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Iš visų gyvulinės ir augalinės kilmės produktų pienas yra vienas iš vertingiausių. Jame yra visos ţmogaus organizmui būtinos maistinės medţiagos. 

Gauti sterilų pieną praktiškai neįmanoma. Pieniškų patiekalų saugos ir kokybės reikalavimų uţtikrinimas tiesiogiai priklauso nuo patiekalams gaminti 

naudojamo ţaliavinio pieno kokybės. Visiškai išvengti į pieną patenkančių teršalų neįmanoma, todėl daugumai jų nustatytos didţiausios leistinos 
koncentracijos. Nors antibiotikas chloramfenikolis gyvulių gydymui yra uţdraustas, tačiau ţaliaviniame piene vis dar aptinkama šio antibiotiko likučių. 

Tyrimo metu vertinta kaip kinta ţaliaviniame piene esantys chloramfenikolio likučiai gaminant patiekalus iš pieno. Tyrimais nustatyta, kad verdant 

pieniškus patiekalus, iš ţaliavinio pieno, kurio sudėtyje buvo chloramfenikolio likučių, antibiotiko kiekis kito maţėjo neţenkliai. Chloramfenikolio 

koncentracija sumaţėjo tik pieno produktuose pagamintuose iš rauginto pieno. Didţiausias chloramfenikolio sumaţėjimas (apie 40 ) nustatytas 

pagamintoje varškėje, o gaminant varškę susidariusiose išrūgose uţfiksuotas beveik 25  sumaţėjimas. 

Pienas, pieno kokybė, chloramfenikolis 

 
Įvadas 

 

Iš visų gyvulinės ir augalinės kilmės produktų beveik 

pats vertingiausias yra pienas. Piene yra visos ţmogaus 

organizmui būtinos maistinės medţiagos: riebalai, 

baltymai, angliavandeniai, mineraliniai elementai, 

vitaminai, fermentai. Be to, pieno sudėtinės dalys yra taip 

subalansuotos tarpusavyje, kad ţmogaus organizmas jas 

lengvai įsisavina (Urbienė, 2006). 

Pienas ir jo produktai, lyginant su kitais maisto 

produktais, turi didelę maistinę ir biologinę vertę (Dukštas 

ir kt., 1994). Piene esantys riebalai, baltymai ir 

angliavandeniai organizme išskiria energiją, būtiną 

įvairioms fiziologinėms funkcijoms atlikti. Nustatyta, kad 

iš pieno ar jo produktų ţmogus turi gauti 30–40% visos 

jam reikalingos energijos, 40–45% baltymų, 65% 

gyvulinių riebalų. Be to, pienas galimas vartoti kaip 

priešnuodis, apsinuodijus sunkiųjų metalų druskomis, 

rūgštimis, šarmais, jodu ar bromu. Vartojant pieną, galima 

išvengti hipovitaminozių ar avitaminozių. Pienas yra visais 

atţvilgiais pilnavertis, jei atitinka galiojančio standarto 

reikalavimus. Kitokiu atveju jis gali tapti ţalingas ţmogui 

(Šernienė ir Sekmokienė, 2006). 

Patiekalų kokybę bei vartotojų sveikatą įtakoja 

ţaliavos iš kurių jie gaminami kokybė. Atlikus tyrimą 

nustatyta, kad svarbiausiais veiksniais lemiančiais 

patiekalų kokybę 97% respondentų nurodo ţaliavų kokybę 

(Vinogradova-Tupikovska, Jakštienė, 2010). Todėl ir 

pieniškų patiekalų saugos bei kokybės reikalavimų 

uţtikrinimas tiesiogiai priklauso nuo patiekalams gaminti 

naudojamo ţaliavinio pieno kokybės. 

Pienas yra ypač gera mitybinė terpė vystytis įvairiems 

mikroorganizmams. Todėl vienas iš svarbiausių uţdavinių 

pieno gamybos sektoriuje yra uţtikrinti primelţto pieno 

kokybę. V. Skimundrio (1997) teigimu, pieno kokybė tai jo 

normalios sudėties ir būdingų savybių visumos rodiklis. 

Gauti sterilų pieną praktiškai neįmanoma. Iš tešmens, 

melţiant ir vėliau iš aplinkos į pieną patenka įvairių 

mikroorganizmų. 

