlázy nebo při jejím poranění
(zvláště strukových vývodů). Mají mírně deformovaný tvar, barví se stejně jako v krevním
nátěru.

5.1.2

Somatické buňky pocházející z epitelu mléčné žlázy

Somatické buňky tohoto původu jsou odloupané epitelie pocházejí z různých úseků mléčné
žlázy – ze sekrečních alveolů a dutinového systému. Vznikají odloučením při regeneračních
a reparativních procesech. Morfologické charakteristiky těchto buněk v mléce jsou podobné
buňkám v histologických preparátech tkání mléčné žlázy. Epiteliální buňky mají různou
velikost a nepravidelný tvar, jádro je velké, oválné nebo kulaté, dobře barvitelné. Mnoho let
se předpokládalo, že epiteliální buňky jsou hlavním typem buněk obsažených v mléčné žláze,
nyní se uvádí, že představují podíl 2-16 % z celkového počtu somatických buněk v mléce.

5.1.3

Nebuněčné útvary v mléce

Nebuněčné útvary v mléce představuje mléčná plazma, která se na nátěru jeví jako
homogenní nebo jemně síťovitý povlak a mléčné konkrementy, okrouhlé útvary různých tvarů,
s intenzivně obarveným centrem, které se tvoří v luminu mléčné žlázy kolem vloček
sraženého kaseinu nebo rozpadlé buňky a vyskytují se často v mlezivu a v mléce starodojných
krav.

5.2 ENZYMATICKÝ SYSTÉM SOMATICKÝCH BUNĚK
Somatické buňky mají svůj enzymatický aparát. V podstatě se jedná o antimikrobiální
substance jako jsou laktoperoxidáza, lysozomální kyselá fosfatáza, neutrální proteáza, kyselá
mukopolysacharidáza, beta-glukurodináza a další.
Tyto enzymy zhoršují technologickou zpracovatelnost mléka (kysací procesy). Neutrální
proteázy se uvolňují z leukocytů a podílejí se na proteolýze kaseinu, i když v menší míře,
než proteázy bakteriální. Alkalická fosfatáza má původ v epitelu mléčné žlázy, v krvi,
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buněčných útvarech, je produkována i některými bakteriemi. Kyselá fosfatáza pochází téměř
výlučně z leukocytů, normálně je její aktivita malá, při zvýšeném počtu somatických buněk
se zvyšuje riziko defosforylace kaseinu. Zvýšená aktivita lipáz zvyšuje hydrolýzu mléčného
tuku.

5.3 FAKTORY OVLIVŇIJÍCÍ POČET SOMATICKÝCH BUNĚK V MLÉCE
Počet somatických buněk (PSB) v mléce a zastoupení jednotlivých typů buněk je závislý
na mnoha faktorech.
Zdravotní stav dojnice
Zánětlivý proces v mléčné žláze – mastitida – je nejvýznamnějším činitelem, který ovlivňuje
absolutní i diferenciální PBS. Počet somatických buněk se zvyšuje při mastitidě až o několik
řádů, z 104 na 107 v l ml mléka. Průměrný PSB narůstá s virulencí patogenního agens,
absolutní počet je ovlivněn patogenním agens a jeho patogenitou. Ze zvýšení počtu
somatických buněk vyplývá i zvýšení množství enzymů v mléce.
Tabulka 18: Vztah absolutního PBS a patogenních agens
Patogen
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus dysgalactiae
Streptococcus uberis
Enterococcus spp.
negativní

Aritmetický průměr
(.103. ml-1)
1 616
1 965
1 358
1 125
591
494

Geometrický průměr
(.103. ml-1)
449
793
477
578
239
174

Zdroj: Tolle, 1975
V diferenciálním počtu vzrůstá při akutním zánětu zastoupení polymorfonukleárních
leukocytů, mohou dosáhnout až 90-95 %. Chronický proces je provázen vyšším zastoupením
makrofágů a lymfocytů, avšak polymorfonukleáry opět dominují. Při mastitidách dochází
i ke zvýšenému odlupování epitelií. Posuzování zdraví mléčné žlázy je nyní prováděno
na základě dvou ukazatelů:
• počtu buněčných elementů v 1 ml mléka,
• průkazu patogena mléčné žlázy.
Za limitní hodnotu PSB ve čtvrťovém vzorku se považuje 100 000 .ml-1 (normální mléko).
Tabulka 19: Definice zdraví a kategorizace zánětů mléčné žlázy
PSB v 1 ml mléka
< 100 000
> 100 000

Patogenní mikroorganismy mléčné žlázy
0
+
normální sekrece
latentní infekce
nespecifická mastitis
mastitis

Zdroj: Hamann a Fehlings, 2002
Podle uvedeného hodnocení jsou definovány následující kategorie zdraví či nemoci mléčné
žlázy:
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•
•
•
•

zdravá,
postižená nespecifickou mastitidou,
latentně infikovaná patogeny mléčné žlázy,
postižená zjevným nebo subklinickým zánětem.

Metabolická onemocnění
Ke zvýšení PSB dochází prakticky při všech metabolických poruchách (acidóza, alkalóza,
ketóza apod.), zejména chronických. Při akutní acidóze a bachorové alkalóze je zaznamenána
také vyšší četnost výskytu klinických mastitid.
Anamnéza mléčné žlázy
PBS bývá zvýšen u čtvrtí, které mají v anamnéze prodělanou mastitidu, i když byla spontánně
nebo léčebně zvládnuta.
Stádium laktace
Vysoký obsah somatických buněk v mléce je při zahájení laktace (5-14 den), kdy se vyskytuje
v mléce značné množství epiteliálních buněk z alveol sekreční tkáně, velká kolostrální tělíska
a velký počet leukocytů. Počet somatických buněk se snižuje do 10. týdne, ve zralém mléce je
pak relativně nízký a stabilní až do 5-6 měsíce březosti a jsou přítomny hlavně
polymorfonukleární leukocyty a lymfocyty. Ke zvýšení dochází pak ve starodojném mléce
ke konci laktace, příprava na další laktaci představuje i regeneraci epitelu.
Tabulka 20: Absolutní a diferenciální PSB ve funkčních obdobích mléčné žlázy
Období
laktace
kolostrální
aktivní involuce

Celkový počet
(.103. ml-1)
200
280
18 000

Makrofágy
(%)
60
37
43

Polymorfonukleáry
(%)
12
37
19

Lymfocyty
(%)
28
36
38

Zdroj: Concha, 1986
Věk dojnice a pořadí laktace
Je zaznamenán vzestup počtu somatických buněk od první do desáté laktace i u krav v době
odběru bez infekce, hodnoty jsou od 200.103 do 600.103.ml-1.
Frakce mléka
Počet somatických buněk se mění i v průběhu jednoho dojení. V prvních střicích mléka
je vysoký, následně klesá a na konci dojení se opět zvyšuje, nejvíce somatických buněk
je v reziduálním mléce.
Frekvence dojení
Při přechodu ze dvou dojení na jedno denně se počet somatických buněk zvyšuje.
Denní variabilita
Počet somatických buněk bývá vyšší při večerním dojení.
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Tvarové vlastnosti vemene, stavba vemene
Vyšší PSB je pozorován, pokud jsou vemena hluboká a zadní čtvrti, které mají větší objem,
jsou v nižší poloze nad stáním (pod 40 cm).
Vliv říje na počet somatických buněk je krátkodobý.
Teplota prostředí a dojnice
Vysokoprodukční dojnice vyžadují větší množství a kvalitní krmivo, z toho vyplývá jejich
intenzivní metabolismus a zvýšený odvod tepla z těla. Optimální teplotní zóna
vysokoprodukčních dojnic se pohybuje mezi 8-16 °C. Zvýšená teplota působí pokles mléčné
užitkovosti, snížení tuku a zvýšení PSB. V zimním období jsou zjišťovány PSB nižší.
Roční období
Minimální PSB je zjišťován v prosinci – březnu, maximální v letních měsících.
Výživa
Zvýšení PSB je zjišťováno při přechodu ze zimního na letní typ krmiva, stejně jako začátkem
pastvy. Vlivem náhlých změn v krmení dochází ke změně složení bachorové mikroflóry, která
se adaptuje postupně. Dále dochází ke zvýšení PSB při špatném zacházení s krmivy, při jejich
zaplísnění či zapaření a při agrotechnických a zootechnických nedostatcích.
Plemeno
Uvádí se, že horská plemena mají o 50 000-100 000 somatických buněk méně, než nížinná.
Například aritmetický průměr PSB v mléce dojnic plemene Švýcarské hnědé
je 121,78.103.ml-1, u dojnic plemene Holštýnské 177,56.103.ml-1.
Stres
Manipulační (odběry krve, vakcinace, úprava paznehtů) i sociální stres (změny složení
skupiny, hierarchie) způsobují zvýšení PSB.
Dojicí zařízení a technika dojení
PSB je ovlivněn způsobem dojení (na stání, v dojírně), typem dojícího zařízení a jeho
funkčním stavem. Nešetrný způsob dojení mléčnou žlázu mechanicky zatěžuje a vede
ke zvýšení PSB včetně zvýšení počtu epitelií z mlékovodů, cisterny a z povrchu struků.
Významná je i příprava dojnic k dojení, typ a provedení toalety vemene a závěrečná
dezinfekce struků.
Dlouhodobá variabilita
Dlouhodobá variabilita je vyjádřena v koeficientech variability, proměnlivost se pohybuje
v individuálních vzorcích od 59 do 301 %, v bazénových vzorcích od 4 do 46 %. Z toho je
patrné, že hodnocení na základě jednoho stanovení PSB je zatížené chybou náhodných
odchylek a proto bylo v systémech jakosti zavedeno používání klouzavých geometrických
průměrů.

5.4 POČET SOMATICKÝCH BUNĚK
Počet somatických buněk v 1 ml mléka je ukazatelem, který citlivě reaguje na vnitřní i vnější
faktory, které se uplatňují při produkci a získávání mléka, především pak při mastitidách.
Zvýšení počtu somatických buněk nad fyziologické hodnoty je obvykle provázeno změnami
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ve složení mléka, popř. i chorobnými změnami mléčné žlázy. Ke kolísání. PSB dochází také
vzhledem k různé individuální citlivosti dojnic na nepříznivé vlivy. Obecně platí, že čím
je v mléce obsah somatických buněk nižší, tím jsou příznivější hygienické, smyslové
a technologické vlastnosti mléka.
Počet buněčných elementů v mléce a jejich druhové zastoupení je ukazatelem jakosti mléka.
Počet a diferenciální obraz somatických buněk lze využít ke klasifikaci mastitid (hodnocení
PSB ve čtvrťovém vzorku z prvních střiků), v operativním řízení chovatelské a veterinární
činnosti, šlechtitelské prevenci (hodnocení PSB v individuálním vzorku) a jako jakostní znak
syrového mléka (hodnocení PSB v bazénovém vzorku). Mléko pocházející ze zdravé mléčné
žlázy obsahuje nízký počet somatických buněk. Je charakterizováno převahou makrofágů,
v menším množství jsou přítomny lymfocyty a polymorfonukleáry, epiteliální buňky tvoří
necelé 1 %.
Obecně platná limitní hodnota PSB pro normální sekret mléčné žlázy (zralé mléko od zdravé
dojnice) neexistuje, je nutné ji stanovit podle druhu odebraného a vyšetřovaného vzorku,
tj. jde-li o vzorek:
• čtvrťový (angl. quarter milk sample, QMS),
• vzorek z prvních střiků mléka (angl. foremilk quarter milk sample, FQMS),
• směsný čtvrťový vzorek (angl. quarter composite milk sample, QCMS),
• individuální (angl. individual cows milk sample, ICMS),
• bazénový (angl. bulk tank milk sample, BTMS).
Průměrný PSB se pohybuje v bazénovém vzorku kolem hodnoty 200.103.ml-1, zatímco
v individuálním vzorku je tato hodnota abnormální.

5.4.1

PSB v individuálních vzorcích

Pro rozlišení krav s infekcí mléčné žlázy se PSB v individuálních vzorcích vyjadřují
logaritmickou transformací (log2). Tento parametr se označuje jako skóre počtu somatických
buněk (angl. somatic cell score, SCS). Důvodem tohoto způsobu vyjádření je to, že lépe
odráží bakteriologický nález hlavních patogenů mléčné žlázy, než prosté hodnoty PSB.
SCC
SCS = log2 (——————————— ) + 3
100 000
SCS:somatic cell score, skóre počtu somatických buněk
SCC:somatic cell count, počet somatických buněk v 1 ml
Tabulka 21: Vztah mezi SCS a PBS (střední hodnota, PSB.103.ml-1)
SCS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PSB

12,5

25

50

100

200

400

800

1600

3200

6400

Zdroj: NMC, 2004
Pokud hodnota SCS stoupá, lze předpokládat, že roste počet infikovaných mléčných žláz.
Jako limitní hodnota PSB je uváděna pro odlišení suspektně infikovaných dojnic hodnota
vyšší než 200.103.ml-1, tj. SCS 4. Pokud je limitní hodnota překročena u 25 % krav,
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je to signál pro nutnost zlepšení programu tlumení mastitid. Pro prvotelky platí
limit 100.103.ml-1, tj. SCS 3.
Pro hodnocení zdravotního profilu mléčných žláz dojnic za celou laktaci se SCS vyjadřuje
jako aritmetický průměr SCS, tzv. laktační skóre (angl. lactation average somatic cell score,
LSCS).

5.4.2

PSB v bazénových vzorcích

PSB je významným jakostním znakem syrového mléka. Platná legislativa (Nařízení ES
853/2004, Nařízení ES 1662/2006) uvádí jako kritérium pro syrové kravské mléko limit
pro počet somatických buněk, a to 400 000 v 1 ml mléka. PSB se vyjadřuje jako klouzavý
geometrický průměr za tříměsíční období při odběru alespoň jednoho vzorku za měsíc, pokud
příslušný orgán neurčí jinou metodiku s cílem zohlednit sezónní variace v úrovni výroby.
Klouzavý geometrický průměr se vypočítá podle vzorce:
n
x

=

x1.x2. … xn

x:prosté hodnoty PSB v jednotlivých odběrech
n:počet hodnot zahrnutých do výpočtu
Pro mléka jiných druhů zvířat je stanovena pouze limitní hodnota pro celkový počet
mikroorganismů při 30 °C v 1 ml mléka, nikoliv však pro PSB. PSB v ovčím mléce
je obdobný jako v mléce kravském, v průběhu laktace byla zjištěna průměrná hodnota
158,9 103.ml-1, hodnota PSB však může kolísat. V kozím mléce jsou zjišťovány hodnoty PSB
vyšší. To je způsobeno vyšším počtem cytoplazmatických částic v důsledku apokrinního typu
sekrece v mléčné žláze koz. Uvádí se PSB kolem 800.103.ml-1, byly však zjištěny i průměrné
hodnoty za laktaci mnohem vyšší (1 875.103.ml-1).
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6. VLASTNOSTI MLÉKA
6.1 FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Mléko je polydisperzní systém, fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti systému závisí
na vnitřních faktorech (zastoupení složek, struktura složek, vzájemné působení) a na vnějších
faktorech (teplota, ošetření po nadojení). K fyzikálním vlastnostem mléka řadíme reologické
vlastnosti, hustotu a tepelné vlastnosti mléka. K vlastnostem, které mohou náležet
k fyzikálním i fyzikálně-chemickým vlastnostem patří povrchové napětí, elektrické vlastnosti
a optické vlastnosti. Skupinu fyzikálně-chemických vlastností tvoří pH, titrační kyselost
mléka a oxidačně-redukční potenciál. Vybrané fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti
mléka ukazuje tabulka 22.
Tabulka 22: Přehled významných fyzikálně-chemických vlastností mléka
Fyzikálně-chemická
vlastnost
osmotický tlak
aw
titrační kyselost
pH
oxidačně-redukční
potenciál
bod varu
bod mrznutí
měrná hmotnost
elektrická vodivost

Jednotky

Průměrná hodnota

kPa
ml 0,25 mol-l-1 NaOH
% kyseliny mléčné
(při 25 °C)
V (25 °C, pH 6,6)

700
0,993
6,8
0,14-0,16
6,6
+0,25 až +0,35

°C
°C
-3
kg.m (20 °C)
Ω.cm-1
S.m-1

100,15
- 0,522
1030
0,005
0,455

Zdroj: upraveno podle Březina, 1990; Bhandari a Singh, 2003

6.1.1

Kyselost mléka

U mléka rozlišujeme titrační a aktivní kyselost. U čerstvého mléka nemá měření pH jako
ukazatele jakosti velký význam. Měření pH má klinický význam při diagnostice mastitid.
Stanovení pH se uplatňuje v mlékárenském průmyslu (sýrařství, výroba fermentovaných
mléčných výrobků). Větší význam z technologického hlediska má u čerstvého mléka
stanovení titrační kyselosti. Mléko vykazuje tzv. pufrační schopnost. Obsahuje pufrační
systém, proto má schopnost do určité míry vyrovnávat změny pH. Ke složkám mléka
s pufrační schopností řadíme fosfáty, koloidní kalcium-fosfát, citráty, uhličitany, proteiny
a soli kyseliny mléčné. V čerstvém mléce se prakticky nedají stanovit malé změny aktivní
kyselosti způsobené fermentací laktózy měřením pH. Proto je důležitým znakem jakosti
u čerstvého mléka titrační kyselost.
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6.1.1.1 Aktivní kyselost mléka
Aktivní kyselost syrového kravského mléka (pH) při teplotě 25 °C leží v rozmezí hodnot
6,5-6,7; přičemž pH 6,6 je průměrná, nejčastěji udávaná hodnota. Se zvyšující se teplotou
vzrůstá hodnota pH. Rozdíly v aktivní kyselosti a pufrační aktivitě u individuálních vzorků
čerstvého mléka při specifické teplotě vznikají v důsledku změn ve složení mléka. Hodnota
aktivní kyselosti se mění v průběhu laktace, změny pH sekretu nastávají při patologických
procesech v mléčné žláze (mastitidách). Nejnižší hodnota pH bývá na začátku laktace
(6,65 pH), dále hodnota mírně vzrůstá do 3. měsíce (6,71 pH) a do 6. měsíce laktace se
nemění. V 7. měsíci laktace mírně klesá (6,66 pH), následuje mírný růst v 8. měsíci laktace
(6,68) a ke konci laktace opět nastává pokles hodnoty pH (6,66). Na začátku laktace vykazuje
kolostrum nízké hodnoty pH (< 6), u mastitidního mléka je hodnota pH vyšší.

6.1.1.2 Titrační kyselost mléka
Titrační kyselost mléka je v podstatě pufrační kapacita mléka mezi vlastním pH (6,6) a pH 8,3
(bod ekvivalence fenolftaleinu). V České republice se stanovuje Soxhlet-Henkelovou titrační
metodou. Kyselost mléka podle Soxhlet-Henkela je dána počtem mililitrů roztoku hydroxidu
sodného o koncentraci 0,25 mol.l-1 spotřebovaného při titraci 100 ml mléka za přídavku
fenolftaleinu jako indikátoru. Titrační kyselost se dříve vyjadřovala v jednotkách SH. Titrační
kyselost mléka může být ovlivněna presekretoricky: složením mléka (citráty, fosfáty, kasein,
CO2, albumin), individualitou dojnice, stadiem laktace, stářím dojnice, zdravotním stavem
dojnice. Změny v titrační kyselosti mohou vznikat i postsekretoricky, např. v důsledku
zvýšené metabolické aktivity mikroorganismů, porušením mléka vodou nebo cizorodými
látkami (čistící a dezinfekční prostředky). Stanovení titrační kyselosti se používá jako
indikátor čerstvosti mléka a dále v mlékárenském průmyslu, např. při kontrole
technologického procesu výroby fermentovaných mléčných výrobků. Hodnota titrační
kyselosti bazénového vzorku syrového kravského mléka je stanovena ČSN 57 0529
(6,2-7,8 ml NaOH.100 ml-1).

6.1.2

Hustota mléka

Hustota ρ20 je definována jako hmotnost objemové jednotky látky při teplotě 20 °C
a je vyjadřována v kg.m-3 (jednotka SI) nebo v g.cm-3. Hustota se liší od měrné hmotnosti,
která je definována jako hmotnost objemové jednotky mléka dělená hmotností objemové
jednotky vody: Hustotu hlavních složek mléka uvádí tabulka 23.
Hustotu mléka můžeme stanovit výpočtem, pokud známe složení mléka podle následujícího
vztahu:
1
mx
----- = Σ[--------]
ρ
ρx
mx je hmotnost a ρx je hustota specifické složky mléka.
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Tabulka 23: Hustota složek mléka
ρ20 (kg.m-3)
998,2
918
1400
1780
1850

Složka mléka
voda
mléčný tuk
bílkoviny
laktóza
popeloviny
Zdroj: McCarthy, 2003

Hustota plnotučného mléka je přibližně 1030 kg.m-3, obvykle kolísá v rozmezí hodnot
1027-1033 kg.m-3. Hustota i měrná hmotnost mléka závisí na složení mléka, teplotě, na bodu
tání mléčného tuku a na změnách teploty mléka po nadojení, které ovlivňují fyzikální stav
mléčného tuku (poměr tekutého tuku a krystalizovaného tuku). Změny hustoty mléka mohou
nastat při onemocnění dojnic, nedostatečné výživě (metabolické poruchy). Hlavní složky
mléka – bílkoviny, laktóza a minerální látky zvyšují hodnotu hustoty. Zvýšený obsah tuku
naopak snižuje hustotu mléka. Přidání vody do mléka v množství 10 % sníží měrnou hustotu
o 0,003 g.cm-3. Hustota mléka je ovlivněna i teplotou, s rostoucí teplotou hustota mléka klesá.