Aplinkos tarša, ţemės ūkio produkcijos gamybos 

intensyvinimas, vis daţniau naudojami antibiotikai ir kitos 

prieţastys sudaro galimybes į pieną patekti įvairioms 

pašalinėms medţiagoms (Urbienė, 2006). Pašalinėmis 

apibūdinamos medţiagos, kurios nėra sudėtinės produktų 

dalys (Šernienė ir kt., 2007). Mokslininkų teigimu, iš visų 

reguliariai į ţmogaus organizmą patenkančių teršalų 

daugiausiai, t. y. 70%, tenka maistui, 20% – orui ir 10% – 

vandeniui (Urbienė ir Rumpis, 2004). 

Visiškai išvengti į pieną patenkančių teršalų 

neįmanoma, todėl daugumai jų nustatytos didţiausios 

leistinos koncentracijos (DLK). Itin nuodingoms 

medţiagoms nustatoma nulinė tolerancija, t. y. tokių 

medţiagų piene išvis negali būti (Šernienė ir kt., 2007). 

Didţiausios leistinos antibiotikų ir kitų teršalų 

koncentracijos yra patvirtintos Europos Sąjungoje 

galiojančiuose teisiniuose dokumentuose (EU Council 

Regulation 2377/90; EU Council Directive 96/23/EC). 

Dalis nepageidautinų medţiagų (pvz., antibiotikai) į 

gyvulininkystės produktus patenka siekiant uţtikrinti 

geresnį gyvulių augimą ar juos gydant (Ракитский и др., 

1991). 

Gydant karves, antibiotikai per pieną ir jo produktus 

patenka į ţmogaus organizmą. Net ir menki antibiotikų 

kiekiai piene gali sukelti alergines ligas vartotojams, kurie 

yra jautrūs antibiotikams. Be to, tokiame piene sunkiai 

vystosi arba visai nesivysto pieno rūgšties bakterijos, todėl 

jis nelabai tinkamas raugintų pieno produktų gamybai. Dėl 

minėtų prieţasčių Lietuvoje ir uţsienyje vykdoma grieţta 

antibiotikų likučių ţaliaviniame piene kontrolė, 

reglamentuojami antibiotikų likučių didţiausi leistini 

kiekiai (EU Council Regulation 2377/90; EU Council 

Directive 96/23/EC). Tam tikrų antibiotikų (Doxycycline, 

Tulatromycin, Tylvalosin, Paromomycin, Apramycin, 

Difloxacin, Oxolinic acid, Sarafloxacin, Florfenicol, 

Chloramfenicol ir kt.) likučių ţaliaviniame piene iš viso 

neturėtų būti. 

Karvių ligų gydymui naudojami antibiotikai, per 

gyvulio kraują (10–40 % priklausomai nuo panaudoto 

antibiotikų kiekio) patenka į pieną bei iš pieno gaminamus 

patiekalus. Antibiotikų priemaiša piene bei jo patiekaluose 

yra itin nepageidautina, nes pablogina pieno bei pieno 

produktų kokybę. Net ir menki antibiotikų kiekiai piene 

gali sukelti alergines ligas vartotojams, kurie yra jautrūs 

antibiotikams (Горбатова, 1984). 

Vienas iš pirmųjų labai plačiai naudojamų antibiotikų 

buvo chloramfenikolis (levomicetinas) (Wongtavatchai et 

al., 2005). 

Nors chloramfenikolis gyvulių gydymui yra uţdraustas 

(nuo 1997 metų Lietuvos Respublikos Valstybinės 

veterinarijos tarnybos įsakymu Nr. 4-49, 1997-03-25d. 
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„Dėl veterinarinių vaistų, vaistinių medţiagų, preparatų 

įveţimo tvarkos“ draudţiama įveţti veterinarinius vaistus, 

kurių sudėtyje yra chloramfenikolio (levomicetino) 

veikliosios medţiagos), tačiau neretai karvių tešmenų 

gydymui yra naudojami ţmonių gydymui skirti vaistai, 

kurių sudėtyje yra chloramfenikolio. Eksperimentiniais 

tyrimais nustatyta, kad į vieną toną pieno patekus 0,005 g 

ţmonių gydymui skirto levomekolio tepalo, kurio sudėtyje 

yra chloramfenikolio, piene aptinkami 0,028 ng/ml 

koncentracijos chloramfenikolio likučių pėdsakai. Tokiu 

būdu superkamame ţaliaviniame piene vis dar aptinkama 

chloramfenikolio likučių. 