6.1.3

Bod mrznutí

Bod mrznutí (-0,522 oC), bod varu (100,15 oC) a osmotický tlak (700 kPa při 20 oC) jsou
významné koligativní vlastnosti mléka. Bodem mrznutí mléka (BMM) se rozumí teplota
při atmosférickém tlaku, při které jsou tuhá a tekutá fáze v rovnováze. Bod mrznutí
se stanovuje kryoskopicky (Milk Cryoscope). V komůrce přístroje dojde k podchlazení
vzorku několik stupňů pod bod mrznutí a poté k mechanické indukci bodu mrznutí. Latentní
teplo, které se uvolní, způsobí, že teplota vzorku vzroste na úroveň, která se udržuje při
rovnováze mezi ledem a vodou. Rovnovážná teplota je podle definice bodem mrznutí roztoku.
Bod mrznutí mléka je v porovnání s bodem mrznutí vody nižší. Bod mrznutí ovlivňují složky
mléka, které jsou v mléce přítomny v pravém roztoku. Na depresi BMM se z hlavních složek
mléka podílí především laktóza a chloridy, které společně tvoří až 75-80 % hodnoty BMM.
Laktóza se podílí na BM jeho snížením asi o 0,296 °C, chloridy spolu s kationty Na+ a K+
přibližně o 0,119 °C. Zbývajících 20-25 % hodnoty BM ovlivňují některé další složky mléka vápník, hořčík, mléčnany, fosfáty, citráty, močovina aj. Mléčný tuk, kasein a syrovátkové
bílkoviny mají zanedbatelný vliv na depresi BM mléka. U bovinního mléka se hodnoty BMM
většinou nachází v rozmezí -0,512 °C až -0,550 °C, zřídka se pohybují mimo rozmezí hodnot
-0,520 až -0,532 °C. Průměrná hodnota BM syrového kravského mléka je blízká hodnotě 0,522 °C nebo -0,540 °C Obsah složek mléka podílejících se na depresi bodu mrznutí
a současně i hodnota BMM je ovlivněn řadou faktorů: např. plemenem dojnice, stadiem
laktace, výskytem subklinických mastitid, výživou dojnic, příjmem vody, klimatickými
podmínkami (tepelný stres), regionálními a sezónními vlivy, přítomností CO2 v mléce.
Za hlavní příčinu zhoršení (zvýšení) BM syrového mléka bylo dříve považováno porušení
mléka vodou. Bylo prokázáno, že 1 % přidané vody zvýší bod mrznutí mléka o 0,006 °C.
V ČR je za významný faktor ovlivňující BM syrového mléka považován vliv nedostatečné
výživy (bílkovinné, energetické a minerální) dojnic. BM je v ČR ukazatelem jakosti syrového
kravského mléka. V České státní normě (ČSN 57 05 29) je stanovena limitní hodnota BM
syrového kravského mléka -0,520 °C.
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6.1.4

Měrná vodivost mléka (MV)

Mléko se v elektrickém poli chová jako slabý elektrolyt, což způsobují především rozpuštěné
a disociované soli. Elektrickou vodivost definujeme jako opačnou hodnotu odporu, na který
narazí elektrický proud při průchodu roztokem. MV je kromě NaCl a KCl podmíněna
i dalšími elektrolyty. Z kationtů jde především o vápník a hořčík, ze stopových prvků o železo
a měď. Z aniontů, které mají vliv na měrnou vodivost kromě zmíněných chloridů, lze uvést
bikarbonáty, fosfáty a citráty. Hodnoty měrné vodivosti při teplotě 20 oC v rozmezí
0,38-0,45 S.m-1 odpovídají mléku zdravých dojnic, zvýšení hodnoty nad 0,6 S.m-1 indikuje
poruchu sekrece mléka.
Hodnota měrné vodivosti mléka je výslednicí vzájemného působení řady faktorů. V mléce
zdravých dojnic jsou značné rozdíly v hodnotách MV v závislosti na celkovém chemickém
složení. Bylo zjištěno, že MV záleží na obsahu a zastoupení mléčných bílkovin. Mléka dojnic
s vyšším obsahem bílkovin při stejné koncentraci solí vykazují nižší MV, než mléka s nižším
obsahem bílkovin. Tlumivý vliv mléčných bílkovin, zvláště kaseinu na měrnou vodivost
mléka je pravděpodobně dán tím, že bílkoviny jako koloidní partikule velkých rozměrů tvoří
mechanickou překážku pohybu iontů. Tlumící působení mléčných bílkovin je podmíněno
jejich nativitou. Zdravotní stav podstatně ovlivňuje měrnou vodivost mléka. Významné
odchylky byly zjištěny při zánětlivém onemocnění mléčné žlázy dojnic. Změny souvisejí
se změnami v rovnováze mezi množstvím rozpuštěných solí a laktózy v mléce. Mediátorem
zvýšené vodivosti mastitidního mléka je zvýšení koncentrace Cl- iontů. K dalším faktorům
ovlivňujícím MV patří změna krmného režimu, fyziologický stav zvířete, období laktace,
plemenná příslušnost. V praxi se měření měrné vodivosti využívá jako pomocná diagnostická
metoda při diagnostice subklinických mastitid.

6.1.5

Osmotický tlak

Osmotický tlak mléka závisí na složení mléka, ale největší vliv mají osmoticky aktivní složky
mléka. Osmotický tlak mléka podmiňuje přítomnost laktózy a solí, zejména chloridů.
Osmotický tlak mléka je svou hodnotou blízký osmotickému tlaku krve, na rozdíl od jiných
sekretů vylučovaných organismem. Průměrná hodnota osmotického tlaku v mléce
s normálním obsahem složek je 0,645 MPa.

6.1.6

Povrchové napětí

Povrchové napětí mléka je nižší, než povrchové napětí vody (0,0429 N.m-1x 0,0727 N.m-1).
Příčinou nižšího povrchového napětí mléka je přítomnost povrchově aktivních látek v mléce –
bílkovin a fosfolipidů. Povrchové napětí mléka není konstantní, mění se v závislosti
na chemickém složení mléka, teplotě mléka, době uchovávání mléka a technologii jeho
zpracování. Nižší povrchové napětí mléka přináší problémy při sanitaci zařízení v prvovýrobě
mléka a v mlékárenském průmyslu. Mléko snadněji proniká do různých otvorů a trhlin
než voda, proto je při sanitaci důležité používat sanitační prostředky obsahující látky snižující
povrchové napětí. S přítomností bílkovin v mléce a s nízkým povrchovým napětím souvisí
i pěnění mléka.
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6.1.7

Redox potenciál

Oxidačně-redukční potenciál je dán přítomností oxidačních a redukčních látek a přítomností
enzymů, které se zúčastní oxidačních a redukčních reakcí. Oxidačně-redukční reakce jsou
spojeny s přenosem elektronů a s určitou změnou elektrického napětí, která je označována
oxidačně-redukční potenciál. V potravině závisí na chemickém složení a na parciálním tlaku
kyslíku. Oxidačně-redukční potenciál je faktor ovlivňující růst a metabolizmus
mikroorganismů. Stanovuje se potenciometricky a jeho hodnota se uvádí v milivoltech.
U tepelně neopracovaného mléka se hodnota oxidačně redukčního potenciálu pohybuje
v rozmezí 200 až 300 mV., nejčastěji 230-250 mV a je ovlivněna především obsahem kyslíku.
Tepelným opracováním mléka se redukční potenciál sníží až na hodnotu 120 mV. Ke snížení
může dojít v důsledku metabolické činnosti bakterií – spotřebovává se kyslík a současně
vznikají redukční zplodiny. Uvedený jev se používá při hodnocení mikrobiologické jakosti
mléka redukčními metodami. Metylénová modř (oxidačně-redukční indikátor) je v mléce
při oxidačně-redukčním potenciálu 240 mV přítomna z poloviny v barevné a z poloviny
v bezbarvé formě (leukoforma). S klesající hodnotou působením bakteriálního metabolismu
se metylénová modř odbarví.
Aerobní bakterie vyžadují vysoké hodnoty, např. P. fluorescens roste v oblasti 100-500 mV.
Fakultativně anaerobní bakterie tolerují pozitivní i negativní hodnoty oxidačně – redukčního
potenciálu např. S. aureus hodnoty –200 až +200 mV a vyšší, ale optimum pro tvorbu toxinů
a růst je + 200 mV.
Anaerobní bakterie vyžadují
např. Clostridium spp. -300 mV.

negativní

hodnotu

oxidačně-redukčního

potenciálu

6.2 TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA
Významnou technologickou vlastností je srážení mléka, souvisí s jeho přechodem ze stavu
koloidního roztoku (sol) do stavu sraženiny (gel). V procesu srážení mléka mají největší
význam bílkoviny, zejména pak kasein a stupeň jeho hydratace. Rozlišujeme několik způsobů
srážení mléka, nejdůležitější je srážení kyselinou (kyselé srážení) a syřidlem.

6.2.1

Kyselé srážení mléka

6.2.1.1 Princip kyselého srážení
Kyselé srážení (kysání) je proces, při kterém účinkem kyseliny vzniká sraženina vyloučením
kyselého kaseinu v důsledku odštěpení Ca z kaseinátu vápenatého. Při snížení pH mléka
na 4,5 přechází vápník vázaný na kasein v mléčnan vápenatý a kasein. Vzniká izoelektrický
kasein, který se v kyselém prostředí chová jako kationt a slučuje se s kyselinami. K vysrážení
kaseinu je možné použít organickou i anorganickou kyselinu. Obvykle se využívá kyselina
mléčná, kterou v mléce produkují bakterie mléčného kvašení.
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Okyselením mléka vzniká při určité hodnotě pH sraženina. Podstatou jevu je dipolární
charakter aminokyselin a bílkovin (obsahují skupinu kyselou-karboxylovou, skupinu
zásaditou-aminoskupinu). Podle pH prostředí se bílkoviny chovají jako kyseliny nebo zásady.
V čerstvém mléce, které má slabě kyselé pH, se kasein chová jako anion (převažují kyselé
skupiny) a reaguje se zásadami, zatímco při pH nižším než 4,5 tj. při vyšší kyselosti,
než izoelektrický bod se stává kationtem a sám jako druh zásady se slučuje s kyselinami
(např. na mléčnan nebo síran kaseinu).
Při určité hodnotě pH (izoelektrický bod, pI) je výsledný náboj bílkoviny nulový, je
vyrovnaný počet + a – nábojů. U kaseinu jsou hodnoty pI rozdílné pro jednotlivé frakce
kaseinu a pohybují se v intervalu 4,6-4,9 pH. Při hodnotě pI má kasein minimální rozpustnost
a schopnost přijímat vodu, vypadává jako tzv. izoelektrický kasein. Již při snížení pH mléka
pod hodnotu pH 5,5 dochází k destabilizaci kaseinu v mléce.
Při pH 5,2 ztrátou kalcium-fosfátu kaseinové micely ztrácejí soudržnost a částečně
se uvolňuje ze struktury β a κ-kasein, zatímco αs-kaseinová kostra zůstává zachována.
Při postupujícím srážení uvolněné kaseiny získávají kladný náboj a readsorbují se na povrch
záporně nabitého αs-kaseinu, což vede k tvorbě částic odlišného charakteru, než původní
micely. S dalším poklesem pH nově vytvořené částice začínají agregovat ve formě řetězců
a svazků s vytvořením sítě gelu. Sraženina získaná při koagulaci zadrží veškerou vodu mléka.
Izoelektrické kaseinové gely podléhají synerezi (smrštění sraženiny a vytlačení určitého
množství mezibuněčné kapaliny-syrovátky). Kyselé srážení je reverzibilní proces.

6.2.1.2 Faktory ovlivňující kysací schopnost mléka
Kysací schopnost mléka můžeme stanovit kysací zkouškou s jogurtovou kulturou. Principem
zkoušky je inokulace vzorku mléka ošetřeného pasterací jogurtovou kulturou RX. Kysací
schopnost se při použití této metody hodnotí na základě dosažení titrační kyselosti vzorku
po 3,5 hodinách inkubace při 43 °C. Požadovaná hodnota titrační kyselosti vzorku je
v souladu s ČSN 57 05 29 minimálně 25 SH.
Faktory ovlivňující kysací schopnost mléka:
1. výživa dojnic,
2. metabolické poruchy- změněné složení a vlastnosti mléka,
3. zvýšený obsah dusitanů a dusičnanů v mléce,
4. přítomnost reziduí dezinfekčních látek,
5. přirozené inhibiční látky v mléce pokud jsou přítomné ve vyšších koncentracích,
6. přítomnost reziduí inhibičních látek,
7. zvýšený PSB v mléce,
8. vysoká kontaminace mléka mikroorganismy,
9. ošetření mléka po nadojení.

6.2.2

Srážení účinkem syřidla

Při srážení mléka účinkem syřidla vzniká sraženina, která je vzhledově identická
se sraženinou vysráženou působením kyseliny, ale vzniká beze změny kyselosti mléka,
působením enzymu, který je hlavní složkou syřidla.
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Syřidlové enzymy mají charakter proteolytických enzymů s optimem proteolýzy v kyselé
oblasti pH. Hlavním substrátem při sýření mléka je κ-kasein. Původně se používal výhradně
chymozin. Postupně byl v důsledku nedostatku nahrazen jinými typy proteinás živočišného
a mikrobiálního původu. V sýrařství nachází uplatnění jako syřidlové enzymy pouze
aspartátové proteinásy: chymozin, vepřový, hovězí, kuřecí pepsin, gastricin, mikrobiální
proteinásy izolované z Mucor miehei, Mucor pusillus, Endothia parasitica, chymozin
vyrobený genetickým klonováním E. coli, Aspergillus niger aj.

6.2.2.1 Sýření
Při sýření mléka lze proces srážení rozdělit na primární fázi (enzymovou), při které
je rozrušen ochranný koloid kaseinových micel a sekundární fázi (koagulační), ve které
je vlivem působení Ca2+ iontů vytvořena sraženina. Následuje terciární fáze, při které dochází
k proteolýze bílkovin.
Primární fáze
Primární fází je enzymatické štěpení peptidické vazby κ-kaseinu mezi 105
a 106 aminokyselinou. κ-kasein je působením syřidla rozštěpen na dvě části, proto ztrácí
ochrannou a stabilizační funkci. První část κ-kaseinu má vysokou afinitu k ostatním frakcím
kaseinu a je označována jako para-κ kasein. V přítomnosti Ca2+ iontů se vysráží společně
s ostatními kaseinovými frakcemi, má hydrofobní charakter. Druhá část - glykomakropeptid
(GMP), nemá žádnou afinitu k ostatním kaseinovým frakcím, je vysoce polární, rozpustná ve
vodě a v roztocích Ca2+ iontů. Žádný z uvedených produktů není schopný stabilizovat ostatní
kaseiny vůči působení Ca iontů. Současně s GMP přechází do mléčného séra i část Ca2+ iontů.
Zvýšení ionizovaného Ca je základem pro zdárný průběh sekundární fáze a vytvoření pevné
sýřeniny. Zbývající kaseinové frakce (αs a β) nepodléhají v primární fázi proteolýze.
V primární fázi začíná koagulace kaseinů. Na začátku procesu se nejprve sníží viskozita
mléka, následuje spojování kaseinů do nových útvarů. Kaseiny agregují a polymerují
za současné stabilizace hydrofobními vazbami.
Sekundární fáze
V sekundární fázi dochází k vysrážení všech frakcí kaseinu v přítomnosti Ca2+ iontů.
Po flokulaci (vyvločkování) se dokončí trojrozměrná struktura gelu. Důležitou funkci má
para-κ kasein, který navzájem spojuje nové micelární útvary. Koncentrace Ca2+ iontů má
velký vliv na sýření mléka a na dosažení pevnosti koagulátu. Při odstranění Ca2+ iontů
z mléka sekundární fáze neproběhne, podobně jako při snížení teploty pod 20 °C. Sekundární
fáze pokračuje synerézí za současného uvolňování syrovátky. Syneréze a uvolňování
syrovátky ze sýřeniny se podpoří zvýšením teploty (dohřívání a dosoušení) a krájením
sýřeniny.

6.2.2.2 Faktory ovlivňující syřitelnost mléka
- metabolické poruchy,
- změny v celkovém obsahu bílkovin, ve složení bílkovinného spektra,
- porušení mléka vodou,
- zvýšený PSB v mléce,
- přídavek mastitidního mléka.
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7. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MNOŽSTVÍ A JAKOST MLÉKA
7.1 ROZDĚLENÍ
Ekonomicky efektivní produkce mléka závisí především na 4 hlavních činitelích: genetickém
potenciálu stáda, programu výživy, úrovni zootechnického řízení chovu skotu
a na zdravotním stavu zvířat. Hlavní faktory ovlivňující produkci a jakost mléka:
• genetické faktory;
• fyziologické faktory - stadium laktace, věk dojnice, období stání na sucho;
• •.faktory vnějšího prostředí – technologie ustájení, výživa, způsob dojení, klimatické
podmínky;
• zdravotní stav dojnic - mastitidy, metabolická onemocnění.

7.2 GENETICKÉ FAKTORY
Plemenná příslušnost ovlivňuje u skotu složení mléka a mléčnou užitkovost. Rozdíly existují
mezi plemeny s mléčnou, masnou a s kombinovanou užitkovostí, ale i v rámci plemen
s mléčnou užitkovostí. Rozdíly jsou popisovány například v obsahu hlavních složek mléka
(v obsahu a zastoupení bílkovin, v obsahu tuku, ve velikosti tukových kuliček), dále v počtu
somatických buněk. Výběr plemenné skladby dojnic je pro chovatele dojeného skotu jedním
z klíčových rozhodnutí. Chovatel může volit mezi mléčným typem skotu (vyšší produkce
mléka, nižší obsah složek), nebo se rozhodnout pro kombinovaný typ (nižší produkce mléka,
vyšší obsah složek). Rozdíly v základních parametrech mléka v průběhu laktace mezi
dojnicemi Holštýnského a Montbeliardského plemene ukazuje tabulka 24.
Tabulka 24: Průměrné hodnoty zjišťovaných parametrů mléka u plemene Holštýnské (H)
a Montbeliarde (M) a statistická průkaznost mezi plemeny u jednotlivých parametrů
Parametr

Plemeno
H
večerní nádoj 9,02**
[kg]
produkce
35,2*
tuku večerní
nádoj[g.kg-1]
produkce
31,0**
bílkovin
večerní nádoj
[g.kg-1]
obsah tuku
3,98**
[%]

Parametr
M
7,32**
31,5*

obsah
bílkovin [kg]
močovina
[mg.100 ml-1]

Plemeno
H
3,43**

M
3,65**

37,3

41,4

26,5**

PSB [tis.ml-1]

220

187

4,49**

syřitelnost [s]

288**

222**

Zdroj: Čejna a Chládek, 2006
Popis: * hodnota parametru se liší vysoce statisticky průkazně, ** hodnota parametru se liší
velmi vysoce statisticky průkazně
Pokud srovnáme České strakaté plemeno a Holštýnské plemeno byly zjištěny následující
hlavní rozdíly: v dojivosti H>Č, v obsahu tuku H<Č, v obsahu hrubých bílkovin H<Č,
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v obsah laktózy H>Č, v počtu somatických buněk H>Č, v obsahu kaseinu – alela B
v genotypu.
Vztah mezi genotypem alel kódujících mléčné bílkoviny a složením mléka a jeho
technologickými vlastnostmi byl studován prakticky již od 60. let minulého století. Nejdříve
byl výzkum zaměřen na detekci nových polymorfních variant proteinů a na rozdíly frekvence
alel u různých plemen. Později byl objeven vztah k technologické jakosti mléka
a kvantitativními ukazateli mléčné užitkovosti. Zpracovatelské vlastnosti mléka mohou být
pozitivně ovlivněny zavedením selekčního chovu na požadované alely mléčných proteinů.
Možnost šlechtění, zahrnující selekci specifických alel jednotlivých genů, závisí na frekvenci
alel v populaci skotu. Frekvence výskytu jednotlivých alel mléčných proteinů
u nejrozšířenějších plemen skotu jsou shrnuty v tabulce 25.
Tabulka 25: Frekvence výskytu jednotlivých alel mléčných proteinů u nejrozšířenějších
plemen skotu
Plemeno (lokus)
αs1-CN

Alela
B

C

České strakaté

0,86-0,92

0,08-0,14

Holštýnské

0,95-0,99

0,01-0,05

Slovenské strakaté

0,90-0,92

0,08-0,10

Jersey

0,63-0,72

0,28-0,37

β-CN

A

B

České strakaté

0,95-0,98

0,02-0,05

Holštýnské

0,93-0,97

0,35

Slovenské strakaté

0,82-0,89

0,05-0,07

Jersey

0,66

κ-CN

A

B

České strakaté

0,51-0,65

0,35-0,49

Holštýnské

0,63-0,82

0,18-0,37

Slovenské strakaté

0,53-0,67

0,33-0,47

Jersey

0,11-0,14

0,86-0,89

β-Lg

A

B

0,50-0,52

0,48-0,50

0,37

0,63

0,38-0,52

0,48-0,62

České strakaté
Holštýnské
Slovenské strakaté
Zdroj: Gajdůšek, 1997
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7.3 FYZIOLOGICKÉ FAKTORY
7.3.1

Stádium laktace

Stádium laktace ovlivňuje produkci mléka, ale i zastoupení hlavních složek mléka, fyzikálněchemické vlastnosti a technologické vlastnosti mléka. Normovaná laktace u skotu je 305 dní.
Laktační období z hlediska změn ve složení a jakosti mléka můžeme rozdělit na 3 období:
a) kolostrální období - 4-7 dní, průměrně 5 dní,
b) období produkce zralého mléka,
c) období produkce starodojného mléka.
Produkce z kolostrálního období se z nákupu pro mlékárenské ošetření a zpracování vylučuje.
Z nákupu se také vylučuje mléko od dojnic na konci laktace, které produkují méně než 2 litry
denně, nebo mléko od dojnic, u kterých byla změněna frekvence vydojování. Příčinou jsou
změny ve složení a vlastnostech mléka, které jsou nejvýraznější na začátku a na konci laktace.
Mléko v uvedených obdobích neodpovídá požadavkům zpracovatelského průmyslu.
V souladu s ČSN 57 05 29 nesmí být získáváno mléko od dojnic do 5 dnů po otelení.

7.3.1.1 Kolostrální období
Mlezivo (kolostrum) je prvním sekretem, který produkuje mléčná žláza krátce před porodem
a v prvních 3-5 dnech laktace. Je nezbytné pro výživu, růst a vývoj novorozených mláďat.
Od zralého mléka se liší složením, senzorickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi.
V senzorických vlastnostech se mlezivo liší od zralého mléka v barvě, chuti a konzistenci.
Mlezivo má nažloutlé zbarvení vlivem vysokého obsahu beta-karotenu, slanou chuť
způsobenou nižší koncentrací laktózy a vyšší koncentrací chloridů. Viskózní konzistence je
dána vysokým obsahem sušiny.
Tabulka 26: Srovnání složení mleziva a mléka zralého
Složka
voda
sušina
bílkoviny celkem
imunoglobuliny
kasein
laktóza
mléčný tuk
minerální látky

Mlezivo
72,0
28,0
20,0
11,0
5,0
2,5
3,4
1,8

Mléko
87,0
13,0
3,3
0,1
2,7
5,0
3,6
0,7

Zdroj: Doležal a kol., 2006
Na složení mleziva má vliv řada faktorů: plemeno dojnice, věk, technologie chovu, výživa,
délka období stání na sucho a zdravotní stav. Složení mleziva více závisí na individualitě
dojnice, než u mléka zralého. Není pouze bohatým zdrojem nutrientů (bílkovin, sacharidů,
lipidů, vitaminů a minerálních látek), ale především jedinečným zdrojem biologicky aktivních
složek. Kolostrum obsahuje imunoglobuliny, leukocyty, laktoferin, lysozym, cytokiny a další
imunomodulační faktory, růstové faktory, hormony.
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Mlezivo obsahuje více sušiny, minerálních látek a bílkovin. Vysoký obsah sušiny
je způsobený hlavně obsahem bílkovin.
Bílkoviny
Mlezivo je bohaté na bílkoviny, peptidy a volné aminokyseliny. V kolostru převládají
syrovátkové bílkoviny, nejvíce zastoupenou bílkovinou frakcí jsou imunoglobuliny (IgG, IgM
a IgA), které tvoří 70-80 % z celkového obsahu bílkovin. Celkové množství imunoglobulinů
(Ig) v kolostru je bezprostředně po porodu 20-200 g.l-1, převládající třídou jsou IgG (90 %
obsahu imunoglobulinů). IgG1 dosahují koncentrace až 15 až 180 g.l-1. Koncentrace IgG
rychle klesá během 24 hodin po porodu. Množství IgG v kolostru roste s počtem laktací.
U prvotelek je v kolostru pouze ½ množství IgG1, než u krav na 3 a 4 laktaci. Koncentrace
IgG2 a IgM jsou u prvotelek rovněž nižší. Obsah IgA je téměř shodný.
Tabulka 27: Koncentrace IgG v kolostru a v mléce
Typ imunoglobulinu
celkové Ig
IgG1
IgG2
IgA
IgM

Koncentrace (g.l-1)
mléko
0,47 (0,15 – 0,8)
0,35 (0,3 – 0,6)
0,06 – 0,12
0,05 – 0,1
0,04 – 1,0

mlezivo
60 (20 – 200)
15 – 180
1–3
3,5 (1 – 6)
5 (3 – 9)

Zdroj: podle Marnila a Korhonen, 2003
Koncentrace ostatních syrovátkových bílkovin v kolostru je vyšší než ve zralém mléce.
Množství β-laktoglobulinu je v rozmezí 8-30g.l-1, hladina α-laktalbuminu je 2 ± 0,3 g.l-1.
Tuk
Složení mastných kyselin (MK) v kolostru závisí na výživě dojnice. Kolostrum obsahuje více
polynenasycených MK než zralé mléko. Během prvních týdnů po porodu se zvyšuje podíl
MK s krátkým řetězcem (C4:0-C10:0). Bovinní kolostrum obsahuje více fosfolipidů
a cholesterolu. Kolostrum obsahuje (ne vždy) více tuku než zralé mléko, množství tuku
během prvních 24 hod vzrůstá.
Vitaminy a minerální látky
Kolostrum je důležitým zdrojem vitaminů. Ve vyšších koncentracích než ve zralém mléce
se nacházejí vitaminy A, D, E a karotenoidy, thiamin, riboflavin, vitaminy B6 a B12, vitamin C
a kyselina listová. Bovinní kolostrum obsahuje méně kyseliny pantothenové a biotinu,
koncentrace niacinu je přibližně stejná jako ve zralém mléce. Obsah Ca, Na, Mg, P a Cl je
vyšší než ve zralém mléce, obsah K je nižší. Obsah Fe je 10-17x vyšší než ve zralém mléce.
Další složky kolostra
V bovinním kolostru je vyšší koncentrace laktoferinu 1-2g.l-1, snižuje se rychle po porodu
na hladinu 0,1 g.l-1. Laktoperoxidáza je v kolostru (30 mg.l-1) přítomna ve stejném množství
jako ve zralém mléce. Hladina lysozymu je v kolostru 0,3-0,8 mg.l-1 a postupně se snižuje
na koncentraci 0,1 mg.l-1. Kolostrum má vyšší obsah somatických buněk (leukocyty
a tzv. kolostrální tělíska). V kolostru je zaznamenána vysoká enzymatická aktivita některých
enzymů (kataláza, amyláza). Obsah laktózy je nižší v kolostru, u mláďat je po porodu nízká
aktivita střevních enzymů (laktasa), proto je hladina laktózy nízká.
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Tabulka 28: Změny ve složení bovinního kolostra
Pořadí dojení
bílkoviny [%]
tuk [%]
laktóza [%]
minerální látky [%]

1
14,6
5,3
2,6
1,16

2
9,4
5,4
3,6
1,03

3
5,5
4,4
4,3
0,92

4
4,5
4,5
4,6
0,87

5+6
4,2
4,5
4,8
0,85

7+8
4,1
4,8
4,9
0,85

15+16 27+28
3,6
3,3
4,8
4,6
4,9
5,1
0,81
0,78

Zdroj: podle Marnila a Korhonen, 2003

7.3.1.2 Období produkce zralého mléka
Mlezivo postupně přechází ve zralé mléko. Mléko mezi 6-12 dnem má sice vhled a složení
zralého mléka, ale vykazuje odchylky v technologických vlastnostech. Příměs nezralého
mléka by neměla být vyšší než 10 %.
Zralé mléko má vhodné smyslové vlastnosti, má vhodné fyzikálně-chemické a technologické
vlastnosti, obsah složek mléka je ve fyziologickém rozmezí. V období produkce zralého
mléka nastávají v jeho množství, složení a vlastnostech charakteristické změny. Denní
dojivost má během laktace svůj charakteristický průběh. Grafické znázornění průběhu denní
dojivosti během laktace se nazývá laktační křivka. Po otelení dochází ke zvyšování sekrece
mléka. Jednotlivé dojnice dosahují maxima produkce 3-6 týdnů po porodu. Období od porodu
do dosažení maximální produkce mléka se nazývá rozdojování dojnic. Po dosažení maxima
produkce se dojivost postupně snižuje. U druhé, sestupné fáze laktace, je důležité dosáhnout
co nejpomalejšího poklesu denních výdojků a plochého tvaru laktační křivky.
Obsah hlavních složek mléka se mění charakteristicky od porodu do zaprahnutí. Obsah tuku
v mléce na začátku laktace mírně stoupá, potom má opačnou tendenci než množství
produkovaného mléka. Minimum dosahuje v období maximální produkce mléka, dále
se obsah tuku mírně zvyšuje, více ve dvou posledních měsících laktace, rozpětí mezi
dosaženým minimálním a maximálním obsahem je asi 1 %. Podobnou tendenci jako obsah
tuku vykazuje i obsah bílkovin a kaseinu, změny jsou v rozpětí 0,6 %. Obsah laktózy
na rozdíl od obsahu tuku a bílkovin ke konci laktace mírně klesá. Obsah sušiny a tukuprosté
sušiny mléka se v průběhu laktace zvyšuje. Obsah popelovin po mírném poklesu
do maximální produkce mléka stoupá zpočátku mírně, ke konci laktace výrazněji. Obsah Ca
klesá až do 100 dne po otelení, ve druhé třetině laktace je vyrovnaný a ve třetí se zvyšuje.
Obsah Na a Cl se během laktace zvyšuje, obsah K klesá. Titrační kyselost mléka
se od začátku laktace (7,22 SH) až do 3. měsíce snižuje, nízké hodnoty (6,91 SH) zůstávají
do 8. měsíce, poté následuje vzestup hodnot až k nejvyšší stanovené hodnotě za celou laktaci
(7,56 SH).

7.3.1.3 Období produkce starodojného mléka (mléko od březích krav 60-90 dní
před porodem)
Vysokobřezí dojnice se označují jako „starodojné” a jejich mléko „starodojné” mléko.
Před zaprahnutím se složení a vlastnosti mléka mění. Mění se i technologické vlastnosti.
Dochází ke změnám v zastoupení bílkovin v mléce, klesá obsah kaseinu a zvyšuje se obsah
syrovátkových bílkovin. Zvyšuje se koncentrace iontů Na+ a Cl-. V mléce se snižuje obsah
laktózy a zvyšuje se obsah somatických buněk a aktivita enzymů.
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7.3.2

Období stání na sucho

Pro bezproblémový průběh laktace u dojnice je rozhodující období začínající stáním na sucho,
období tři týdny před otelením a následně 2 týdny po otelení. Období se nyzývá close-up
period a je považováno za rozhodující pro dobrý začátek a průběh následující laktace. Doba
stání na sucho má dojnici umožnit zlepšení tělesné kondice a regeneraci mléčné žlázy.
Optimální výživný program v období stání na sucho může zvýšit produkci mléka v následné
laktaci o 250-1000 kg při současném snížení výskytu metabolických poruch. Pokud je
toto období příliš krátké, dochází k poklesu produkce mléka v následující laktaci. Průměrná
délka stání na sucho u krav je 50 dní, u jalovic 60 dní. Průměrná doba stání na sucho u stáda
je 45 –60 dní, a nemělo by stát nasucho více než 20 % dojnic. Doba stání na sucho delší
než 2 měsíce bývá průvodním jevem kratších laktací nebo pozdního zabřezávání dojnic.
Ekonomicky je dlouhá doba stání na sucho nevýhodná, protože prodlužuje neprodukční
období dojnic. Kratší než požadovanou dobu je možné tolerovat, max. však o 14 dní ( příčina
problémy s zaprahováním).

7.4 ZDRAVOTNÍ STAV
7.4.1

Mastitidy

7.4.1.1 Mastitidy - polyetiologická onemocnění
Mastitida = zánět mléčné žlázy, který je kromě fyzikálních, chemických a mikrobiologických
změn v mléce charakterizován i zvýšením počtu somatických buněk a patologickými
změnami ve tkáni mléčné žlázy.
Mastitidy jsou multifaktoriální onemocnění. Při vzniku mastitid se uplatňují mikrobiální
původci a množství faktorů nemikrobiální povahy. Riziko onemocnění je dáno vzájemným
působením biosystémů:
• makroorganismus – dojnice (hostitel),
• mikroorganismus (infekční činitel - patogen),
• vnější prostředí (zdroj spolupůsobících faktorů).
Každý z uvedených tří biosystémů za spolupůsobení zbývajících systémů zvyšuje nebo
snižuje riziko vzniku mastitidy. Vnímavost dojnice k infekčním mastitidám závisí na řadě
geneticky podmíněných faktorů anatomického, morfologického, funkčního a biochemického
charakteru. Makroorganismus dojnice je vybaven dvěma soubory činitelů, které chrání
mléčnou žlázu před infekcí - činiteli vrozené nespecifické odolnosti (anatomické obranné
mechanismy, solubilní faktory a buněčné mechanismy obrany) a činiteli získané specifické
odolnosti (opsonizace, neutralizace bakteriálních toxinů, imunita lokální a zprostředkovaná).
Patogenní mikroorganismus disponuje faktory patogenity a virulence, které se uplatňují
při rozvoji infekčních mastitid. K faktorům vnějšího prostředí, které v různém rozsahu přímo
nebo nepřímo ovlivňují vznik mastitid, patří:
• hygiena a technika dojení,
• technologie ustájení,
• výživa (metabolická onemocnění).
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7.4.1.2

Rozdělení mastitid

Třídění a klasifikace mastitid dojnic vychází z různých aspektů: klinických,
epizootologických, patologicko-morfologických a hygienických. Podle etiologie můžeme
příčiny vzniku mastitid rozdělit na dvě skupiny. Onemocnění mléčné žlázy a vývodných cest,
při kterých se uplatňují mikrobiální původci – infekční mastitidy. Další skupinu tvoří
onemocnění mastitidou neinfekční povahy, které vznikají působením jiných činitelů (fyzikální
trauma, nesprávné funkce dojících strojů, teplotní vlivy, chemické a toxické příčiny). Podle
klinického průběhu rozeznáváme mastitidy perakutní, akutní a chronické. Podle symptomů
na klinické a subklinické. Z morfologického hlediska (podle lokalizace zánětu) hovoříme
o theilitis, galactophoritis nebo mastitis.

7.4.1.3 Změny ve složení mléka
Infekční proces v mléčné žláze má za následek snížení produkce mléka a kvalitativní změny
ve složení mléka, jejich stupeň závisí na intenzitě a délce trvání procesu. Dochází ke změně
smyslových vlastností, změně zastoupení hlavních složek mléka a ke změně fyzikálněchemických a technologických vlastností mléka. V důsledku vzniklých změn se u mléka
snižuje biologická a nutriční hodnota a jeho technologická zpracovatelnost (tabulka 29).
U smyslových vlastností mléka dochází ke změnám v chuti, vůni, konzistenci i barvě.
Snížením obsahu laktózy a zvýšením obsahu sodíku a chlóru ztrácí mléko typickou nasládlou
chuť a nabývá chuť slanou. Zvýšením aktivity enzymů, které působí hydrolýzu složek mléka,
získávají mléko a mléčné výrobky nahořklou až pálivou chuť.
Tabulka 29: Změny ve složení mléka u klinických mastitid
Složka

Hladina

Složka

Hladina

sušina

↓

γ-kasein

↑

tukuprostá sušina

↓

syrovátkové bílkoviny

↑

tuk

↓

β-laktoglobulin

↓

volné mastné kyseliny

↑

α-laktalbumin

↓

celkový kasein

↓

imunoglobuliny

↑

αs-kasein

↓

↑

β-kasein

↓

sérový bovinní
albumin
laktóza

↓

Zdroj: Auldist, 2003
Změny v koncentraci a zastoupení mléčných bílkovin
Celkový obsah bílkovin nemusí být změněn, může docházet ke zvyšování. Výrazné bývají
rozdíly v zastoupení jednotlivých bílkovin. Mění se poměr kaseinu a syrovátkových bílkovin
ve prospěch syrovátkových bílkovin. Snižuje se syntéza kaseinu a syrovátkových bílkovin βlaktoglobulinu a α-laktalbuminu v mléčné žláze. Naopak se zvyšuje obsah imunoglobulinů
a bovinního sérového albuminu, které prostupují do mléka z krve v důsledku změny
permeability hemato-alveolární bariéry.
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V mléčné žláze je narušena syntéza a sekrece kaseinu. Další příčinou snížení obsahu kaseinu
je jeho postsekretorická degradace činností proteáz. Dochází ke změně ve velikosti a struktuře
kaseinových micel. Obsah kaseinu v micelární formě se snižuje z 95 % na 46 %.
V mastitidním mléce se mění zastoupení jednotlivých kaseinových frakcí: snižuje se podíl
αs- a β-kaseinu a naopak se zvyšuje koncentrace κ-kaseinu. Celkový obsah bílkovin syrovátky
stoupá z 8,7 g.l-1 na 19,8 g.l-1. Zvyšují se koncentrace:
• bovinního sérového albuminu z 0,24 až na 0,65 mg.ml-1,
• imunoglobulinů 0,3 až na 18,3 mg.ml-1,
• transferinu, α2-macroglobulinu a laktoferinu.
Při vzniku mastitidy se zvyšuje v první fázi koncentrace imunoglobulinů IgG1 a IgG2,
koncentrace IgM a IgA se zvyšují až ve druhé fázi při poklesu koncentrace imunoglobulinů
třídy IgG.
Změny v tukové složce
Celkový obsah tuku nemusí být významně změněn. V některých případech dochází ke snížení
obsahu tuku. Důležité jsou kvalitativní změny:
• stoupá podíl mastných kyselin s kratším řetězcem a volných MK, výsledkem je vznik
organoleptických vad,
• zvyšuje se množství nenasycených mastných kyselin,
• dochází ke snížení množství membránových fosfolipidů.
Změny v obsahu laktózy
Obsah laktózy v mastitidním mléce vždy klesá. Snížený obsah laktózy se projeví poklesem
sušiny, tukuprosté sušiny a ve změně hodnoty chlorcukrového čísla. Laktóza je osmoticky
aktivní složka, kompenzační mechanismus pro vyrovnání izotonických poměrů je zvýšení
obsahu iontů Na+ a Cl- v sekretu.
Minerální látky
Celkový obsah minerálních látek se obvykle zvyšuje. Klesá obsah Ca, K, Mg, P, a citrátů,
vzrůstá obsah iontů Na a Cl. Změny, které vznikají v koncentraci iontů, ovlivňují negativně
technologickou zpracovatelnost a nutriční hodnotu mléka. Vápník má nezastupitelný význam
při sýření mléka. V mastitidním mléce se koncentrace Ca významně snižuje až o 14-64 %.
Hladina P většinou klesá až na ¼ původního množství z 26 na 6,4 mg.l-1. Koncentrace Mg
může kolísat, většinou však klesá z 18 na 6 mg.l-1. Zvýšením obsahu Cl- a Na+ se mění
senzorické vlastnosti mléka, ale i fyzikální vlastnosti bílkovin. Chloridy se zvyšují z hodnot
80-130 mg.l-1 na hodnoty 250 mg.l-1 a více.
Enzymy
Nárůst počtu somatických buněk a jejich rozpad, stejně jako rozpad sekrečních buněk
v důsledku zánětu vede k uvolnění některých buněčných enzymů: katalasy, laktoperoxidasy,
laktátdehydrogenasy (LDH), N-acetyl–β-D-glukosoaminidasy (NAGáza), lysozymu,
glutamat-oxalacetat-transaminasy (GOT). Vzrůstá i aktivita dalších enzymů - lipasy, esterasy,
plasminu, kyselé a alkalické fosfatasy.
Fyzikálně - chemické vlastnosti
Mění se kyselost mléka: hodnoty pH mléka se zvyšují nad 7 pH a úměrně klesá titrační
kyselost mléka až na hodnoty < 4 SH při akutních formách mastitid. Zvyšuje se hodnota
měrné vodivosti.
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Počet somatických buněk
Vyšší počty SB snižují jakost mléka a jeho zpracovatelnost. Vysoký počet SB inhibuje růst
mlékařských kultur, snižuje se syřitelnost mléka a tepelná rezistence mléka. Syrové mléko
s vyšším počtem SB vykazuje změny pH, hustoty, bodu mrznutí a pufrovací aktivity.

7.4.1.4 Vliv na jakost mléčných výrobků
V souvislosti se změnami v obsahu hlavních složek a ve fyzikálně-chemických vlastnostech
mastitidního mléka se zhoršují technologické vlastnosti a zpracovatelnost mléka, dochází
k nežádoucím změnám jakosti mléčných výrobků (tabulka 30):
• zhoršení kysací schopnosti mléka, konzistence vytvořené sraženiny je horší,
• zhoršuje se tepelná stabilita bílkovin,
• prodlužuje se doba srážení syřidlem, konzistence sýřeniny je horší a dochází k horšímu
oddělování syrovátky,
• snižuje se podíl micelárního kaseinu a zvyšuje se obsah rozpustného kaseinu, který
se při sýření nesráží a přechází do syrovátky,
• zhoršuje se výtěžnost při výrobě sýrů,
• do syrovátky přechází větší podíl tuku,
• klesá obsah sušiny v sýrech,
• je nepříznivě ovlivněna jakost sýrů.
Tabulka 30: Vliv mastitid na jakost mléčných výrobků
Výrobek
syrové mléko
pasterované mléko
sušené a kondenzované mléko
sýry

zhoršení senzorických vlastností, nižší
termostabilita bílkovin
zhoršování senzorických vlastnosti a jakosti
výrobku
nestabilní výrobek, vznik sedimentu
snížená aktivita kultur, prodloužená doba
sýření, zhoršená pevnost a soudržnost
sýřeniny, ztráty na tuku a bílkovinách
přechodem do syrovátky, nižší výtěžnost
zhoršená chuť a vůně, oxidativní příchuť,
delší doba stloukání, omezení tvorby
diacetylu

máslo

7.4.2

Změna

Metabolické poruchy

7.4.2.1 Úvod
Výživa dojnic je jedním z nejvýznamnějších faktorů, který ovlivňuje mléčnou užitkovost,
reprodukci a zdravotní stav zvířat. Vyvážená a plnohodnotná výživa ovlivňuje přímo
i nepřímo schopnost krav dosáhnout a udržovat vysokou úroveň produkce mléka
zabezpečením adekvátního chodu celkového metabolismu, zabezpečením prekursorů
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pro syntetické procesy v mléčné žláze a adekvátní funkce obranných mechanismů,
pomáhajících překonávat nepříznivé působení různých fyzikálních, chemických
a biologických faktorů a stresů z vnějšího a vnitřního prostředí. Výživa dojnic ovlivňuje nejen
množství produkovaného mléka, ale významně ovlivňuje složení mléka, jeho biologickou
hodnotu, senzorické, fyzikálně-chemické a technologické vlastnosti.

7.4.2.2 Metabolická onemocnění dojnic, vliv na jakost mléka
Z metabolických poruch nejvíce ovlivňují produkci a jakost mléka poruchy trávení
v předžaludku (jednoduchá indigesce, acidóza bachorového obsahu, alkalóza bachorového
obsahu), ketóza, hepatopatie a methemoglobinémie.
Ketóza dojnic
Akutní nebo chronicky probíhající multifaktoriální porucha energetického metabolismu
(sacharidů a tuků). Ketózy jsou charakterizovány ketonémií, ketolaktií, ketonurií,
hypoglykémií, nízkou hladinou hepatálního glykogenu a tukovou degenerací jater. Ketóza
se vyskytuje nejčastěji v 3.–4. týdnu po porodu, většinou u dojnic s vysokou mléčnou
produkcí. Při ketóze dochází ke snížení produkce mléka (o 40-60 %) a jeho jakosti, ke ztrátě
živé hmotnosti, k poruchám reprodukce, k imunosupresi, k úhynům a k vyřazování dojnic.
Etiologie
Za příčinu onemocnění se považují stavy, které vedou k deficitu sacharidů. Za nejčastější
příčiny jsou uváděny nedostatek energie v krmné dávce, negativní energetická bilance
na vrcholu laktace, přetížení regulačních systémů po porodu a snížení energetických zásob,
nadměrný příjem ketogenních kyselin, tuků, nedostatečná tvorba kyseliny propionové
v bachoru, nedostatek vlákniny a nedostatek stopových prvků, makro-prvků a vitaminů.
U skotu se rozlišují 2 základní typy ketózy - primární a sekundární. Příčinou primární ketózy
je neadekvátní výživa. Na vzniku sekundární ketózy se podílí různé faktory, které snižují
příjem krmiva. Důsledkem je energetický deficit a ketóza.
Tabulka 31: Interpretace obsahu ketolátek v mléce
konzervované
objemné
krmivo (zimní
i letní sezóna)
zelený
pás
krmení (léto)
diagnóza

<7

Hodnoty acetonu v mléce (mg.l-1)
7 až 10
10 až 20
20 až 35

35

<5

5 až 8

30

zdravá
dojnice

možný
nástup
subklinické
ketózy

8 až 15

15 až 30

méně
závažná
subklinická
ketóza

závažná
subklinická
ketóza

možnost
klinické
ketózy

Zdroj: Hanuš aj., 2006
Patogeneze
Primární funkcí mechanismů zapojených do regulace energetického metabolismu je udržení
konstantní koncentrace glukózy v krvi. Na začátku laktace mají dojnice zvýšené nároky
na příjem energie. Dojnice má i vysoké nároky na glukózu, která je nezbytná pro syntézu
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laktózy v mléčné žláze. Glukóza se syntetizuje v játrech z kyseliny propionové
a z glykoplastických aminokyselin. Pokud je příjem energie v krmné dávce nedostatečný,
dojnice se dostává do negativní energetické bilance a při krytí potřeby využívá rezervní tuky
a bílkoviny. Volné mastné kyseliny vznikající při odbourávání tuku se v játrech oxidují
za vzniku acetyl-CoA a NADH. Acetyl-CoA může být dále oxidován v cyklu
trikarboxylových kyselin (TKK), nebo může být metabolizován na acetoacetyl-CoA. Vstup
acetyl-CoA do cyklu TKK závisí na dostatečném zásobování oxalacetátem z prekursoru
propionátu. Pokud je nedostatek oxalacetátu, oxidace acetyl-CoA v cyklu TKK se omezuje.
Probíhá metabolismus na acetoacetyl-CoA a následně na acetoacetát a beta-hydroxybutyrát,
které mohou být využívány jako zdroj energie a nachází se v krvi v nízkých koncentracích.
Při ketóze je množství ketolátek vysoké a převyšuje schopnost organismu je využít jako zdroj
energie, jejich koncentrace v krvi se zvyšuje a vylučují se mlékem a močí. Jedou z reakcí
na hypoglykémii je hepatální insuficience. Dochází k mobilizaci tukových rezerv a k absorpci
mastných kyselin v játrech, důsledkem je steatóza jater.
Diagnóza
Základem diagnózy jsou klinické příznaky, rozbor krmné dávky, potvrzení zvýšeného obsahu
ketolátek v krvi, moči a v mléce. Produkce mléka při klinické ketóze klesá o 50-80 %.
V mléce se podstatně snižuje obsah laktózy a zvyšuje se obsah ketolátek. Mléko má
nahořklou chuť a zvýšený PSB. Při subklinické ketóze se snižuje produkce mléka asi o 20 %.
Mléko má snížený obsah laktózy, zvýšený obsah PSB a zvýšený obsah ketolátek. Hodnoty
acetonu v mléce ukazuje tabulka 31.
Acidóza bachorového obsahu
Metabolická acidóza vzniká zvýšením koncentrace vodíkových iontů a poklesem koncentrace
bikarbonátů v extracelulární tekutině. Onemocnění patří k nejčastějším metabolickým
poruchám u dojnic. Ekonomické ztráty vznikají v důsledku snížení produkce mléka,
zvýšeného výskytu reprodukčních poruch, poruch pohybového aparátu, poporodních
komplikací, úhynech a zvýšené brakaci krav.
Etiologie
Nejčastější příčinou akutních acidóz bývá nadměrný přívod lehce stravitelných sacharidů.
U chronických acidóz mohou být kromě nadbytku sacharidů v krmné dávce příčinou siláže
s vysokým obsahem kyseliny máselné a octové. Další příčinou může být nedostatek
strukturální vlákniny, nevhodná fyzikální struktura krmiv nebo nízký obsah sušiny v krmné
dávce.
Patogeneze
Zkrmováním lehce stravitelných sacharidů dochází ke zvýšení produkce těkavých mastných
kyselin v bachoru, ke snížení pH v bachoru a ke změně mikroflóry. Vysoké pH podporuje
rozmnožování streptokoků a laktobacilů. Výsledkem je zvyšování produkce kyseliny mléčné
a zvýšení osmotického tlaku v bachoru. Zvýšení koncentrace kyseliny mléčné vyvolává
zánětlivé reakce na sliznicích trávicího traktu. Vzniká laktacidémie, hemokoncentrace,
dehydratace organismu, oligurie až anurie. Vysoká koncentrace kyseliny mléčné v bachoru
způsobuje ruminitidy a nepříznivě ovlivňuje i parenchymatózní orgány (degenerace jater,
myokardu a ledvin). Pokud pH bachorového obsahu klesne na hodnotu 4-4,5, zvyšuje
se tvorba aminů - histaminu a důsledkem je intoxikace. Histamin vyvolává periferní
vasodilataci a laminitidy.
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Diagnóza
Se stanoví na základě anamnestických údajů o složení krmné dávky, vyšetření bachorového
obsahu, krve, moči. Chronické bachorové acidózy mají za následek snížení produkce mléka,
snížení obsahu mléčného tuku, v některých případech dochází i ke snížení obsahu laktózy
a bílkovin, zvýšení počtu somatických buněk v mléce a zvýšení titrační kyselosti mléka.
V krvi se zjišťuje hemokoncentrace, pokles hodnot přebytku bází (BE), zvýšené hodnoty
bilirubinu, pokles sérového vápníku a tendence k poklesu hořčíku, chloridů a draslíku. V moči
se zjišťuje pokles pH, různé množství bílkovin, bilirubinu a acetonu. V sedimentu nacházíme
leukocyty a epitele močového měchýře a ledvin.
Alkalóza bachorového obsahu
Bachorová alkalóza je charakterizována zvýšením pH bachorového obsahu a zvýšeným
obsahem amoniaku v bachoru.
Etiologie
Alkalóza vzniká na základě zvýšeného příjmu dusíkatých látek (bílkovin nebo dusíkatých
nebílkovinných látek).
Patogenese
Nadměrný příjem dusíkatých látek zvyšuje činnost proteolytických bakterií, které produkují
velké množství NH3 a zvyšují endoruminální pH (7-8). Koncentrace amoniaku fyziologicky
nepřevyšuje 20 mmol.l-1. Přebytek amoniaku bachorová mikroflóra nestačí zpracovat
a v důsledku snížené produkce těkavých mastných kyselin je nedostatečně neutralizován
i při zachované funkci uhličitanového a fosfátového pufračního systému. Volný amoniak
se absorbuje, přechází do krevního oběhu, kde vyvolává hyperazotémii, která působí na
centrální nervový systém, blokuje respirační enzymy a vyvolává depresi. V důsledku
alkalické reakce bachorového obsahu se snižuje ionizace Ca a Mg. Ca a Mg se nemohou
resorbovat do krve a vzniká hypokalcémie a hypomagneziémie. Snižuje se motorika bachoru,
při vysokém pH odumírají celulolytické bakterie a naopak se pomnoží E. coli a Proteus spp.,
nevyužívá se hrubá vláknina a převládají hnilobné procesy. Vlivem toxických aminů dochází
k intoxikaci.
Tabulka 32: Interpretace obsahu bílkovin a močoviny v mléce
obsah v mléce
močovina [mg.100 ml-1] bílkoviny [%]]
3,10-3,60
20-30
<3,10
>3,60
3,10-3,60
< 20
<3,10
>3,60
3,10-3,60
> 30
<3,10
>3,60

zaopatření živin v krmné dávce
energie
protein
OK
OK
OK
+
OK
OK
+
OK
+
+
+
+

Zdroj: Hanuš a kol., 2006
Diagnóza
Základem stanovení diagnózy jsou anamnestické údaje o vzniku onemocnění, klinické
symptomy, vyšetření a zhodnocení krmné dávky. Důležitými údaje přináší vyšetření
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bachorového obsahu, moči, krve, nízké hodnoty vykazuje ionizovaný vápník. V krvi je
zvýšené pH, přebytek bází BE, standardní bikarbonát (SB), pCO2 je snížený. Dochází
ke snížení produkce mléka, k poklesu hladiny mléčného tuku, v mléce se zvyšuje hladina
močoviny, snižuje se titrační kyselost mléka a zvyšuje se PSB v mléce. Posouzení krmné
dávky z hlediska obsahu energie a proteinů na základě hodnot proteinů a močoviny v mléce
ukazuje tabulka 32.
Syndrom nízké tučnosti mléka
Etiologie
Syndrom nízké tučnosti mléka se vyskytuje při zkrmování vysoko-energetického krmiva
s nízkým podílem hrubé vlákniny a vyznačuje se nízkým obsahem tuku v mléce
vysokoprodukčních dojnic. Ke vzniku syndromu dochází, pokud je snížená dostupnost
prekurzorů pro syntézu mléčného tuku v mléčné žláze tj. acetátu a beta-hydroxybutyrátu
a při poruchách bachorové fermentace, které vedou ke změnám tvorby těkavých mastných
kyselin a změnám ve složení bachorové mikroflóry.
Patogeneze
Na dostatečnou tvorbu kyseliny octové potřebuje organismus dojnice v sušině krmné dávky
18-22 % vlákniny. Na fermentační činnost bachoru má vliv i podíl obilovin v krmné dávce.
Při vysokých dávkách podíl mléčného tuku klesá. Vysoký obsah lehce stravitelných sacharidů
s nedostatečným zastoupením vlákniny má vždy za následek pokles mléčného tuku. Negativní
vliv na tvorbu mléčného tuku má vysoký podíl škrobu v sušině a vysoký podíl tuku, který by
neměl být vyšší než 5-6 %.
Klinické příznaky
Syndrom se neprojevuje charakteristickými klinickými příznaky.
Diagnóza
Stanovuje se na základě vyšetření obsahu tuku v mléce. V bachorovém obsahu se zjišťuje
pokles pH, snížený obsah kyseliny octové a máselné a zvýšený obsah kyseliny propionové
a mléčné. V krvi je možné pozorovat pokles lipidů, cholesterolu, fosfolipidů
a neesterifikovaných mastných kyselin a zvýšení koncentrace glukózy a inzulinu. Dochází
také ke zvýšení hodnot jaterních enzymů.

7.4.2.3 Využití hodnocení složení mléka v diagnostice a prevenci metabolických poruch
dojnic
Složení mléka citlivě reaguje na množství a kvalitu krmné dávky a na zdravotní stav dojnic.
Mléko je proto využíváno pro hodnocení výživy dojnic a úrovně bachorové fermentace
a konverze živin. K hodnocení metabolismu u dojnic se stanovují v mléce nejčastěji
následující ukazatele:
• obsah tuku v mléce,
• obsah bílkovin,
• poměr tuk/bílkovina,
• hodnota močoviny,
• hodnota kyseliny citronové,
• počet somatických buněk,
• ketolátky (aceton).
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Vysokou výpovědní hodnotu má obsah proteinů v mléce. Koncentrace proteinů nižší
než 3,2 % ukazuje na nedostatek energie v krmné dávce, nedostatečný přísun energie
při současném nedostatku proteinu nebo nedostatečný přísun energie při současném nadbytku
proteinu. Sledováním obsahu močoviny je možné posoudit nadbytek nebo nedostatek proteinů
ve vztahu k zásobením energií. Fyziologické hodnoty močoviny v mléce by se měly
pohybovat v rozmezí hodnot 2,5-5,0 mmol.l-1, u dojnic s vysokou užitkovostí
až do 5,5 mmol.l-1. Vysoký obsah tuku v mléce na začátku laktace naznačuje nedostatečné
zásobování energií a indikuje subklinickou ketózu. Nízký obsah tuku v mléce v průběhu
laktace znamená vysokou koncentraci energie v krmné dávce spojenou s nedostatkem
vlákniny a přebytkem lehce stravitelných cukrů. Pro posouzení úrovně výživy se využívá také
poměr obsahu tuku a proteinu v mléce. Za optimální se považuje koeficient T/B = 1,2-1,4.
Kyselina citronová je součástí pufračního systému mléka a její koncentrace je spjata
s energetickým metabolismem. Fyziologická hodnota je v rozmezí koncentrací 8,0-10 mmol.l1
při fotometrickém stanovení. Hodnotí se v individuálních vzorcích mléka. Ke zvýšení počtu
somatických buněk dochází prakticky při všech metabolických onemocněních a také
při karenci některých prvků. Při hodnocení PSB je nutné brát v úvahu i působení dalších
faktorů (funkce dojícího zařízení, subklinické mastitidy, výskyt latentních infekcí mléčné
žlázy ve stádě).
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8. NEBOVINNÍ DRUHY MLÉK
8.1 MLÉKA VYUŽÍVANÁ PRO VÝŽIVU ČLOVĚKA
Z celkové produkce mléka ve světě tvoří přibližně 83,5 % mléko kravské, 12,7 % mléko
buvolí, 2,3 % mléko kozí, 1,4 % mléko ovčí a 0,2 % mléko velbloudí.
Produkce kravského mléka v současné době reprezentuje asi 84 % z celkové produkce mléka
ve světě. Podle statistických údajů 14 produkčních oblastí ve světě (Kanada, Mexiko, USA,
Argentina, Brazílie, EU, Rumunsko, Rusko, Ukrajina, Indie, Čína, Japonsko, Austrálie, Nový
Zéland) produkuje až 80 % z celkového objemu mléka.
Významným producentem mléka je Evropa. Evropská Unie je jednou z největších
produkčních oblastí – produkuje až ¼ celkového objemu mléka. Asie se rovněž stala
důležitým výrobcem a spotřebitelem mléka na světovém trhu. Z asijských zemí Čína a Indie
významně zvyšují množství produkovaného mléka. Amerika se podílí na celkového objemu
produkovaného mléka asi 1/3. Naopak Afrika méně než 5 %.
Mléko buvolí, ovčí a kozí
Nejvýznamnější podíl z nebovinních druhů mlék využívaných ve výživě člověka zaujímá
buvolí mléko. V současné době představuje až 13 % celosvětové produkce mléka ve srovnání
s rokem 1990, kdy jeho podíl byl pouze 8 %. Produkce buvolího mléka rostla rychleji,
než kravského. V letech 1995 – 2007 došlo k nárůstu produkce o 25,5 miliónů tun (o 42,6 %).
90 % objemu produkovaného buvolího mléka pochází z Indie a Pákistánu. Kromě těchto
nejvýznamnějších producentů jsou menší množství buvolího mléka produkována v Itálii,
Iránu, Egyptě a Číně.
Kozí mléko představuje asi 2,3 % z celkové produkce mléka ve světě, ovčí mléko 1,4 %
a velbloudí mléko 0,2 %. Podle statistik FAO v roce 2009 měly na produkci kozího mléka
největší podíl následující oblasti: Asie (59 % celkové produkce), Afrika (21 %) a Evropa
(16 %). Produkce kozího mléka zaznamenala v posledních letech mírný růst, ale v roce 2009
se snížila celkově o 0,5 %, v důsledku snížení produkce ve většině evropských zemí.
Produkce ovčího mléka se v posledních letech snižovala, zejména v Evropě. Zatímco ovčí
mléko je nejvíce produkováno v Asii (46 %) a v Evropě (34 %), velbloudí mléko převážně
v Africe.

8.2 OVČÍ MLÉKO
Z celosvětového pohledu patří ovce již dlouhodobě na přední místa za skotem a buvolím
mlékem. Ovčí mléko se na celosvětové produkci mléka podílí jen ze 1,4 %. Těžištěm chovu
dojných plemen ovcí je Asie a Evropa. V rámci EU je produkce ovčího mléka koncentrována
do produkčních zón ve Španělsku, Řecku, Itálii a Francii. Ovce snáší dobře horší klimatické
podmínky, proto jsou často chovány v horských oblastech, náhorních rovinách nebo sušších
lokalitách. Jejich mléko je zpracováno především na sýry. Z nepasterovaného ovčího mléka
se např. ve Francii vyrábí tradiční Roquefort, na Slovensku tradiční Slovenská brynza.
V České republice je chov ovcí s mléčnou užitkovostí poměrně nízký. Zcela odlišná situace je
na Slovensku, kde má chov ovcí dlouholetou tradici. Zde se ovčí sýry vyrábějí nejenom
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na farmách, ale i v mlékárenských závodech. V ČR dochází ke zpracování ovčího mléka
na hrudkový sýr výhradně na farmách.
Čerstvě nadojené mléko je bílé až slabě nažloutlé barvy a příjemně nasládlé chuti. Specifická
vůně je dána vyšším obsahem mastných kyselin s krátkým řetězcem (C4:0 – C12:0). Celková
produkce mléka za laktaci se u mléčných plemen pohybuje kolem 200-300 kg
(u Východofríské ovce je produkce až dvojnásobná).

8.2.1

Složení ovčího mléka

Složení ovčího mléka kolísá během laktačního období. Základní charakteristikou ovčího
mléka ve srovnání s kravským je jeho vysoký obsah tuku a vápníku. Ovčí mléko se vyznačuje
vyšším obsahem sušiny, tuku a bílkovin ve srovnání s mlékem kravským
(viz tabulka 33 v kapitole Kozí mléko).
Obsah mléčného tuku je v ovčím mléce zhruba dvojnásobný oproti mléku kravskému. Tukové
kuličky jsou větší, dosahují průměrně 4-6 µm. Z nejvíce zastoupených mastných kyselin
to jsou kyselina olejová, palmitová, stearová, myristová, kaprinová a kaprylová, které výrazně
ovlivňují vůni a chuť ovčích výrobků.
Obsah bílkovin v ovčím mléce se podle plemene pohybuje v rozmezí 3,6-7,7 %. Obsah
bílkovin se nejvíce mění během laktace, s klesající dojivostí se jeho obsah zvyšuje. Bílkoviny
ovčího mléka jsou tvořeny z 80-85 % kaseinem, zbylých 15-20 % představuje mléčný
albumin a globulin. Kasein je komplex kaseinových frakcí, které jsou vzájemně spojené
fosforečnanem vápenatým. Hlavní frakce kaseinu jsou zastoupeny αs-, β- a κ-kaseinem
ve vzájemném poměru 3:1:1. Až na κ-kasein jsou všechny frakce citlivé na obsažený vápník
v mléce. Částice kaseinu jsou menší ve srovnání s mlékem kravským a kozím. Kasein ovčího
mléka se v průběhu zrání sýrů rozkládá, a tím se stává konzistence sýrů jemnější a jeho
rozklad přispívá k tvorbě chuťových vlastností. Syrovátkové bílkoviny, které jsou zastoupeny
β-laktoglobulinem, α-laktalbuminem, sérum albuminem a imunoglobuliny, mají vyšší nutriční
hodnotu než kasein.
Nebílkovinné dusíkaté látky zůstávají v roztoku po vysrážení veškerých bílkovin. Jedná
se nejčastěji o produkty metabolismu: močovina, kyselina močová, kreatin, kreatinin,
nukleotidy a amoniak.
Hlavním sacharidem ovčího mléka je laktóza a její obsah se pohybuje v intervalu 3,5-4,5 %.
Minerální látky jsou v mléce vázané v mléčném séru nebo vázané na organické složky mléka.
Do mléka se minerální látky dostávají z krve. V ovčím mléce se vyskytuje více vápníku,
hořčíku, zinku, železa, mědi a fosforu, naopak mléko kravské obsahuje více sodíku, draslíku
a manganu. Obsah většiny vitaminů je vyšší než u mléka kravského. Největší zastoupení má
vitamin A, B1, B2 a B12.

8.2.2

Vlastnosti ovčího mléka

Vlivem obsahu laktózy a solí je bod mrznutí ve srovnání s vodou nižší. Hodnoty u ovčího
mléka se pohybují v intervalu od - 0,560 °C do - 0,610 °C. Měrná vodivost je nízká
0,0038 ohm.cm-1. Měrná hmotnost ovčího mléka kolísá od 1,034 do 1,043 g.cm-3.
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V důsledku vyššího obsahu bílkovin má mléko vyšší titrační kyselost (8 až 12,5 SH)
než u mléka kravského. Doporučená hodnota titrační kyselosti pro syrové ovčí mléko
maximálně 12,0 °SH a pro pasterované ovčí mléko nejvíce 13,0 SH. Aktivní kyselost (pH)
ovčího mléka kolísá v rozsahu 6,3-6,8.
Pro výrobu kvalitních sýrů je důležitým kritériem jakosti mléka syřitelnost, tj. schopnost
srážet se syřidlem a tvořit sýřeninu požadovaných vlastností. Ve srovnání s mlékem kravským
se ovčí mléko sráží rychleji a za potřeby menšího množství syřidla.

8.2.3

Somatické buňky

Bahnice mají větší buněčnou odpověď na subklinické mastitidy než dojnice. U bahnic může
počet somatických buněk dosáhnout 20 až 60 tis.ml-1 bez klinických symptomů a bahnice
produkují mléko bez senzorických odlišností. Hraniční hodnota PSB pro subklinickou
mastitidu ovcí je na úrovni 500 000 SB/ml, pro chronickou mastitidu na úrovni
1 000 000 SB/ml mléka. Oficiální limit pro somatické buňky u malých přežvýkavců nebyl
v EU stanoven.

8.3 KOZÍ MLÉKO
Kozy jsou čtvrtou nejrozšířenější skupinou hospodářských zvířat na světě. V České republice
má chov koz bohatou historii a tradici. Nejlépe to dokumentují vysoké početní stavy koz
v minulosti. Kozy se chovaly za účelem produkce mléka a masa pro vlastní potřebu.
V současné době je v České republice nejčastěji chovaným plemenem Bílá krátkosrstá koza
a její chov je orientován na produkci mléka a sýrů. Obliba kozích produktů je stále aktuální,
ať už pro jejich chuť, stravitelnost nebo jako alternativu pro osoby alergické na výrobky
z kravského mléka. I přes nízkou produkci mléka plní chov koz významnou ekonomickou
a ekologickou úlohu. Nevýhodou kozího mléka oproti mléku kravskému je však
jeho nedostatek, zejména v zimních měsících, který je ovlivněn rozmnožovacím cyklem
zvířat. Dojivost koz zařazených v České republice do kontroly užitkovosti byla 727 kg mléka
za rok a průměrné hodnoty chemických ukazatelů složení kozího mléka jsou následující: tuk
3,29 %, bílkoviny 3,04 % a laktóza 4,06 %.
Kozí mléko je hodnotná, zdravá a lehce stravitelná potrava, která je pro odlišné složení
kaseinových bílkovin vhodnou alternativou pro jedince trpící alergií na kaseinovou bílkovinu
kravského mléka Kozí mléko má bílou barvu, protože organismus kozy má omezenou
schopnost vstřebávat β-karoten.
Množství a složení nadojeného mléka i jeho vlastnosti záleží na řadě faktorů. Z exogenních
činitelů to jsou zejména podmínky chovu, výživa a fyziologické funkce zvířete, způsoby
dojení a ošetření mléka po nadojení. Z endogenních pak plemenná příslušnost, stádium
laktace, dědičnost a individualita. Množství i složení nadojeného mléka nejsou stálé. Vliv
výživy se projevuje jak na celkové produkci, tak i na obsahu jednotlivých složek.
Nedostatečná výživa způsobuje pokles obsahu bílkovin, z nichž klesá obvykle především
obsah kaseinu.
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8.3.1

Složení kozího mléka

Kozí mléko se z hlediska obsahu základních složek velmi podobá mléku kravskému. Složení
kozího mléka je však daleko více variabilní než složení mléka kravského. Nejvýznamnějšími
faktory ovlivňujícími složení kozího mléka jsou plemeno a výživa. Kozí mléko průměrně
obsahuje 87,8 % vody, 12,2 % sušiny, 3,8 % tuku, 3,5 % bílkovin, 4,1 % laktózy a 0,8 %
popela. Kozí mléko obsahuje více tuku, bílkovin a popela, naopak osahuje méně laktózy než
mléko kravské (tabulka 33).
Tabulka 33: Základní složení kozího, ovčího, kravského a mateřského mléka (průměrné
hodnoty v %)

voda

87,8

80,1

Kravské
mléko
87,7

sušina

12,2

19,9

12,3

12,3

tuk

3,8

7,9

3,6

4,0

bílkoviny

3,5

6,2

3,3

1,2

laktóza

4,1

4,9

4,6

6,9

popel

0,8

0,9

0,7

0,2

Obsahové složky [%]

Kozí mléko

Ovčí mléko

Mateřské
mléko
87,7

Zdroj: Park et al., 2007
Mléčný tuk
Z nutričního hlediska je velmi významné, že mléčný tuk je v mléce obsažen v tukových
kapénkách menší velikosti (1,5-3,0 µm), než je tomu u mléka kravského (4,5 µm). Obsah tuku
také udává z velké části energetickou hodnotu mléka. Významný rozdíl mezi kozím
a kravským mlékem je ve fyzikální a chemické struktuře a složení mléčného tuku. Menší
tukové kapénky napomáhají lepšímu rozptylu, a tím pádem více homogenní směsi tuku
kozího mléka. Vytvořenou větší plochou povrchu tukových partikulí je zabezpečena lepší
stravitelnost a pomalejší vyvstávání smetany na povrch. Tuk v mléce je snadněji ovlivnitelný
výživou, ale i dalšími faktory, než ostatní složky mléka. Na jeho složení se kromě jiného,
podílí charakter mastných kyselin obsažených v krmivu. Obsah tuku v mléce klesá
např. při snížení obsahu vlákniny v krmné dávce. Tuk kozího mléka je nositelem výrazných
senzorických vlastností, které jsou ovlivněny především mastnými kyselinami. Kozí mléko
obsahuje vyšší podíl mastných kyselin C:4-C:14 ve srovnání s kravským a mateřským
mlékem. Zejména obsahuje téměř dvakrát více kyseliny kapronové, kaprinové a kaprylové,
které zapříčiňují aroma po tzv. „kozině“. Téměř 30 % mastných kyselin připadá na kyselinu
palmitovou. Vysoce zastoupená je rovněž kyselina myristová a laurová, z nenasycených
pak olejová a linolová.
Bílkoviny
Obsah bílkovin kozího mléka ve srovnání s kravským mlékem je obdobný. Bílkoviny kozího
mléka jsou tvořeny ze dvou hlavních skupin, a to z kaseinů a ze syrovátkových bílkovin.
Bílkoviny kozího mléka flotují ve tvaru menších a lehčích částeček, než je tomu u mléka
kravského. Velikost kaseinových micel u kozího mléka se pohybuje mezi 30 až 60 nm, oproti
30-300 nm u kravského mléka. Výrazný je vyšší obsah volných peptidů a aminokyselin.
Termostabilita kaseinu kozího mléka je oproti kravskému mléku nižší, a proto je nutné volit
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šetrnější pasterační způsoby. Co se týká složení, kozí mléko se odlišuje od kravského hlavně
tím, že hlavní αs1- kasein, který se vyskytuje v kravském mléce, je v kozím mléce zastoupen
minimálně nebo chybí. To je důvodem, proč organismus velké části lidí, kteří jsou alergičtí
na bílkoviny kravského mléka, snáší bez problémů bílkoviny mléka kozího. Podstatné rozdíly
mezi bílkovinami kozího mléka a mléka kravského jsou v aminokyselinovém složení.
V porovnání s kravským mlékem obsahuje kozí mléko více některých aminokyselin jako je
glycin, kyselina glutamová, cystein, leucin, izoleucin, valin, lysin, threonin, naopak méně
argininu a sirných aminokyselin.
Nebílkovinné dusíkaté látky v kozím mléce
Obsah nebílkovinných dusíkatých látek v kozím a mateřském mléce je vyšší než v mléce
kravském. Nebílkovinné dusíkaté látky obsahují dusíkaté sloučeniny a jeho složky: amoniak,
močovinu, volné aminokyseliny, kreatin, kreatinin, kyselinu močovou atd.
Laktóza
Laktóza dodává mléku nasládlou chuť a přispívá k fyzikálním vlastnostem mléka, jako jsou
osmotický tlak, bod mrznutí, bod varu a další. Slouží jako zdroj energie a podporuje absorpci
vápníku. Je výchozí látkou při mléčném kysání v technologických procesech výroby
fermentovaných mléčných výrobků a sýrů. Patří k nejstabilnějším parametrům mléka,
pohybuje se v rozmezí 4,1-4,8 %. Dodává mléku nasládlou chuť. Obsah laktózy je výživou
ovlivňován velmi málo. Kravské mléko obsahuje menší množství monosacharidů
a oligosacharidů, na rozdíl od mléka kozího, kdy jejich přítomnost nebyla prokázána.
Minerální látky
Z minerálních látek obsahuje kozí mléko více vápníku, draslíku, hořčíku, fosforu a chloru,
než mléko kravské (tab. 34). Během laktace obsah jednotlivých prvků značně kolísá. Počet
laktací nemá na obsah minerálních látek prakticky žádný vliv, kromě sodíku, jehož obsah je
při první laktaci nižší o 15-20 %. U vápníku je důležitá forma, v jaké se v mléce nachází.
V kozím mléce je ho průměrně 68 % v koloidní formě a asi 11 % ve formě iontové.
V případě nedostatku přísunu minerálních solí v krmivu doplňují kozy jejich koncentraci
v mléce zpočátku z tělních zásob. Obsah stopových prvků jako železa, mědi, zinku a manganu
je obdobný jako v mléce kravském. Jejich obsah v mlezivu je vyšší než ve zralém mléce,
obsah zinku je podmíněn příjmem potravy. Oproti kravskému mléku má kozí mléko méně
kobaltu, což je dáno nízkým obsahem vitaminu B12.
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Tabulka 34: Přehled minerálních látek v kozím mléce a porovnání s mlékem ovčím,
kravským a mateřským (množství na 100g
Minerální látky Kozí mléko

Ovčí mléko
199

Kravské mléko

Mateřské mléko

122

33

vápník (mg)

134

fosfor (mg)

121

154

119

43

draslík (mg)

181

160

152

55

sodík (mg)

41

50

58

15

chlor (mg)

150

76

100

60

hořčík (mg)

16

19

12

4

zinek (µg)

0,56

0,59

0,53

0,38

železo (µg)

0,07

0,18

0,08

0,20

měď (µg)

0,05

0,05

0,06

0,06

mangan (µg)

0,032

0,019

0,02

0,07

jod (µg)

0,0022

0,011

0,021

0,007

1,33

1,28

0,96

1,52

selen (µg)

Zdroj: Park a Chukwu, 1989; Haenlein, 2004
Tabulka 35: Obsah vitaminů v kozím mléce a porovnání s mlékem kravským a mateřským
(množství na 100 g
Vitaminy

Kozí mléko

vitamin A (I. U.)

185

Ovčí mléko
198

Kravské mléko

Mateřské mléko

126

190

vitamin D (I. U.)

2,3

2,5

2,00

1,40

thiamin (mg)

0,068

0,047

0,045

0,017

riboflavin (mg)

0,21

0,230

0,16

0,02

niacin (mg)

0,27

0,45

0,08

0,17

kys.panthotenová (mg)

0,31

0,35

0,32

0,20

vitamin B6 (mg)

0,046

0,048

0,042

0,011

kyselina listová (µg)

1,00

2,00

5,00

5,50

biotin (µg)

1,50

1,80

2,00

0,40

vitamin B12 (µg)

0,065

0,05

0,357

0,03

vitamin C (µg)

1,29

1,05

0,94

5,00

Zdroj: Park a Haenlein, 2006
Vitaminy
Kozí mléko oproti mléku kravskému obsahuje vyšší obsah vitaminů skupiny B a také
vitaminu A. Nižší je obsah kyseliny listové a askorbové, méně je také vitaminu B12
(tabulka 35).
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8.3.2

Fyzikální a chemické vlastnosti kozího mléka

Fyzikální vlastnosti mléka závisí nejen na jeho chemických složkách, ale zejména na jejich
vzájemném působení. Mezi fyzikální vlastnosti mléka patří bod mrznutí (BM), měrná
vodivost, specifická hmotnost a viskozita. Mezi základní chemické vlastnosti mléka patří
kyselost a pufrační kapacita.
Bod mrznutí kravského mléka se pohybuje obvykle v rozmezí od -0,520 až -0,540 oC.
V porovnání s BM kravského mléka je BM kozího mléka nižší. Rozdíly v hodnotě BM
mezi kravským a kozím mlékem jsou přičítány vyššímu obsahu tukuprosté sušiny v kozím
mléce.
Měrná vodivost kozího mléka je obdobná jako u kravského mléka a pohybuje se mezi
0,41-0,71 S.m-1. Přídavek vody měrnou vodivost snižuje. Se zvyšováním kyselosti mléka,
se zvyšuje jeho vodivost následkem úbytku laktózy a zvýšením obsahu kyseliny mléčné jako
elektrolytu. Při mastitidách se měrná vodivost zvyšuje následkem snížení obsahu laktózy
a zvýšení obsahu NaCl. Zvýšení elektrické vodivosti nastává i po přidání neutralizačních látek
do mléka.
Podle jednotek SI je specifická hmotnost vyjádřena jako hmotnost látky při teplotě 20 °C
a v mléce se vyjadřuje v g.cm-3, případně kg.m-3. V mlékařství patří k běžně sledovaným
ukazatelům, protože na základě hustoty a obsahu tuku lze vypočítat sušinu. Měrná vodivost
je také funkcí mléčného tuku, vody a tukuprosté sušiny. Průměrná hmotnost kozího mléka
je 1,0309 g.cm-3 a kolísá od 1,027 do 1,0395 g.cm-3.
Viskozita mléka je spojena s obsahem tukových kuliček a bílkovinných makromolekul.
Viskozita čerstvého kozího mléka při 20 °C je průměrně 0,002 Pa.s-1. Zvýšená viskozita
indikuje onemocnění mléčné žlázy.
Hodnota titrační kyselosti čerstvého kozího mléka se pohybuje mezi 6,20-7,20 SH. Pomocí
titrační kyselosti lze posuzovat zdravotní stav vemene a vhodnost mléka pro další zpracování.
Zvýšené počty mastitid ve stádě, mohou mít za následek snížení titrační kyselosti mléka.
Při obsahu somatických buněk v kozím mléce nad 1.106 klesá titrační kyselost a stoupá
hodnota pH. Na konci laktace nastává obvykle pokles kyselosti. Naopak mléko s vyšší
kyselostí produkují dojnice na první laktaci.
Průměrné pH kozího mléka je 6,78, při kolísání hodnot od 6,57 do 7.

8.3.3

Somatické buňky

Somatické buňky (SB) zahrnují více typů buněk: polymorfonukleární leukocyty, makrofágy,
lymfocyty a epitelové buňky. Výše zmiňované polymorfonukleární leukocyty tvoří více
jak 40 % celkového počtu SB, zejména u kozího mléka, kde celkové počty SB přesahují
1.106 v 1 ml. Změny SB jsou ovlivněny fází laktace, způsobem dojení a zdravotním stavem
zvířete.
Vyšší počty SB v kozím mléce mohou být způsobeny také rozdílným typem sekrece,
a to apokrinní sekrecí u koz, na rozdíl od sekrece merokrinní u krav. Právě přítomnost
neleukotických, buňkám podobných fragmentů v kozím mléce může zvyšovat celkové počty
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SB. Obvykle vysoké počty SB v kozím mléce jsou způsobeny vyšším počtem
cytoplazmatických částic pocházejících z apokrinní sekrece v mléčné žláze. Dále také záleží
na metodě stanovení SB.
Somatické buňky jsou také indikátorem při zjišťování mastitid. Mastitida ovlivňuje
ekonomiku výroby mléka, snižuje jeho kvalitu a technologické vlastnosti. S mastitidou také
stoupá riziko přítomnosti patogenních makroorganismů a reziduí antibiotik v mléce. Počty
somatických buněk narůstají v počáteční fázi zánětu mléčné žlázy a snižují se až postupným
léčením. Zvýšení počtu somatických buněk je normální fyziologická reakce organismu vůči
infekci. Zvýšené hodnoty SB totiž alarmují zhoršení jakosti mléka, a tím jeho vyloučení
pro spotřebitele.

8.3.4

Technologické vlastnosti kozího mléka

K produkci jakostních mléčných výrobků je třeba, aby mléko jako základní surovina
pro jejich výrobu, bylo co nejkvalitnější. O kvalitě finálních výrobků rozhodují také
technologické vlastnosti kozího mléka. Mezi základní technologické vlastnosti patří
syřitelnost, kysací schopnost, tepelná stabilita a mikrobiologická čistota. U čerstvě
nadojeného mléka souvisí tyto faktory s individualitou zvířete, plemenem, stádiem a pořadím
laktace, sezónou, výživou a zdravotním stavem zvířete.
Kozí mléko se rychleji sýří, ale jeho sýřenina je výrazně jemnější. Proto je vhodnější kozí
mléko zpracovávat na měkké nebo roztíratelné sýry. Při výrobě kysaných mléčných výrobků
je nutné počítat s odlišným složením a vlastnostmi kozího mléka. Zakysané kozí mléko má
velmi jemnou sraženinu, která je dána odlišnou skladbou mléčných bílkovin.
Kysací schopnost je způsobilost ke kvašení, tj. rozvoji a činnosti užitečných mléčných
bakterií. Je rozhodujícím kritériem, zda v mléce bude zajištěn dobrý růst přidaných čistých
mlékařských kultur potřebných pro zdárný průběh všech mikrobiologických procesů. Mléko
musí obsahovat všechny potřebné složky pro rozvoj těchto kultur a nesmí obsahovat žádné
látky, které tento rozvoj potlačují (RIL-rezidua inhibičních látek). Významnou roli hraje také
pH mléka, zastoupení minerálních látek a vitaminů.
Tepelné ošetření kozího mléka jako důležitý technologický postup závisí na dobré tepelné
stabilitě a odolnosti mléčných bílkovin proti vysrážení při záhřevu. Mezi nejvýznamnější
vlivy působící na tepelnou stabilitu mléka je jeho složení, zejména bílkovin, skladba
minerálních látek a jejich vzájemné vztahy.
Mikrobiologická čistota kozího mléka by měla být co nejlepší. Významnou roli v tomto
případě hraje kvalita a jakost krmiva, a také hygiena získávání a ošetřování mléka
po nadojení, protože kozí mléko snadno absorbuje pachy z okolí. Rozhodující je tedy nízký
počet psychrotrofních mikroorganismů, dále bakterií máselného kvašení, hnilobných
a plynotvorných bakterií.
8.3.5

Hygienické požadavky na produkci syrového kozího mléka

Nařízení Komise (ES)1662/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická
pravidla pro potraviny živočišného původu, uvádí kritéria pro syrové mléko následovně:
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Syrové mléko a mlezivo musí pocházet od zvířat, která nevykazují žádný příznak nakažlivé
choroby přenosné mlékem a mlezivem na člověka; která jsou celkově v dobrém zdravotním
stavu, nevykazují známky nákazy, která by mohla mít za následek kontaminaci mléka
a mleziva a zejména netrpí žádnou infekcí pohlavního ústrojí doprovázenou výtokem,
ani enteritidou s průjmem, doprovázenou horečkou nebo viditelným zánětem vemene; která
nevykazují žádné zranění vemene, jež by mohlo mít vliv na mléko a mlezivo; kterým nebyly
podány nepovolené látky či přípravky, a která nebyla protiprávně ošetřena ve smyslu
Směrnice 96/23/ES; u nichž byla v případě podání povolených přípravků či látek dodržena
ochranná lhůta stanovená pro tyto přípravky a látky. Zvířata musí pocházet z chovu prostého
brucelózy a tuberkulózy.
Syrové kozí mléko musí splňovat kritéria na obsah mikroorganismů, které jsou
při předpokládaném tepelném ošetření ≤ 1 500 000, při výrobě výrobků ze syrového mléka ≤
500 000 v mililitru mléka. Limitní hodnoty pro počty somatických buněk nejsou u kozího
mléka stanoveny.

8.3.6

Možnosti zpracování kozího mléka

Kozí mléko lze po tepelné úpravě dodávat do obchodní sítě jako mléko konzumní
nebo ho distribuovat tzv. „ze dvora“. Pokud jde o samotné výrobky, jejich struktura je velmi
pestrá. Od mléka přes mléko sušené, měkké, tvrdé a zrající sýry, jogurty, zakysané výrobky
a pomazánky. Z mléčných produktů se vyrábějí nejvíce sýry. Nejběžnějším typem je výroba
čerstvých sýrů (Ricotta), kdy se obsah sušiny pohybuje kolem 20 %. Sýry s ušlechtilou plísní
na povrchu nebo uvnitř (Camembert, Cabrales) mají vysoký obsah sušiny (50-52 %).
Mezi tvrdé sýry vyráběné z kozího mléka v ČR patří Eidam a Čedar. Tyto sýry jsou
v porovnání se sýry z mléka kravského tvrdší a jejich chuť je výraznější.
Největším výrobcem kozích sýrů je Francie, dále z dalších zemí jsou to například Španělsko,
Itálie, Řecko, Švýcarsko nebo Nizozemsko. V současné době jsou vyráběny tři kategorie
kozích sýrů. První zahrnuje tradiční sýry různých variant vyráběné na farmách. Tyto sýry jsou
spotřebovány většinou přímo výrobci nebo v malém okruhu lidí kolem nich. Druhá skupina
zahrnuje tradiční sýry vyráběné částečně na farmách za jednoduchých podmínek výroby
a částečně v moderních průmyslových provozech. Tímto způsobem např. ve Francii
je vyráběno na 400 variant kozích sýrů, převažují sýry měkké, čerstvé. Třetí skupina sýrů
je vyráběna ze směsi ovčího a kozího mléka. V řadě zemí jsou chovány ovce a kozy společně
a ke zpracování je používána směs těchto mlék. Výroba této skupiny sýrů je omezena laktační
periodou. V Řecku se kozí mléko s přídavkem ovčího používá při výrobě sýru Feta a jiných
tradičních řeckých sýrů (Halloumi). V Norsku se vyrábí např. syrovátkové sýry Mysost
a Gjetost, v Portugalsku Castelo Branco aj. Další možností zpracování kozího mléka
je výroba jogurtů, které se vyznačují dobrou stravitelností. Vše je způsobeno velikostí
tukových kuliček, které mají tenkou membránu a snadno uvolňují mastné kyseliny.
Tím je také ovlivněna jejich chuť. Koagulát je měkký a jeho konzistence nevyvolává
charakteristický pocit v ústech, jako u jogurtů vyrobených z kravského mléka. Dlouhodobým
kyselým srážením s použitím syřidla vzniká tvaroh, který obsahuje přibližně 25 % sušiny
a 54 % tuku v sušině.
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8.4 MLÉKO BUVOLÍ
Obecně, pokud srovnáme složení mléka kravského a buvolího, buvolí mléko obsahuje hlavní
složky ve vyšších koncentracích (tabulka 36). Většina studií je zaměřena na složení buvolího
mléka plemene Murrah. Mléko většiny plemen vykazuje podobné složení.
Tabulka 36: Složení mléka buvolího a kravského (%)
Mléko

Tuk

Proteiny

Laktóza

buvolí
kravské

7,0
4,3

4,0
3,4

5,1
4,8

Minerální
látky
0,8
0,7

Tukuprostá
sušina
9,8
9,0

Sušina
16,7
13,3

Zdroj: (Pandya a Khan, 2006
Buvolí mléko obsahuje téměř dvojnásobné množství tuku než kravské mléko. Obsah tuku
podobně jako u ostatních přežvýkavců ovlivňuje řada faktorů - stádium laktace, individualita
zvířete, sezónnost, výživa, plemeno, frekvence dojení. 60 % tukových kuliček je o velikosti
3,5-7,5 µm. Velikost tukových kuliček se mění v závislosti na stadiu laktace, pořadí laktace
a na teplotě mléka. Zastoupení mono-, di- a triacylglycerolů v mléčném tuku je podobné
jako u mléka kravského. Složení mastných kyselin v mléčném tuku je odlišné od kravského
mléka: podíl mastných kyselin s počtem uhlíků C4:0, C16:0, C17:0 a C18:0 je vyšší, ale C6:0, C8:0,
C10:0, C12:0, C14:0 a C14:1 je nižší. Hladina cholesterolu (celkového a volného) je nižší v buvolím
mléce (275 a 212 mg.100 g-1) ve srovnání s mlékem kravským (330 a 280 mg.100 g-1). Obsah
fosfolipidů v mléčném tuku je také nižší (0,3 % mléčného tuku).
Obsah bílkovin, jak ukazuje tabulka 36, je vyšší, a pohybuje se v rozmezí 3,8-4,3 %, 80 %
z celkového obsahu bílkovin tvoří kasein podobně jako u ostatních přežvýkavců. Převážná
část kaseinu je přítomna v micelární formě. Kaseinové micely mají rozměr 80-250 nm.
V buvolím mléce podobně jako v mléce kravském byly popsány kaseinové frakce αs, β a κ.
Zastoupení jednotlivých frakcí kaseinu je v množství: 40 % αs1-kaseinu, 6-9 % αs2-kaseinu,
35 % β-kaseinu a 12 % κ-kaseinu. Genetické varianty byly popsány pouze u κ-kaseinu.
V buvolím mléce nalezneme stejně jako v mléce kravském syrovátkové bílkoviny
α-laktalbumin a β-laktoglobulin v množství 8,4 a 6,4 % z celkového obsahu bílkovin.
V buvolím mlezivu byly identifikovány 4 třídy imunoglobulinů: IgG, IgA1, IgA2 a IgM.
Laktoferin je přítomný ve vyšších koncentracích (0,32 mg.ml-1).
Tabulka 37: Obsah minerálních látek v buvolím mléce (mg.100 ml-1)

buvolí
mléko

Ca

Mg

Na

K

P

kys.
citronová

Cl

CA/P

183

18

44

107

82

159

58

1,71

Zdroj: Pandya a Khan, 2006
Buvolí mléko obecně obsahuje vyšší koncentrace minerálních látek (tabulka 37), ale plemeno,
sezónnost, stadium laktace a zdravotní stav mléčné žlázy ovlivňují jejich koncentraci.
V buvolím mléce byly popsány 2 pigmenty, které způsobují zeleno–žluté zabarvení tuku:
biliverdin, který je vázán na kasein a bilirubin. 20 enzymů bylo identifikováno v buvolím
mléce. Alkalická fosfatáza, která má význam pro kontrolu účinnosti pasterace má v buvolím
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mléce nižší aktivitu a nachází se převážně ve smetaně. Aktivita lipázy je také nižší, zvyšuje
se ke konci laktace. Enzym se nachází v odstředěném mléce i ve smetaně. Aktivita proteázy je
vyšší v buvolím mléce. Obsah lysozymu je ve srovnání s kravským mlékem nižší
(180 µg.100 ml-1). Fyzikálně-chemické vlastnosti uvádí tabulka 38.
Tabulka 38: Fyzikálně-chemické vlastnosti buvolího mléka
Kyselost
[%
kyseliny
mléčné]]

buvolí
mléko

Hustota při Elektrická
20 °C
vodivost
3
[g/cm ]
[mmhos]]

0,13

1,031

Bod mrznutí
[°C]]

6,69 ± 0,223

-0,552 až
- 0,558

Oxidačněredukční
potenciál
[Eh]]

pH při 20 °C

+ 0,31

6,74

Zdroj: Pandya a Khan, 2006

8.5 MLÉKO KOBYLÍ
Koně jsou tradičně chováni pro produkci mléka v některých oblastech - ve střední Asii,
v Mongolsku a v zemích bývalého Sovětského svazu. Kobylí mléko je v těchto oblastech
jednou z nejdůležitějších potravin ve výživě člověka. Kobylí mléko je používáno především
k výrobě fermentovaného mléčného nápoje kumysu a k výrobě sýrů. Předpokládá se,
že asi 30 miliónů lidí na světě konzumuje pravidelně kobylí mléko. Složení kobylího mléka je
odlišné od mléka kravského, více se podobá mléku mateřskému.
Z tohoto důvodu např. v Itálii považovali kobylí mléko za možnou náhradu kravského mléka
u dětí s alergií na kravské mléko. Kobylí mléko bylo také u člověka používáno k léčbě
některých patologických stavů – např. hepatitidy, tuberkulózy.
Tabulka 39: Složení kobylího mléka ve srovnání s mateřským mlékem
Mléko
kobylí
mateřské

Tuk [g.kg-1]
12,1
36,4

Bílkoviny
[g.kg-1]
21,4
14,2

Laktóza [g.kg-1]
63,7
67,0

Minerální
látky [g.kg-1]
4,2
2,2

Energie
[kcal.kg-1]
480
677

Zdroj: Park et al., 2006
Tabulka 39 ukazuje obsah základních složek v kobylím mléce a v mléce mateřském. Obsah
laktózy je podobný jako u mateřského mléka, na rozdíl od kravského mléka, kde je nižší. Obě
mléka, mateřské i kobylí, mají významně nižší hladiny proteinů a minerálních látek
ve srovnání s kravským mlékem. Tuk představuje pouze 25 % energie v kobylím mléce,
v mléce kravském i mateřském 50 %.
Kobylí mléko obsahuje méně tuku, který je přítomen v podobě emulze. Tukové kuličky jsou
menších rozměrů (2-3 µm). Obal tukových kuliček tvoří 3 vrstvy: vnitřní proteinová vrstva,
fosfolipidová vrstva a vrstva obsahující glykoproteiny. Triacylglyceroly tvoří pouze 80 %
tuku, zbytek je zastoupen fosfolipidy a volnými mastnými kyselinami. Kobylí mléko obsahuje
nižší podíl nasycených MK s nízkým a vysokým počtem uhlíků (C4:0, C6:0, C16:0, C18:0).
Mléčný tuk obsahuje z nasycených MK 2,1 x více kyseliny laurové, 3,1 x více kyseliny
kaprinové, 9,6 x více kyseliny kaprylové než mléčný tuk kravského mléka. Z nenasycených
MK obsahuje méně kyseliny olejové, ale až 224 x více kyseliny linoleové a 4,9 x více
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kyseliny linolové než mléčný tuk kravského mléka. Mléčný tuk obsahuje více nenasycených
mastných kyselin a mastných kyselin s krátkým řetězcem, je proto dieteticky vhodnější
než tuk kravského mléka. Obsahuje rovněž vysoké hladiny fosfolipidů. Mastné kyseliny
kobylího mléka jsou snadno absorbovány v tenkém střevě člověka a proto jsou často
považovány za dieteticky prospěšné.
Tabulka 40: Zastoupení dusíkatých látek v mléce kobylím, kravském a mateřském
Dusíkatá frakce
hrubá bílkovina
[g.kg-1]
syrovátkové
bílkoviny [g.kg-1]
NPN x 6,38 [g.kg-1]
kasein [g.kg-1]
% z celkového
obsahu bílkovin
syrovátková
bílkovina [%]
kasein [%]
NPN x 6,38

Mléko kobylí
21,4

Mléko mateřské
14,2

Mléko kravské
32,5

8,3

7,6

5,7

2,4
10,7

2,9
3,7

1,7
25,1

38,79

53,52

17,54

50,00
11,21

26,06
20,42

77,23
5,23

Zdroj: Park et al., 2006
Zastoupení dusíkatých látek ukazuje tabulka 40. Na rozdíl od kravského mléka, v mléce
kobylím tvoří kasein pouze 40-60 % z celkového obsahu bílkovin, podobně jako v mléce
mateřském. Syrovátkové bílkoviny se nachází ve vyšší koncentraci (40 % z celkového obsahu
bílkovin). Frakce volných aminokyselin je bohatá na serin a kyselinu glutamovou. Mléka
přežvýkavců mají zcela odlišné zastoupení dusíkatých látek, kobylí mléko je bližší složením
mléku mateřskému, z tohoto důvodu je více vhodné pro lidskou výživu. V kobylím mléce
se nachází β-kasein (50 %), αs-kasein (40 %) a κ-kasein (10 %). Kaseiny kobylího mléka
obsahují méně prolinu a kyseliny glutamové a více kyseliny asparagové. Kobylí a mateřské
mléko tvoří měkčí sraženinu, proto je fyziologicky vhodnější pro výživu kojenců, a
je stravitelnější než sraženina vzniklá z kravského mléka. Syrovátkové bílkoviny jsou
zastoupeny sérum albuminem (2-19 %), α-laktalbuminem (25-50 %), β-laktoglobulinem
(28-60 %) a imunoglobuliny (4-21 %). Oba druhy mlék kobylí i kravské obsahují významné
koncentrace β-laktoglobulinu, který zcela chybí v mléce mateřském. Na rozdíl od ostatních
druhů mlék kobylí mléko je bohaté na lysozym a laktoferin (0,8 g.kg-1 a 0,2-2 g.kg-1). Kobylí
mléko obsahuje vyšší hladinu vitaminu C, hladina ostatních vitaminů je podobná jako v mléce
kravském. Minerální látky vykazují významné změny v průběhu laktace (3-196 dní).
Například mezi 3-15 dnem laktace jsou hladiny minerálních látek vyšší (0,601 g), podobně
i hladina Ca (135,5 mg), P (87,5 mg) a Mg (10 mg), než v dalších fázích laktace. Poměr Ca:P
je na začátku laktace 1,55. Mléko produkované během druhého měsíce laktace obsahuje
o 25 % méně Ca a o 30 % méně P. Během 4 měsíce dochází k dalšímu poklesu Ca (o 45 % )
i P (o 49 %).
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8.6 SOBÍ MLÉKO
Sobí mléko v době vrcholu laktace a ve středu laktace je relativně bohaté na tuk (11-15 %)
a bílkoviny (7-10 %), ale chudé na laktózu (3,5 %). S pokračující laktací vzrůstá obsah
sušiny. V pozdní laktaci obsahuje sobí mléko více (20 %) tuku a 12-13 % bílkovin. Poměr
bílkovin a tuku během laktace klesá, protože mláďata potřebují na začátku více bílkovin
pro vývoj svalové hmoty, která se vyvíjí rychleji než tuková tkáň. Zásoby tuku, které jsou
nutné pro zimní období, se vytváří až s pokračující laktací. Tabulka 41 uvádí údaje
o průměrném složení sobího mléka, které byly získány vyšetřením individuálních vzorků (n)
od více zvířat a z několika literárních zdrojů.
Tabulka 41: Složení sobího mléka v období vrcholu laktace
Týden
laktace
4-5
4
5
3-5
5

n
8
3
5
7
2

Sušina
[%]]
27,1
23,7
38,1
31,6
32,8

Tuk [%]]
11,1
10,2
19,6
15,5
17,1

Proteiny
[%]]
11,1
7,5
13,0
10,7
10,9

Laktóza
[%]]
3,0
3,7
3,7
3,7
2,8

Popeloviny
[%]]
1,5
1,2
2,7
2,7
1,5

Zdroj: Holand et al., 2006
Složení aminokyselin je relativně stálé během laktace, ačkoliv obsah proteinů se zvyšuje
z 9 % na začátku laktace, až na hodnotu 11 % v pozdní laktaci. Bílkoviny sobího mléka
obsahují vysoké hladiny lysinu a histidinu, ale nízké hladiny prolinu. Kasein je nejvíce
zastoupenou bílkovinnou frakcí (7,6-8,9 %), β-laktoglobulin je hlavní syrovátkovou
bílkovinou. Vysoký obsah všech aminokyselin ve srovnání s ostatními druhy mlék ukazuje,
že sobí mléko je vhodné jako doplněk výživy pro sportovce (vydatný zdroj bílkovin).
V sobím mléce se nachází vysoké hladiny nebílkovinných dusíkatých látek (močovina,
čpavek, karnitin). Celkové množství nebílkovinného dusíku je 84-118 mg.100 ml-1. Složení
mléčného tuku je podobné jako u skotu - tuk je bohatý na kyselinu palmitovou, stearovou,
olejovou a myristovou, současně s nižšími koncentracemi mastných kyselin s krátkým
řetězcem. Zastoupení mastných kyselin závisí na výživě. V letních měsících je ve vyšších
koncentracích přítomna kyselina linolenová. Obsah laktózy je na vrcholu laktace 3-3,5 %
a s pokračující laktací obsah klesá. Sobí mléko obsahuje malá množství oligosacharidů, které
mají prebiotický účinek. Obsah minerálních látek je poměrně vysoký: 1-1,5 %. Popeloviny
tvoří asi 5 % obsahu sušiny. Koncentrace hlavních prvků – Ca a P je podobná jako
v kravském mléce, zatímco koncentrace Na a K je nižší. Během laktace se koncentrace
popelovin zvyšuje, což souvisí se zvyšováním koncentrací osmoticky aktivních solí
při úbytku laktózy. Sobí mléko je bohaté na vitaminy rozpustné v tucích. 10 dní od začátku
laktace obsahovalo sobí mléko vitaminu A 51-141 µg.100 g-1, vitaminu E 19-88 µg.100 g-1
a vitaminu D 0,07-0,14 µg.100 g-1. Koncentrace vitaminu C je asi 2 mg.100 ml-1. Sobí mléko
je bohatší na vitamin D3 (0,5-2,0 mg.kg-1) a rovněž na vitamin K3 (0,06-0,08 mg.100 g-1).

8.7 VELBLOUDÍ MLÉKO
Velbloudí mléko se liší od kravského mléka senzorickými vlastnostmi. Na rozdíl
od kravského mléka má bílou barvu, může být zpěněné a jeho chuť může být nasládlá nebo
naopak slanější v závislosti na výživě velblouda.
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Složení a fyzikálně – chemické vlastnosti velbloudího mléka uvádí tabulka 42. Z tabulky
je patrné, že složení může kolísat velmi výrazně podle regionu.
Obsah sušiny v mléce je vyšší u velblouda dvouhrbého než u dromedára. Na obsah sušiny má
vliv i příjem vody. Pokud je neomezený přístup k vodě je obsah 86 %, avšak v případě
omezeného příjmu vody obsah vody v mléce stoupá na 91 %. Změny v obsahu vody ukazují
adaptaci zvířat na podmínky prostředí pouště.
Hodnoty měrné hmotnosti, obsah tuku, proteinů, laktózy a popelovin jsou vyšší v mléce
velblouda dvouhrbého, než u dromedára. Ve srovnání s jinými druhy, velbloudí mléko má
nižší hodnotu pH, naopak kobylí mléko vyšší. Titrační kyselost vyjádřená v % kyseliny
mléčné je nižší, než u mléka kravského, buvolího, ovčího a kozího, ale vyšší než u mléka
mateřského a kobylího. Hodnota měrné hmotnosti je blízká hodnotám mléka kravského
a kozího. Celková sušina v mléce dromedára má podobnou hodnotu jako u kravského mléka,
je ale vyšší u velblouda dvouhrbého a je také vyšší než hodnoty u ostatních druhů mlék
(kromě ovčího a buvolího mléka). Obsah bílkovin a tuku v mléce dromedára je přibližně
stejný jako v kravském mléce, ale opět je vyšší v mléce velblouda dvouhrbého. Obsah kaseinu
v mléce dromedára a v kravském mléce je podobný, zatímco obsah syrovátkových bílkovin
je vyšší v mléce dromedára. Mléko velblouda dvouhrbého má rovněž vyšší hodnoty kaseinu
a syrovátkových bílkovin, než mléka ostatních druhů, kromě mléka ovčího. Poměr
syrovátkových bílkovin a kaseinu ve velbloudím mléce je vyšší než v mléce kravském,
buvolím, ovčím, kozím, ale nižší než v mléce mateřském a kobylím. Vysvětluje to skutečnost,
že sraženina vzniklá z velbloudího mléka má měkčí konzistenci, než sraženina vyrobená
z kravského nebo buvolího mléka.
Obsah laktózy v mléce dromedára se příliš neliší od mléka kravského, ale v mléce
dvouhrbého velblouda je vyšší. Obsah popelovin ve velbloudím mléce je podobný jako
u mléka kravského, buvolího a kozího, ale nižší než v mléce ovčím. Dostupné údaje o obsahu
chloridů ve velbloudím mléce ukazují, že hladina je vyšší než v mléce jiných druhů.
Bod mrznutí mléka dromedára je v rozmezí hodnot -0,57 až -0,61 °C. Hodnota je nižší
než u kravského mléka. Vyšší hladiny solí nebo laktózy ovlivňují tuto hodnotu. Velbloudí
mléko obsahuje 61-76 % kaseinového N, 17-29 % N syrovátkových bílkovin a 5,8-10,6 %
nebílkovinného N. Ve velbloudím mléce byly identifikovány 4 kaseinové frakce: αs1-CN,
αs2-CN, β-CN a κ-CN. Syrovátkové bílkoviny mají odlišné složení než u mléka kravského,
hlavní syrovátkovou bílkovinou je alfa-laktalbumin (5000 mg.l-1), dále jsou přítomné proteiny
sérový albumin, laktoforin (954 mg.l-1) a kyselý protein (157 mg.l-1). V mléce velbloudím
se nenachází bílkovina beta-laktoglobulin.
Koncentrace makroprvků ve velbloudím mléce jsou podobné jako v mléce kravském.
Na druhé straně je mnohem méně zastoupen citrát oproti kravskému mléku. Nízká hladina
citrátu je důležitá pro antibakteriální aktivitu laktoferinu, vysoké hladiny tuto aktivitu snižují.
Velbloudí mléko je bohatým zdrojem niacinu (4-6 mg.l-1) a vitaminu C (52 mg.l-1).
Mléčný tuk je přítomný v podobě tukových kuliček, které jsou menších rozměrů (2-3,93 µm).
Triacylglyceroly tvoří až 98 % mléčného tuku. Zastoupení mastných kyselin
v triacylglycerolech je odlišné od mléka kravského. Velbloudí mléko obsahuje jen velmi malé
množství MK C4 – C12, ale koncentrace C14:0, C16:0 a C18:0 jsou relativně vysoké. C16:1
je přítomna ve vyšších koncentracích než v mléce jiných druhů. Mléčný tuk velbloudího
mléka obsahuje větší podíl nenasycených mastných kyselin.
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Zdroj: EL-SAYED, EL-AGAMY, I., 2006
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15,4

15,5

15,5

84,6

84,5

84,5

Mongolsko

Kazachstán

12,9

14,4

9,8

12,3

12,2

Sušina
[%]

Čína

Dvouhrbý
velbloud

87,1

Pákistán

90,2

Indie

85,6

87,7

Saúdská
Arábie

Etiopie

87,8

Egypt

dromedár

Země

Voda
[%]

5,17

5,4

5,52

5,22

5,5

3,2

3,49

3,75

Tuk
[%]

4,45

4,4

3,98

2,68

4,5

2,7

3,26

3,13

Proteiny
[%]

3,22

-

-

-

-

-

1,9

2,43

Kasein
[%]

1,1

-

-

-

-

-

0,90

0,95

Syrovátkové
proteiny
[%]

4,82

4,8

4,92

4,3

3,4

4,2

4,78

4,5

Laktóza
[%]

0,68

0,9

0,94

0,73

0,9

0,6

0,83

0,8

Popeloviny
[%]

-

-

-

6,6

-

6,5

6,5

6,53

pH

1,03

-

1,04

-

-

1,03

1,03

Hustota
[g.cm-3]

-

-

-

0,14

-

0,17

0,13

0,16

Titrační
kyselost
[%]

-

-

-

-

-

-

-

0,19

Chloridy
[%]

Tabulka 42: Složení a fyzikálně-chemické vlastnosti velbloudího mléka

9. HYGIENA ZÍSKÁVÁNÍ MLÉKA
K potravinám a surovinám živočišného původu řadíme také mléko a mléčné výrobky určené
k výživě lidí popř. k jiným účelům. K mlékárenskému ošetření a zpracování se smí dodávat
pouze mléko zdravých zvířat, které bylo hygienicky získáno, a s kterým se dále zachází
takovým způsobem, aby byla zabezpečena zdravotní nezávadnost a aby maximálně zůstaly
zachovány biologické a nutriční vlastnosti a trvanlivost mléka.

9.1 HYGIENA PROSTŘEDÍ, DOJNIC A DOJIČŮ
Způsob ustájení významně ovlivňuje zdravotní stav a kondici dojnic, a tím i produkci
a hygienu mléka. Situování, konstrukce, kapacita kravína mikroklima, čistitelnost a navazující
provozy musí splňovat veterinárně-hygienické požadavky. Hygiena dojnic úzce souvisí
s hygienickými podmínkami ustájení. Čistota dojnic ovlivňuje mikrobiologickou jakost
mléka. Mléko od zněčištěných dojnic obsahuje vícenásobné množství mikroorganismů.
Úkolem dojiče je získávání mléka a péče o zachování jeho jakosti až do přejímky mléka.
Dojič musí být obeznámen se základy fyziologie laktace, nemocemi dojnic, se základy
hygieny získávání, ošetřování a uchovávání syrového mléka po nadojení. Dojič je povinen
znát a dodržovat základní pravidla hygienického minima. Dále je povinen podrobit
se lékařskému vyšetření při horečnatých průjmových a hnisavých onemocněních.

9.2 HYGIENA DOJENÍ
Hygiena dojení neznamená pouze dodržování hygienických podmínek během vlastního
dojení, ale jedná se o řadu činností, které na sebe navazují a kterými se vytvářejí hygienické
podmínky pro vlastní dojení. Dojení můžeme rozdělit na přípravné práce, vlastní dojení
a dodojování. Přípravné práce před dojením zahrnují:
• přípravu dojiče,
• přípravu dojícího zařízení,
• přípravu dojírny,
• přípravu dojnice.
Dodržování určitého pravidelného pracovního režimu – jeho stereotyp, má příznivý vliv
na spouštění mléka. Reflex spouštění mléka je vyvolán i podmíněnými reflexy. Nejen dojení,
vhodná přípravná masáž mléčné žlázy před dojením a přípravné práce spojené s dojením
se musí dodržovat jako souhrn reflexního řetězce.

9.2.1

Příprava dojiče a dojícího zařízení

Dojič přistupuje k dojení za dodržení pravidel osobní hygieny, převléknut do čistého
pracovního oděvu s přikrývkou na hlavě.
U dojících strojů a všech jeho součástí se zkontroluje čistota. V další fázi je nutná kontrola
správné funkce dojícího zařízení. Při přípravě dojícího zařízení se doporučuje kontrola
napnutí řemene pumpy a mazání pumpy, kontrolovat hodnoty podtlaku na všech větvích,
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kontrolovat funkci regulačního ventilu, vypláchnout linku dojení vodou teplou 50 °C, vysušit
potrubí stěrkami.

9.2.2

Příprava dojnice na dojení

Příprava vemene dojnice na dojení musí splňovat dvě funkce – hygienickou a fyziologickou.
Správně provedená toaleta vemene je nezbytným předpokladem pro zabezpečení
hygienických podmínek při získávání kvalitního mléka. Současně provedená masáž vemene
by měla vyvolat dostatečnou sekreci oxytocinu a ejekci mléka. Z hlediska fyziologie
získávání mléka je důležité, aby jednotlivé úkony předcházející dojení probíhaly ve stálém
pořadí a měly dostatečné trvání.
Pro rychlé a úplné vydojení mléka, které je uloženo ve vemeni, je důležitý samotný začátek
dojení. Ejekce mléka je vrozený reflex. K ejekci mléka dochází v důsledku reakce organismu
na stimulaci mléčné žlázy prostřednictvím neuroendokrinního reflexního oblouku. Výsledkem
je uvolnění hormonu oxytocinu z neurohypofýzy do krve a fyziologický účinek hormonu
na úrovni sekrečního epitelu mléčné žlázy. V době před dojením se v mléčné cisterně nachází
pouze malý objem mléka z celkového množství, které je uloženo ve vemeni. Po mechanické
stimulaci mléčné žlázy dojde k vyvolání reflexu ejekce mléka a až 50 % mléka se shromáždí
v cisterně, a je tak přístupné pro mechanické získávání. Zbývající alveolární mléko v průběhu
dojení sestupuje z alveol do cisterny během celé doby dojení v důsledku udržení ejekce
tj. udržení kontrakce myoepitelových buněk. Mléko sestupuje do cisterny do té doby, dokud
jeho tlak v cisterně nedosáhne maxima. Neustálá kontrakce alveol, nepřetžitý přesun a tlak
mléka z vyšších částí vemene do cisterny je výsledkem zvýšené hladiny oxytocinu, který je
uvolňován stimulačním působením strukových návleček dojící soupravy. Zvýšená hladina
oxytocinu je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících úplné vydojení mléčné žlázy.
Vlivem vnějších podmínek chovu a v důsledku nesprávné manipulace se zvířaty dochází
ke vzniku poruch spouštění mléka, které se projevují prodlužováním doby dojení, snížením
užitkovosti, případně částečným nebo úplným zadržením mléka ve vemeni v průběhu dojení.
Vyvolání reflexu ejekce může být narušeno dvěma rozdílnými fyziologickými způsoby. První
se projevuje na úrovni centrální nervové soustavy, jedná se o centrální poruchy, a druhý
ve vemeni, kde se mohou vyskytovat tzv. periferní poruchy.
Toaleta vemene
Úkolem přípravy mléčné žlázy je dokonalé očištění, posouzení zdravotního stavu
a přezkoušení kvality sekretu. Pro smyslové posouzení mléka a odstranění kontaminovaného
mléka se musí oddojit nejméně 2-3 střiky mléka z každého struku do speciální nádobky
s dvojitým dnem. V žádném případě není vhodné oddojovat mléko na zem nebo na ruku,
aby se nevytvořily podmínky pro přenos infekce. Oddojení prvních střiků mléka slouží
k drenáži mléčných vývodných cest (strukový kanálek, struková část mléčné cisterny). Pokud
by se první střiky oddojily až po toaletě vemene, manuální masáž by mohla způsobit zpětný
tlakový gradient, při kterém by došlo k nasávání kontaminovaného mléka ze strukového
kanálku, případně ze strukové části cisterny do vemene. První střiky mléka obsahují vysoké
počty mikroorganismů, a proto musí být z celkového nádoje vyloučeny. Kontrola prvních
střiků mléka je také nezbytnou součástí diagnostiky mastitid. Při zjištění senzorických změn
sekretu je nutné udělat podrobnou kontrolu zdravotního stavu vemene a mléko od podezřelé
dojnice vyloučit z dodávky do mlékárny. Teprve po oddojení prvních střiků je možné
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přistoupit k očistě a masáži vemene. Vlastní toaletu vemene je možné provádět různými
způsoby:
• suchá toaleta zahrnuje otření struků a dolní části vemene suchou utěrkou (textilní
nebo papírovou),
• polosuchá toaleta se provádí vlhkou utěrkou smočenou v roztoku dezinfekčního
přípravku,
• mokrá toaleta (u silně znečištěných vemen) zahrnuje omytí čistou vodou teplou 45 °C
a důkladné osušení vemene a struků utěrkou smočenou v roztoku dezinfekčního
přípravku.
Na čištění vemene a struků by se měly používat podle možností jen jednorázové utěrky.
Z hlediska přenosu infekce není vhodné používat jednu utěrku pro více dojnic. Při utírání
se vemeno masíruje a kontrolují se poranění a změny.
V případě zvýšeného výskytu infekčních mastitid ve stádě se v rámci prevenčních opatření
provádí predipping. Po oddojení prvních střiků se struky před dojením desinfikují ponořením
do 0,5 % Jodonalu (nebo jiného přípravku) v dezinfekční nádobce. Prostředek se nechá
působit asi 30 sekund, struk se důkladně osuší a otře se utěrkou pro jednorázové použití.

9.2.3

Dojení

Z fyziologického hlediska je velmi důležitý čas, který uplyne od začátku stimulace vemene
do nasazení dojící soupravy. Optimální je, pokud interval není delší než 1 maximálně
1,5 minuty.
Dojící stroj se nikdy nenasazuje na mokré vemeno. Voda stékající z povrchu vemene
do strukových násadců je zdrojem infekce mléčné žlázy a současně kontaminuje mléko.
Dojící souprava se nasazuje tak, aby se zbytečně nenasával atmosferický vzduch a aby
nedošlo k poranění vemene. Po nasazení strukových násadců se zkontroluje, zda dojnice
spustila mléko. V negativním případě se znovu provádí masáž vemene bez sejmutí strukových
násadců. Soustavně se kontroluje průběh dojení. Dojnice by měla být podojena za 2-8 minut.
Pokud se strojem se dodojuje, pak velmi šetrně a okamžitě po ukončení toku mléka.
Významným pokrokem bylo zavedení automatických systémů, které na základě sledování
průtoku mléka automaticky ukončí dojení. Automatické ukončení dojení zabraňuje
zbytečnému dojení naprázdno. Většina indikátorů ukončení dojení je nastavená na kritickou
hodnotu průtoku mléka 0,2 l.min-1. po ukončení dojení je nutné desinfikovat hroty struků
a upravit systém krmení tak, aby dojnice v prvních dvou hodinách po dojení zůstaly stát.
Dezinfekce struků po každém dojení je jedním z nejúčinnějších prostředků prevence
infekčních mastitid. Po ukončení dojení se strukový kanálek uzavírá velmi pomalu (až 2 hod.)
a kapky mléka se mohou spolu s bakteriemi kapilárním vzlínáním dostat do strukového
kanálku. Dezinfekce struků sníží průnik bakterií až o 90 %. K dezinfekci se používají
prostředky k tomuto účelu registrované a schválené a v předepsané koncentraci. Po ukončení
dojení je nutné vyčistit a desinfikovat dojící zařízení a potrubí. Průběžně by se měla sledovat
stabilita funkčních parametrů dojícího zařízení stanovených výrobcem. Pravidelně se musí
vykonávat preventivní prohlídky technického stavu dojícího zařízení.
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9.3 SPRÁVNÁ FUNKCE DOJÍCÍHO STROJE
Dojící zařízení a technologie dojení ovlivňuje svou funkcí zdravotní stav ml. žlázy a tím
i produkci mléka. Dojící zařízení se v patogenezi mastitid může uplatnit jako traumatizační
faktor působící mikrotraumatizaci a makrotraumatizaci mléčné žlázy a dále jako pasívní
a aktivní vektor přenosu infekčních agens. Proto se stala pravidelná kontrola fce dojících
zařízení nedílnou součástí všech programů tlumení a prevence mastitid.
Působení funkčních parametrů dojících zařízení je možné pozorovat nejen kontrolou jejich
hodnot a charakteristik v průběhu dojení, ale i na zdravotním stavu struků na konci dojení
po stažení strukových násadců. Fyziologické a anatomické změny jsou odrazem nastavení
funkčních parametrů dojícího zařízení. Dojící zařízení může přímo i nepřímo ovlivnit
zdravotní stav vemene:
1. umožňuje kontaminaci povrchu kůže,
2. vyvolává změny tkáně struků,
3. umožňuje penetrovat bakteriím přes strukový kanálek,
4. umožňuje přenos bakterií mezi jednotlivými čtvrtěmi,
5. ovlivňuje stupeň vydojení.
Příčinami traumatizace mléčné žlázy dojícím strojem jsou nevhodné vlastnosti strukových
gum, nadměrná hmotnost dojící soupravy, nadměrná výška a fluktuace podtlaku
v podstrukové komoře, vysoká i příliš nízká pulsační frekvence, příliš široký pulsační poměr
a nevhodný charakter přechodových fází pulsačního cyklu.
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10. OŠETŘENÍ MLÉKA PO NADOJENÍ
10.1 POŽADAVKY NA PROSTORY A VYBAVENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
Zařízení k dojení a prostory pro skladování a chlazení mléka a mleziva a pro manipulaci
s nimi musejí být umístěny a konstruovány tak, aby se omezilo riziko kontaminace mléka
a mleziva.
Prostory pro skladování mléka a mleziva musí být chráněny proti škůdcům, musejí být
dostatečně odděleny od prostor, kde jsou zvířata ustájena, a musejí mít vhodné chladicí
zařízení.
Povrch zařízení, které má přijít do styku s mlékem a mlezivem (nástroje, nádoby, cisterny atd.
určené k dojení, sběru nebo k přepravě), musí být snadno čistitelný a dezinfikovatelný a musí
být udržován v řádném stavu. To vyžaduje použití hladkých, omyvatelných a netoxických
materiálů.
Po použití musejí být takové povrchy vyčištěny a případně vydezinfikovány. Nádoby
a cisterny použité při přepravě mléka a mleziva musejí být před dalším použitím vhodným
způsobem vyčištěny a vydezinfikovány, a to po každé přepravě nebo sérii přeprav, jestliže
mezi vykládkou a následnou nakládkou uplynula velmi krátká doba, v každém případě však
minimálně jedenkrát za den.

10.2 OŠETŘENÍ MLÉKA PO NADOJENÍ
Mléko může obsahovat nečistoty pocházející z povrchu těla dojnic, ze vzduchu, krmiva,
steliva apod. Čím dříve se tyto nečistoty odstraní, tím méně mikroorganismů se do mléka
vyplaví. Mléko se čistí bezprostředně po nadojení, čištění nesmí být žádným způsobem
urychlováno. Čištění je zajištěno filtrací nebo cezením.
10.2.1 Filtrace mléka
Je-li mléko filtrováno, musí být použitý filtr v závislosti na jeho typu vyměněn nebo vyčištěn
před vyčerpáním jeho absorpční schopnosti; v každém případě musí být vyměněn
nebo vyčištěn před každým dojením. Používají se plošné nebo rukávové filtry z netkané
textilie, které se vkládají do mléčného potrubí nebo nad vtokový otvor. Filtrační kapacita
nesmí být překročena, neboť nečistoty zpomalují filtrační rychlost a vyšší tlak usnadní
pronikání nečistot. Další možností je použití kovových filtrů, které jsou použitelné
opakovaně.
10.2.2 Cezení mléka
Tento způsob je obvykle využíván při čištění menšího množství mléka na farmách.
Jde o cezení mléka přes plachetky, které jsou použitelné jednorázově nebo je nutno je prát
a sterilizovat. Poklepávání a otřásání sítem s plachetkou má za následek, že zachycené
nečistoty se rozpadávají a uvolňují do vyčištěného mléka.
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10.3 CHLAZENÍ A UCHOVÁVÁNÍ MLÉKA
Bezprostředně po nadojení musí být mléko a mlezivo uchováno na čistém místě, které
je navrženo a vybaveno tak, aby se zamezilo kontaminaci. Účelem chlazení je zabránit rozvoji
kontaminujících mikroorganismů a zachovat původní jakost mléka až do okamžiku
jeho spotřeby nebo zpracování.

10.3.1 Mléčnice
Chlazení a uchovávání nadojeného mléka probíhá v mléčnici, která je samostatnou místností
oddělenou od dojírny i stájových prostor a je vybavená chladícími úchovnými nádržemi –
tanky na mléko. Prostory mléčnice mohou být používány pouze pro činnosti související
se zacházením s mlékem a musejí být vhodně odděleny od prostor, kde jsou ustájena zvířata.
Stěny musejí být snadno čistitelné, podlahy položené způsobem usnadňujícím odvod tekutin.
V prostorách mléčnice musí být odpovídající větrání a osvětlení a musí být oddělena
od veškerých zdrojů kontaminace, jako jsou záchody a hnojiště. U mléčnice je prostor
pro uložení sanitačních prostředků, místnost pro čištění a dezinfekci dojícího zařízení a nádob
na mléko a vhodné sanitární zařízení (šatna, sprchy, WC) pro zaměstnance.

10.3.2 Teplota chlazení mléka
Mléko po nadojení má teplotu cca 33 °C a je nutné, aby bylo vychlazeno na legislativou
předepsanou teplotu co nejrychleji, mléko se chladí průběžně hned od začátku dojení.
Mléko musí být v případě, že je sváženo každý den, ihned zchlazeno na teplotu nejvýše 8 °C;
v případě, že svoz není prováděn každý den, musí být zchlazeno na teplotu nejvýše 6 °C.
Mlezivo musí být skladováno odděleně a v případě, že je sváženo každý den, ihned zchlazeno
na teplotu nejvýše 8 °C. V případě, že svoz není prováděn každý den, musí být mlezivo
zchlazeno na teplotu nejvýše 6 °C nebo zmrazeno.
Provozovatelé potravinářských podniků nemusejí dodržet požadavky na teplotu chlazení
pokud je mléko zpracováno do 2 hodin po nadojení nebo je z technologických důvodů
souvisejících s výrobou některých mléčných výrobků nezbytná vyšší teplota a příslušný orgán
ji povolí.
10.3.3 Chladicí (úchovné) nádrže
Podstatou chlazení je odvádění tepla z mléka stěnou chladicí nádrže. Chladící tank včetně
příslušenství je vyroben z nerezavějící oceli, s broušeným povrchem vně i uvnitř. Izolace je
provedena vypěněním polyuretanovou pěnou. Výparník chladicího tanku je z měděných
trubek. Nádrže jsou dvouplášťové, v mezistěně je ledová voda, v horní části rozstřikovací
zařízení na sanitaci. Nádrže jsou opatřeny míchadlem, ve víku je průlez – napouštěcí otvor,
a v dolní části vypouštěcí zařízení (pro připojení hadice). Obsah nádrží je až 8 000 litrů. Stálá
teplota je udržována termostaty.
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10.3.4 Technologie strojního chlazení
Je možné využít systém s přímým odparem chladiva nebo s akumulací chladu do ledové
vody obtékající plášť a dno nádoby, tato technologie je ekonomická a zejména ekologická.
Ledová voda se vyrábí ve výrobníku ledové vody. Energie chladu je akumulována v ledu,
který se tvoří na výparníku. Provoz je plně automatický. Výrobník tvoří hranatá dvoupláštová
izolovaná nádoba z nerezavějící oceli. Uvnitř je umístěn trubkový výparník, který
je při provozu zaplaven vodou.
Je možné využít také předchlazení mléka – zařazením deskového chladiče ještě před chladicí
úchovné nádrže.
Sanitace úchovných chladicích tanků se provádí po každém vyprázdnění. Tekutý sanitační
prostředek se dávkuje ručně nebo automatickým dávkovačem tekutého sanitačního prostředku
přímo z přepravních nádob (kanystrů). Sanitace celého zařízení včetně výpustě a uzavírací
klapky se provádí automaticky.

109

11. SANITACE V PRVOVÝROBĚ MLËKA
11.1 VÝZNAM SANITACE
Mléko a mléčné výrobky mají nezastupitelnou úlohu ve výživě lidí. Důležitým úkolem
prvovýrobců i zpracovatelů mléka je dosáhnout co nejvyšší nutriční i hygienické jakosti
finálního výrobku a minimalizace faktorů, které by mohly mít za následek jeho kontaminaci.
Proces získávání mléka a jeho ošetření v prvovýrobě jsou základní a důležité operace, které
mohou významně ovlivnit jakost mléka. Prvovýroba mléka je potravinářský provoz,
ve kterém se získává a ošetřuje mléko - potravina. Proto jsou požadavky na čistotu zařízení
stejně vysoké jako v ostatních potravinářských provozech.
Procesy čištění a dezinfekce jsou nezbytnou součástí výroby potravin a účinnost těchto
operací vysoce ovlivňuje kvalitu finálních výrobků. V prvovýrobě mléka je nutné provádět
účinnou sanitaci všech částí dojícího zařízení, které přicházejí do styku s mlékem.

11.2 SANITAČNÍ POSTUPY
Sanitace = v potravinářství komplex činností, kterými se v provozu a jeho okolí zajišťují
požadavky vyplývající z hygienické a protiepidemické péče o potraviny. Sanitace zahrnuje
procesy čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Užší pojem v některých případech
označuje zajištění mechanické a mikrobiální čistoty prostředí a ploch, které přicházejí
do styku s potravinami během zpracování, skladování, transportu apod. Sanitační postup
je obvykle tvořen dvěma procesy, čištěním a dezinfekcí. Tyto procesy zajišťují očistu
výrobních prostor a zařízení odstraněním ulpělých nečistot postupem čištění a následnou
dekontaminaci dezinfekčním postupem.

11.2.1 Čištění
Pracovní postup, při němž se odstraňují z čištěného povrchu nečistoty, tj. látky organického
a anorganického původu. Nečistoty ulpělé na zařízení jsou složky mléka – tuky, sacharidy,
proteiny, minerální látky a minerální látky z vody. Odstraňování nečistot (čištění) je složitý
proces, který obvykle probíhá ve 3 fázích:
1. uvolňování nečistot z povrchu,
2. dispergace, rozpuštění nečistoty v čistícím prostředku,
3. stabilizace nečistot v roztoku - zabránění zpětnému usazení na vyčištěný povrch.

11.2.1.1 Základní operace čistícího postupu
Čistící postup je nutné volit podle specifických podmínek, např. podle druhu nečistoty,
návaznosti na výrobní technologii, charakteru konstrukčního materiálu výrobního zařízení,
systému čištění, tvrdosti vody apod.
Klasický čistící postup (pokud se používá detergent a dezinfekční přípravek odděleně)
se skládá z následujících operací:
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První oplach studenou či vlažnou vodou (do 30 °C) odplaví nečistoty, které neulpívají pevně
na zařízení.
Cirkulační mytí - čištění mechanickým působením různých prvků a chemickým působením
čistících roztoků, odstraňuje organické i anorganické nečistoty ulpívající pevně na zařízení.
Druhý oplach studenou nebo teplou vodou má odstranit nečistoty uvolněné při čištění
a odplavit veškeré zbytky čistícího roztoku.
Charakter nečistot
Nečistota = směs chemicky a fyzikálně rozdílných látek, které jako nežádoucí nános mění
některé vlastnosti čištěného povrchu. Třídění nečistot má význam pro určení obtížnosti
a způsobu odstranění nečistoty z povrchu a pro výběr vhodného detergentu. Nečistoty
můžeme rozdělit podle možnosti eliminace:
1. Nečistoty rozpustné ve vodě bez použití čistících prostředků – jednoduché soli a laktóza.
Lze je oddělit oplachem vodou.
2. Nečistoty rozpustné v roztoku čistícího prostředku v důsledku chemických reakcí
a) nečistoty rozpustné v kyselinách (obecně při pH nižším než 7) - minerální látky z vody
a z mléka.
b) nečistoty rozpustné v alkáliích (při pH vyšším než 7) - tuky, mastné kyseliny,
bílkoviny.
3. Nečistoty nerozpustné v čistících prostředcích a ve vodě - musí být po mechanickém
odstranění s povrchu stabilizovány v roztoku ve formě disperze.
Vlastnosti čistících prostředků
1. dobrá rozpustnost ve vodě při požadované teplotě,
2. bez korozívních účinků na čištěné povrchy,
3. netoxické, nedráždivé pro pokožku a sliznice,
4. neměly by mít nepříjemný zápach,
5. biodegradabilní – důležité při zpracování odpadních vod,
6. snadná oplachovatelnost vodou,
7. stabilita při skladování a při aplikační koncentraci,
8. efektivita,
9. jednoduchá aplikace,
10. cenová dostupnost.

11.2.1.2 Nejdůležitější faktory, které významně ovlivňují rychlost a účinnost čištění
Chemický účinek
Látky ve vodě rozpustné nepůsobí problémy při čištění, zpravidla se odstraní oplachem
vlažnou vodou. Z látek ve vodě nerozpustných představují hlavní problém bílkoviny a tuky.
Bílkoviny se působením alkalických čistících roztoků při teplotách 40-70 oC rozpouští,
přechází jako sodné soli do čistícího roztoku nebo peptonizují. Tuky pevně lpí na povrchu.
Působením teplých alkalických roztoků se tuk roztaví, emulguje a štěpí se na mýdlo
a glycerin. Vzniklá mýdla usnadňují další čištění. Chemické účinky kyselých čistících roztoků
se uplatňují např. při odstraňování mléčného kamene a usazenin z tvrdé vody.
Mechanický účinek
Nečistoty ulpívající na povrchu zařízení je nutné vystavit působení mechanického účinku.
Čistící postupy dosahují mechanického účinku různým způsobem. Mechanické účinky
se zabezpečují turbulentním prouděním roztoků, přídavkem abraziv, tlakovými postřiky,
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rotujícími kartáči, ultrazvukem, cirkulací nebo pohybem předmětů v roztoku. Pohybem
roztoku se nečistoty rozruší a roztok odnáší nečistoty z místa působení.
Koncentrace roztoku
Obsah čistícího prostředku nebo účinné složky v roztoku. Vyjadřuje se v hmotnostních %
nebo g.l-1. Se zvyšováním koncentrace roztoků se do určité kritické hranice účinnost čistících
prostředků zvyšuje. Tento vztah však není lineární. Po překročení této hranice se účinnost
nezvyšuje, v některých případech klesá.
Teplota
Zvyšování teploty má na čistící efekt většinou pozitivní vliv, avšak při nevhodném složení
roztoku ve vztahu k tvrdosti vody se mohou tvořit nežádoucí usazeniny, pevně ulpívající
na povrchu. Pracovní teplota roztoků se v praxi stanovuje podle účelu použití, dále podle
specifických prvků sanitačního systému a podle místních požadavků kladených na sanitační
proces.
Kontaktní doba působení
Čistící prostředky obsahují řadu látek s různým významem a účinností: alkálie a kyseliny,
komplexní fosfáty, sekvestrační přísady, povrchově aktivní látky, inhibitory koroze,
komplexotvorné látky, látky snižující tvorbu pěny.

11.2.2 Dezinfekce
V potravinářství - soubor opatření, vedoucí k devitalizaci původců infekce (patogenních
mikroorganismů) a k maximálnímu snížení množství ostatních hygienicky a technologicky
nežádoucích mikroorganismů s pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných
postupů. Při výrobě potravin je důležité, aby došlo k devitalizaci a odstranění všech
patogenních mikroorganismů a počet ostatních mikroorganismů se snížil na takovou úroveň,
která nemůže ohrozit zdraví spotřebitele a ovlivnit jakost a trvanlivost potravin.
Průběh dezinfekce je ovlivňován řadou vnějších a vnitřních faktorů. Použitý dezinfekční
prostředek a jeho koncentrace jsou důležité, ale pouze dílčí faktory. K dalším důležitým
faktorům patří vliv prostředí, chemické vlastnosti dezinfikovaného předmětu, teplota, pH,
vlhkost prostředí, ochranný účinek organických látek. Přežívání mikroorganismů kromě
vnějších faktorů závisí i na vnitřních faktorech, kterými jsou např. stáří, růstová fáze a druh
mikroorganismu, jeho rezistence aj. Konečný výsledek procesu ovlivňují i použité
dezinfekční prostředky. Dezinfekční prostředky se liší různým stupněm účinnosti
na jednotlivé druhy nebo skupiny mikroorganismů. V rámci mikrobiální populace existuje
i různá rezistence vůči dezinfekčním prostředkům.
Dezinfekci můžeme provádět fyzikálními nebo chemickými prostředky. Chemická dezinfekce
se provádí roztoky dezinfekčních prostředků při stanovené koncentraci a délce expozice.

11.2.2.1 Obecné požadavky na dezinfekční prostředky
•
•
•

mikrobicidní vlastnosti;
účinné a stabilní i v přítomnosti zbytků nečistot, zbytků čistících prostředků;
nesmí být toxické a dráždivé;
112

•
•
•
•
•
•

rozpustné ve vodě ve všech poměrech a stabilní v koncentrovaných i v pracovních
roztocích;
nesmí vykazovat a zanechávat nepříjemný zápach;
pro jedno-etapový postup dezinfekce musí mít zároveň i dobré čistící schopnosti;
nesmí zanechávat toxická rezidua;
nemají poškozovat dezinfikovaný materiál;
snadno aplikovatelné a analyticky stanovitelné.

11.2.2.2 Nejdůležitější skupiny dezinfekčních látek
1. HALOGENY
a) Sloučeniny s aktivním chlórem (chlorové dezinfekční prostředky)
b) Jodové preparáty
c) Deriváty bromu a fluoru
2. POVRCHOVÉ AKTIVNÍ LÁTKY
3. SILNÉ ALKÁLIE – LOUHY
4. KYSELINY
5. ALKYLAČNÍ ČINIDLA
6. CYKLICKÉ SLOUČENINY
7. ALKOHOLY A ÉTERY
8. OXIDAČNÍ ČINIDLA
9. KOMBINOVANÉ SLOUČENINY

11.2.3 Sanitační postupy
Procesy čištění a dezinfekce tvoří sanitační postup, který je kombinací fyzikálních
a chemických činitelů. Sanitace musí být prováděna systematicky a pravidelně, aby byla
vyloučena kontaminace povrchu ploch. Nesprávné a nedokonalé provádění asanačních
postupů (čištění a dezinfekce výrobních prostor a zařízení) vytvářejí potenciální zdroje
nečistot a nežádoucích kontaminujících mikroorganismů. Sanitační postup zahrnuje několik
samostatných na sebe navazujících operací. Obecně se při sanitaci používá klasický postup,
nebo zkrácený způsob.
Základní pořadí operací:
1. Klasický způsob:
• výplach vodou (vlažnou),
• čištění čistícím roztokem (uplatňuje se mechanický, chemický a tepelný účinek
roztoku),
• druhý oplach studenou nebo teplou vodou, k odstranění detergentu a nečistot
uvolněných při čištění,
• aplikace roztoku dezinfekčního prostředku a jeho působení po dobu, která zajišťuje
jeho spolehlivý účinek,
• závěrečný oplach vodou.
Uvedený postup je časově náročný. V praxi je často aplikován kombinovaný způsob, který
využívá kombinované prostředky s čistícím i dezinfekčním účinkem.
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2. Zkrácený způsob:
• výplach vodou,
• čištění a dezinfekce kombinovaným přípravkem,
• výplach vodou.

11.3

KONTROLA SANITACE

Kontrola sanitace informuje o účinnosti sanitačního procesu. Při kontrole se používají
senzorické, fyzikálně - chemické a mikrobiologické metody.

11.3.1 Senzorické metody
Senzorickou metodou můžeme zjistit tvorbu usazenin, mléčného kamene, povlaků, korozi
materiálů, změnu barvy materiálů. Čichem je zjistitelný rozklad nečistot na nedostatečně
vyčištěných plochách a ve zbytcích výplachových vod. S pomocí hmatu lze zjistit maz,
mastný povrch a drsnost povrchu. Změny barvy materiálů, inkrustace a filmy nečistot jsou
důsledkem špatně zvolených detergentů, nebo celého sanitačního postupu. Zbytky vody
v zařízení zvyšují riziko kontaminace výrobků a v prvovýrobě mléka i porušení mléka vodou.

11.3.2 Fyzikálně - chemické a chemické metody - kontrola účinnosti fyzikálněchemického působení roztoků
Součástí kontroly sanitačního postupu by měla být kontrola koncentrace roztoků čistících
a dezinfekčních prostředků. Důležité je pravidelně zaznamenávat a dodržovat teplotu
sanitačních roztoků, na níž jsou závislé čistící a dezinfekční účinky.

11.3.3 Mikrobiologické metody
Mikrobiologické metody se používají ke kontrole mikrobiální kontaminace dezinfikovaných
předmětů a povrchů (stanovení CPM, přítomnosti patogenních mikroorganismů).
Nejpoužívanější je mikrobiologická stěrová metoda.

11.3.4 Jiné metody
Luminiscenční techniky - ATP Bioluminiscence
Luminiscenční techniky představují nejrychlejší metody vhodné k detekci mikrobiální
kontaminace.
Princip metody:
ATP (adenosintrifosfát) je přítomen ve všech živých organismech včetně mikroorganismů.
ATP je součástí bioluminiscentní reakce u světlušek. Při této reakci dochází k uvolňování
světelné energie. Při použití substrátu a enzymu získaného ze světlušek-luciferinu/luciferázymůže být detekována přítomnost ATP na základě uvolňující se světelné energie, která
je měřena s pomocí luminometru. Výsledek se vyjadřuje v RLU jednotkách, výsledky jsou
k dispozici okamžitě a metoda má široké spektrum použití.
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12. NÁKUP MLÉKA
12.1 HODNOCENÍ JAKOSTI SYROVÉHO MLÉKA
Jakost syrového kravského mléka může být posuzována na základě různých kritérií. Mléko,
které je určeno pro mlékárenské ošetření a zpracování nebo pro přímý prodej (mléko určené
k výživě člověka), musí vyhovovat požadavkům platné legislativy.
Při kontrole užitkovosti dojnic a jejich zdravotního stavu jsou hlavními kritérii jakosti:
• obsah tuku,
• obsah bílkovin,
• počet somatických buněk (PSB) – indikátor zdravotního stavu dojnic,
• obsah močoviny, případně dalších složek, které slouží jako indikátory metabolických
onemocnění.
Kontrola užitkovosti se provádí zpravidla 1x měsíčně, uvedené jakostní parametry
se kontrolují v konvovém vzorku.
Požadavky na hygienickou jakost a zdravotní nezávadnost zahrnují důležité znaky jakosti
mléka, které současně vypovídají o hygieně získávání mléka a o zdravotním stavu dojnic.
Požadavky jsou nezbytné pro zajištění zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků
a pro zajištění technologické zpracovatelnosti mléka. Hlavními kritérii jsou:
• nízký počet saprofytických mikroorganismů (celkový počet mikroorganismů, CPM),
• přítomnost patogenních mikroorganismů,
• kontrola přítomnosti reziduí inhibičních látek – nesmí být prokázány látky zakázané,
veterinární léčiva, která jsou povolená k použití u potravinových zvířat, musí být
detekována v koncentracích nižších než stanovené maximální reziduální limity (MRL),
• PSB – indikátor zdravotního stavu dojnic.
Požadavky na jakost mléka, které jsou uplatňovány při proplácení a zpeněžování mléka.
Jakostního hodnocení je používáno pro zpeněžování mléka, které je nejsilnějším stimulem
dodržení jakostních požadavků a dalšího zvyšování jakosti mléka. Jakostní požadavky
zpravidla zahrnují kromě požadavků na hygienickou jakost a zdravotní nezávadnost i další
kritéria podle výrobních a technologických potřeb. Většinou se hodnotí následující znaky
jakosti:
• CPM, případně další doplňkové mikrobiologické znaky jakosti (počet psychrotrofních,
termorezistentních, koliformních a sporotvorných bakterií),
• obsah tuku a bílkovin, obsah kaseinu, případně podíl jednotlivých frakcí kaseinu,
• PSB,
• stanovení reziduí inhibičních látek,
• stanovení bodu mrznutí mléka,
• další znaky jakosti, např. obsah močoviny, obsah volných mastných kyselin, syřitelnost,
kysací schopnost mléka.
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12.2 POŽADAVKY

NA JAKOST SYROVÉHO KRAVSKÉHO MLÉKA PODLE PLATNÉ

LEGISLATIVY

Hodnocení jakosti syrového kravského mléka dodávaného k mlékárenskému ošetření
a zpracování je předmětem trvalého zájmu a je nedílnou součástí mlékárenských aktivit.
Požadavky na jakost mléka se neustále vyvíjí a přizpůsobují se základním trendům vývoje
ve výrobě a zpracování mléka. Cílem jakostního hodnocení mléka je v první řadě ochrana
zdraví spotřebitele, dále zajištění jakosti mléka a mléčných výrobků a spokojenost zákazníků.
Současná evropská legislativa stanoví zvláštní hygienická pravidla pro produkci potravin
živočišného původu (Nařízení Komise (ES) č. 1662/2006).
Provozovatelé potravinářských podniků musí zavést postupy s cílem zajistit, aby syrové
mléko splňovalo následující kritéria:
1. Syrové kravské mléko
• obsah mikroorganismů při 30 °C (v 1 ml) ≤ 100 000 (klouzavý geometrický průměr
za dva měsíce, alespoň 2 vzorky za měsíc),
• obsah somatických buněk (v 1 ml) ≤ 400 000 (klouzavý geometrický průměr
za 3 měsíce, alespoň 1 vzorek za měsíc).
2. Syrové mléko jiných druhů
• obsah mikroorganismů při 30 °C (v 1 ml) ≤ 1 500 000 (klouzavý geometrický průměr
za dva měsíce, alespoň 2 vzorky za měsíc).
Pokud je syrové mléko od jiných druhů než od krav určeno na produkci výrobků ze syrového
mléka postupem, který nezahrnuje tepelnou úpravu, musí mléko splňovat následující
kritérium:
• obsah mikroorganismů při 30 °C (v 1 ml) ≤ 500 000 (klouzavý geometrický průměr
za dva měsíce, alespoň 2 vzorky za měsíc).
Provozovatelé potravinářských podniků musí zavést postupy, jimiž zajistí, že syrové mléko
nebude uvedeno na trh, pokud:
• obsahuje rezidua antibiotik v množství, které pro jakoukoli z látek přesahuje maximální
hodnoty (MRL) stanovené platnými předpisy,
• celkový obsah reziduí všech antibiotik překračuje jakoukoli z maximálních povolených
hodnot.
Kromě výše citovaných hygienických požadavků na jakost syrového mléka stanovuje platná
legislativa v rámci obecných požadavků na hygienu dojení, sběru a přepravy i požadavek
na teplotu skladovaného mléka v prvovýrobě a během přepravy.
• Bezprostředně po nadojení musí být mléko a mlezivo uchováno na čistém místě, které je
navrženo a vybaveno tak, aby se zamezilo kontaminaci.
• Mléko musí být v případě, že je sváženo každý den, ihned zchlazeno na teplotu nejvýše
8 °C. V případě, že svoz není prováděn každý den, musí být zchlazeno na teplotu nejvýše
6 °C.
• Mlezivo musí být skladováno odděleně a v případě, že je sváženo každý den, ihned
zchlazeno na teplotu nejvýše 8 °C. V případě, že svoz není prováděn každý den, musí být
zchlazeno na teplotu nejvýše 6 °C nebo zmrazeno.
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•

Během přepravy musí být zachován chladící řetězec a při dodání do cílového zařízení
nesmí teplota mléka ani mleziva překročit 10 °C.

12.3 POŽADAVKY
ČSN 57 0529

NA

JAKOST

SYROVÉHO

KRAVSKÉHO

MLÉKA

PODLE

Požadavky na jakost syrového kravského mléka pro mlékárenské ošetření a zpracování
rovněž uvádí (doporučuje) ČSN 57 0529. ČSN byla v roce 1998 upravena na základě
zvyšujících se požadavků na jakost syrového mléka s cílem přizpůsobit se požadavkům ES
na syrové kravské mléko určené pro výrobu tepelně ošetřeného mléka a mlékárenských
výrobků pro vzájemný obchod. ČSN 57 0529 platí pro syrové kravské mléko
k mlékárenskému ošetření a zpracování a stanovuje (doporučuje) základní požadavky a znaky
jakosti.
V úvodu normy najdeme základní požadavky, které je nutné v zemědělské prvovýrobě
dodržet při produkci syrového mléka:
• syrové kravské mléko musí pocházet od výrobců, kteří splňují požadavky na produkci
a dodávky mléka určeného pro lidskou výživu,
• musí být splněny požadavky na zdravotní stav dojnic a stáda,
• jsou specifikovány případy, kdy nesmí být mléko zařazeno do dodávky,
• jsou specifikovány případy, kdy musí být mléko vyloučeno z dodávky.
Doporučené znaky jakosti syrového kravského mléka dle ČSN 57 0529:
1. Smyslové znaky jakosti
• barva bílá, případně s lehce nažloutlým odstínem,
• konzistence a vzhled – stejnorodá tekutina bez usazenin, vloček a hrubých nečistot,
• chuť a vůně čistě mléčná bez jiných příchutí a pachů.
2. Fyzikální a chemické znaky jakosti
• obsah tuku nejméně 33,0 g.l-1,
• obsah bílkovin nejméně 28,0 g.l-1, pro účely zpeněžování 32 g.l-1,
• bod mrznutí ≤ -0,515 °C,
• kyselost mléka stanovená metodou podle Soxhlet-Henkela 6,2 – 7,8.
3. Teplota mléka
Jestliže mléko není svezeno do 2 hodin po skončení dojení, musí být zchlazeno na teplotu
4 .C až 8 °C při denním svozu, nebo na teplotu 4 až 6 °C při obdenním svozu, a při těchto
teplotách uchováváno až do svozu.
4. Počet somatických buněk
Stanovuje se limit do 400 000 v 1 ml.
5. Celkový počet mikroorganismů
Stanovuje se limit do 100 000 v 1 ml.
6. Inhibiční látky
Stanovení reziduí látek inhibujících růst mlékárenských kultur musí být negativní. Vyšetření
musí být provedeno podle metod vědecky uznávaných a prakticky ověřených.
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7. Doplňkové znaky jakosti
Mikrobiologické znaky jakosti:
• počet psychrotrofních mikroorganismů do 50 000 v 1 ml,
• počet termorezistentních mikroorganismů do 2000 v 1 ml,
• počet koliformních bakterií nejvýše 1000 v 1 ml,
• sporotvorné anaerobní bakterie v 0,1 ml negativní.
Obsah volných mastných kyselinu mléčného tuku:
• 13 mmol/kg metodou stlukem,
• 32 mmol/kg metodou extrakčně–titrační.
Obsah nutričně významných složek:
• vápník 1,2 g.l-1,
• vitamin A 0,13 mg.l-1,
• vitamin B1 0,32 mg.l-1,
• vitamin B2 1,4 mg.l-1.
Mechanické nečistoty podle ČSN 57 0530 nejvýše II. stupeň.
Kysací schopnost jogurtovou kulturou vyjádřená metodou podle Soxhlet-Henkela nejméně 25.
Obsah tukuprosté sušiny nejméně 8,5 % hmotnosti.
Četnost kontrol jakostních znaků:
Pravidelně musí být prověřovány následující znaky:
a) CPM – stanovuje se nejméně 2x měsíčně. Výsledek se vyjadřuje jako klouzavý
geometrický průměr za poslední 2 měsíce.
b) PSB – stanovuje se nejméně 1x měsíčně, výsledek se vyjadřuje jako klouzavý
geometrický průměr za poslední 3 měsíce.
c) Rezidua inhibičních látek – stanovení se provádí nejméně 2x měsíčně, vždy souběžně
se stanovením CPM.
d) Bod mrznutí se stanovuje nejméně 1 x měsíčně.
Doplňkové znaky jakosti, způsob hodnocení, prověřování atd., další znaky jakosti případně
i odlišné hodnoty u doplňkových znaků jakosti mohou být dohodnuty mezi dodavatelem
a odběratelem.
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13. VÝZNAM MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ VE VÝŽIVĚ
ČLOVĚKA
13.1 ÚVOD
Mléko a mléčné výrobky jsou významou součástí diety zejména evropské populace a obyvatel
Severní Ameriky, kde představují pokrytí 20-30 % bílkovin stravy, cca 15 % lipidů a asi 80 %
vápníků z potravy.
Obecný význam mléka ve výživě člověka je možno shrnout do následujících bodů:
• jedna z nejlépe vyvážených potravin,
• vynikající zdroj vápníku,
• detoxikační vliv při otravách,
• dobře stravitelná potravina,
• dobrý substrát pro kulturní mikroorganismy,
• jednotlivé komponenty mléka se mohou využít i zvlášť,
• v mléce přítomná kyselina orotová snižuje hladinu LDL cholesterolu.
13.1.1 Bílkoviny mléka
Bílkoviny mléka jsou vedle bílkovin vejce plnohodnotné, což se týká jak kaseinů, tak
syrovátkových bílkovin. Kromě toho se řada bílkovin mléka vyznačuje dalšími biologickými
funkcemi. Biologická hodnota mléčných bílkovin je vyšší než u masných a vegetabilních
bílkovin.
Kasein
Kasein předsavuje majoritní bílkovinu v mléce přežvýkavců a minoritní v mléce monogastrů.
Kasein se vyznačuje komplikovanou kvartérní strukturou. Z hlediska zastoupení aminokyselin
(AMK) je plnohodnotnou bílkovinou (má dostatek esenciálních aminokyselin, hlavně lysinu),
má však nižší biologickou hodnotu než syrovátkové bílkoviny, protože je deficitní na sirné
aminokyseliny cystein, resp. cystin. Limitujícími aminokyselinami v mléčném proteinu
a v kaseinové bílkovině jsou pro děti sirné aminokyseliny methionin a cystein
a aminokyselina tryptofan.
Syrovátkové bílkoviny
Množství syrovátkových bílkovin se u mlék savčích speciés příliš neliší. U mléka
přežvýkavců tvoří cca 20 % z celkového množství bílkovin a kvantitativně jsou minoritní,
u mlék monogastrů je tomu naopak. Vyznačují se vyšší biologickou hodnotou než kasein
pro obsah cystinu. Vysoká dostupnost esenciálních AMK má potenciální roli v prevenci
stresu a řady onemocnění. Vysoký obsah větvených AMK (valin, leucin, isoleucin) má
význam ve stimulaci syntézy proteinů. Vysoký obsah cysteinu je limitující pro syntézu
glutationu (GSH), jehož hlavní role spočívá v působení proti toxickým a mutagenním agens.
Dostatečné zastoupení tryptofanu je významné z pohledu prekurzoru serotoninu. Z dalších
bioaktivních molekul je možno jmenovat další, jako např. laktoferin, imunoglobuliny
a enzymy.
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13.1.2 Laktosa
Disacharid laktosa, systematickým názvem 4-O-β-D-galaktopyranosyl-D-glukopyranosa,
je z pohledu potravin unikátním sacharidem, který je schopna syntetizovat pouze mléčná žláza
a tím je limitován její přirozený výskyt v mléce a mléčných výrobcích. Její vlastnosti jsou
v souladu s jejím základním posláním v mléce velmi zajímavé.
Sladkost laktosy je výrazně menší než je tomu u monosacharidů, ze kterých se skládá.
V porovnání se sacharosou je její sladkost pouze čtvrtinová. Proto, i když je v mléce obsažena
v relativně vysokém procentu, mléko není sladké. Mláďata savců v době mléčné výživy
metabolizují laktózu jako jediný sacharid. Dalšími významné fyziologické funkce laktosy
spočívají v umožnění využití vápníku a fosforu z potravy a v aktivaci motility střev. Laktosa
je méně kariogenní než ostatní jednoduché sacharidy.
Laktosa je redukující sacharid, a proto za optimálních podmínek (zejména teplota) ochotně
reaguje do Maillardovy reakce. Vzniklé melanoidiny mohou senzoricky ovlivňovat barvu,
vůni i chuť zejména sterilovaných mléčných výrobků. Další reakcí laktosy za zvýšené tepoty
je epimerace za vzniku laktulosy (4-O-β-D-galaktopyranosyl-D-fruktofuranosa). Ve větším
množství se nachází v mlécích sterilovaných,kde její obsah může činit až 1 %. Drobná změna
v molekule glukosy vede k významným změnám v dietetických účincích. Laktulosa kromě
toho, že je indikátorem tepelného ošetření mléka, je také jako lék produkována ve světě
v množství 20 000 tun ročně. Je růstovým faktorem pro bifidobakterie a řadí se tedy mezi
významná probiotika. Díky enzymorezistentní β (1→ 4) glykosidické vazbě ve své molekule
je nekalorická. Současně vykazuje laxativní účinky a používá se v případě léčby systémové
encephalopathie. Laktulosu lze používat jako potravinářskou přísadu do široké škály výrobků.

13.1.3 Nesnášenlivost mléka
Na tomto místě je třeba zmínit možnou nesnášenlivost některých nutrietů mléka. Tato oblast
je často zneužívána v neprospěch mléka, avšak dlužno říci, že možná nesnášenlivost existuje
u všech potravin. Nesnášenlivost se v principu dělí na alergii a intoleranci.

13.1.3.1 Alergie
Nepříznivou odezvu organismu na potraviny je možno rozdělit na toxickou a netoxickou
reakci s abnormální klinickou odpovědí organismu. Alergií je nazývaná odpověď organismu
zprostředkovaná vždy imunitním systémem na rozdíl od potravinové intolerance.
U potravinových alergií zprostředkovaných IgE je možno, zejména podle klinických
příznaků, definovat dvě formy alergické reakce. Potravinové alergické reakce mohou mít
různou manifestaci v lokalizaci, v časovém horizontu i ve vážnosti příznaků, které představují
širokou škálu projevů od těch nejjednodušších až po anafylaktický šok. První forma
se projevuje již krátce po narození a v ranném dětství. Senzibilizace je vyvolána reakcí
v gastrointestinálním traktu a manifestuje se nejčastěji jako atopická dermatitida. Z dalších
možných forem projevů alergie je zánětlivé poškození střevní mukosy a/nebo postižení
respiračního traktu, zejména bronchokonstrikcí.
Alergeny představují širokou skupinu látek, antigenních molekul, vyskytujících
se v potravinách. Většina alergenů jsou proteiny. Epitopy potravinových alergenů mají různou
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terciální a kvarterní strukturu. Jejich definování však není jednoduché, protože jejich
konformace může být během potravinářských technologií modifikována. Také v mléce jsou
hlavními alergeny bílkoviny. Mohou to být kaseiny (nejčastěji αs1-kasein), ale i syrovátkové
bílkoviny (ß-laktoglobulin, ale i α-laktalbumin).

13.1.3.2 Intolerance
Dalším možnou nesnášenlivosti nutrietů mléka, je intolerance laktosy. Není odpovědí
imunitního systému, i když některé z projevů mohou být identické s projevy alergie.
Principem je různý stupeň malabsorbce laktosy. Fyziologicky je v organismu mlékem přijatá
laktosa hydrolyzována v jejunu, (ale i duodenu a ileu) na glukosu a galaktosu enzymem
laktasou (ß – galaktosidasou). Snížená nebo absentující aktivita tohoto enzymu vyvolá
projevy intolerance (abdominální bolesti, žaluděční křeče, bolesti hlavy, nausea, flatulence,
průjmy).
Různé typy intolerance laktosy je možno rozdělit následovně:
• vrozená deficience laktasy (již u novorozenců nízká aktivita nebo inaktivní),
• vrozená toxická deficience laktasy (vstřebá se intaktní laktosa – toxicita na játra
a ledviny),
• primární laktosová deficience (u většiny populace),
• sekundární laktosová intolerance.
Prevalence intolerance laktosy je charakteristická vazbou etnické skupiny (střední Evropa
10-20 %, Japonsko, Čína, Thajsko 70–100 %, Asie, Afrika 60-80 %, skandinávské země 1-5
%) a věku. Vyvolávající dávka jeví velkou variabilitu. Jestliže není kompletní absence laktasy
je akceptováno 250 ml mléka denně.

13.1.4 Mléčný tuk
Primární funkce tuku v mléce je uspokojení energetických požadavků novorozence. Proto
je možno sledovat jeho rozdílný obsah v závislosti na species a jejich životních podmínkách.
Mléčný tuk je významným zdrojem esenciálních mastných kyselin, lipofilních vitaminů
a aromatvorných látek. Tak jako u všech potravin živočišného původu i mléko je zdrojem
cholesterolu.
Mléčný tuk je charakterem tukem nasyceným, pro který je specifický vysoký obsah těkavých
mastných kyselin, tj. máselné, kapronové, kaprylové a kaprinové, které obvykle chybějí
v ostatních tucích (8 – 9 %). Vysoká nasycenost mléčného tuku, z hlediska dětské populace
metabolicky výhodná, pro dospělou populaci znamená riziko, negativního ovlivnění LDLcholesterolu. Naopak však bylo prokázáno, že nižší pH, mastné kyseliny s krátkým řetězcem
a vitamin D snižují proliferaci kolonocytů v tlustém střevě, a tím se podílí na prevenci
karcinomu tlustého střeva.
V mléce ženském, na rozdíl od mléka kravského, jsou zastoupeny i protektivní nenasycené
MK z řady ε-3, DHA a EPA.
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Naproti tomu mléko kravské je zdrojem konjugované kyseliny linolové (CLA). CLA vzniká
bachorovou fermentací. Její množství je 2-37 mg/g tuku s tím, že vyšší obsah je zjišťován
sezónně pastvou. CLA je významnou protektivní sloučeninou, a proto je součástí některých
potravních doplňků a předmětem zájmu vědeckého zkoumání. Z účinků, ověřených
na zvířecích modelech, je možno jmenovat účinky antimutagenní, antikarcinogenní (tumor
mléčné žlázy), antiatherogenní, antidiabetogenní, antialergenní, účinky imunomodulační
a podporující tvorbu kostní hmoty.
Ve srovnání s ostatními potravinami živočišného původu je obsah cholesterolu v mléce nízký
a činí kolem 0,3 % z celkového obsahu lipidů. 1 g mléčného tuku doprovází 2,2 - 4,1 mg
cholesterolu.

13.1.5 Vitaminy
V mléčném tuku jsou obsaženy vitaminy rozpustné v tuku A, D, E, K. Mléko
je považováno za významný zdroj vitaminu A (1 litr mléka saturuje 50 % DDD) a za chudý
zdroj vitaminů D, E, K. Obsah vitaminu D je v mléce nízký, proto se v některých regionech
světa povinně fortifikuje mléko (např. Severní Amerika).
Z vitaminů rozpustných ve vodě je v mléce zastoupen vitamin B, C, H. Mléko je
významným zdrojem vitaminu B2 (riboflavinu), jeden litr mléka pokryje doporučenou denní
dávku. Mléko je také významným zdrojem vitaminu H (biotinu), jeden litr mléka pokryje
60 % DDD.

13.1.6 Minerální látky
Mléko je zejména významným zdrojem zejména vápníku, fosforu, hořčíku, draslíku a zinku.
Vápník
Nejčastější onemocnění kostí u světové populace je osteoporóza, která má za následek
fragilitu kostí.
V první řadě jsou postiženy ženy po menopauze a mužská populace vyššího věku. Prevalence
je vyšší u bílé rasy, než u černé a asiatů. Nárust kostní hmoty je spojen s prvními třemi
dekádami života. Proces stárnutí je naopak spojen u lidské populace s úbytkem 1 % kostní
hmoty za rok.
V těle je 99 % všeho vápníku lokalizováno v kostech a zubech. Proto je nezbytná pozitivní
vápníková bilance. Význam mléka jako vynikajícího zdroje vápníku spočívá nejen v jeho
vysoké koncentraci (1200 mg/1litr mléka, DDD = 800 mg), ale i ve vysoké dostupnosti
z mléka, která činí cca 30 %. Z ostatních zdrojů, bohatých na vápník (špenát, sezam,
minerální vody) je využitelnost jen cca 10 %. Využitelnost vápníku z mléka je umocňována
přítomností vitaminu D, příznivým poměrem k bílkovinám (v mléce je poměr 36:1(mg:g),
což je příznivější, než doporučený poměr 20:1) a k draslíku.
Hořčík, fosfor
Mléko je významným zdrojem hořčíku, jeden litr mléka pokryje jednu třetinu doporučené
denní dávky (DDD) a fosforu, DDD je pokryta příjmem cca 250 ml mléka.
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Draslík
Hraje významnou roli v ochraně proti renálním ztrátám vápníku. Mléčná žláza selektivně
zakoncentrovává draslík (na rozdíl od sodíku) a v mléce je poměr K/Na optimální. Pravidelný
příjem mléka má významný vliv na naplnění DDD pro draslík, 1 litr mléka představuje 75 %
DDD.
Zinek, železo, měď, jod
Mléko je významným zdrojem zinku, 1 litr mléka pokryje DDD ze 40 %. Co se týká obsahu
železa, mědi a jodu, 1 litr mléka pokryje DDD cca z 25 % (Fe), z 12 % (Cu) a z 25 % (I).
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