Daugelio autorių teigimu piene esantys 

chloramfenikolio likučiai išlieka net jei ir pienas yra 

apdorojamas termiškai. Kaip teigia Urbienė ir kt. (2009), 

pieno pasterizavimo temperatūra nuo 63 °C iki 90 °C 

chloramfenikolio stabilumui piene įtakos neturi. Be to, 

chloramfenikolio koncentracijos kitimui įtakos neturi ir 

pieno struktūriniai pokyčiai, jį uţšaldţius iki -22ºC 

temperatūros (A. Steponavičienė, E. Arlauskienė, 2010). 

Nors dauguma respondentų (60%) mano, jog 

maitinimo įmonėse gaminami patiekalai yra saugūs 

(Vinogradova-Tupikovska, Jakštienė, 2010). Kyla 

klausimas ar pieniški patiekalai gali būti nesaugūs dėl 

ţaliavinio pieno taršos chloramfenikolio likučiais. 

Įvertinus, kad ţaliaviniame piene esantis chloramfenikolis 

yra stabilus, tikslinga nustatyti ar pakinta chloramfenikolio 

koncentracija iš pieno pagamintuose patiekaluose.  

Darbo tikslas – įvertinti ţaliavinio pieno uţterštumo 

chloramfenikoliu įtaką pieniškų patiekalų kokybei. 

 

Metodika 

 

Pieno mėginiai, į kuriuos buvo įdėta antibiotiko 

chloramfenikolio, paveikti termiškai (verdant manų košę, 

gaminant varškę). Tyrimai atlikti su dviejų skirtingų 

antibiotiko koncentracijų pieno mėginiais: pradinė 

chloramfenikolio likučių ţaliaviniame piene koncentracija 

0,092 µg/l ir 0,179 µg/l. Tyrimuose vertintas 

chloramfenikolio likučių kitimas piene bei iš jo 

paruoštuose patiekaluose priklausomai nuo technologinių 

veiksnių. Visi bandymai buvo kartoti po du kartus. 

Chloramfenikolio koncentracijos piene bei pieno 

patiekaluose nustatymui taikytas imunofermentinės 

analizės metodas. Taikant šį tyrimo metodą, tiriamajame 

piene esantis chloramfenikolis „konkuruoja“ su antigenais, 

uţimdamas jų vietą mikroplokštelės akutėje, vyksta 

konkurentinė imunofermentinė reakcija (1 pav.). 

Tyrimo metu, į mikroplokštelės akutes dozuojant 

atskirus reagentus, stebimas akučių turinio spalvos 

pasikeitimas iš bespalvės į mėlyną. Tyrimas sustabdomas, į 

mikroplokštelės akutes įlašinus „stop“ reagento, spalva iš 

mėlynos keičiasi į geltoną. Spalvos intensyvumas 

matuojamas spektrofotometru “TECAN”. Išmatuojama 

kiekvienos mikroplokštelės akutės absorbcijos skaitinė 

reikšmė (esant 450 nm šviesos bangos ilgiui). 

Spektrofotometru išmatuotos absorbcijų reikšmės yra 

atvirkščiai proporcingos chloramfenikolio koncentracijai 

pieno mėginyje. 

 
 

1 pav. Imunofermentinės reakcijos tyrimo metodo seka 

Fig. 1. Enzyme-linked immunosorbent assay reaction sequence   
 

Rezultatai 

 

Tyrimų rezultatai parodė, kad terminis pieno 

apdorojimas, gaminant pieno produktus (verdant manų 

košę ar gaminant varškę) nepriklausomai nuo 

chloramfenikolio likučių koncentracijos piene, antibiotiko 

pilnai nepanaikino (2 ir 3 pav.). Verdant manų košę, iš 

ţaliavinio pieno, kurio sudėtyje buvo chloramfenikolio 

likučių, antibiotiko koncentracija joje sumaţėjo neţymiai. 

Todėl galima teigti, kad jeigu chloramfenikolio bus 

ţaliaviniame piene, tai jis pateks ir į iš jo gaminamus pieno 

patiekalus. Didţiausias chloramfenikolio sumaţėjimas 

(apie 40 ) nustatytas pagamintoje varškėje, o gaminant 

varškę susidariusiose išrūgose uţfiksuotas beveik 25  

sumaţėjimas. Todėl būtų tikslinga pratęsti 

chloramfenikolio likučių kitimo pieno rauginimo procese 

tyrimus. 

 
2 pav. Chloramfenikolio likučiai pieno produktuose, kai jo koncentracija 

ţaliaviniame piene 0,092 µg/l  

Fig. 2. Chloramphenicol remains in milk products, when its 
concentration in raw milk 0.092 mg / l 

 

 
3 pav. Chloramfenikolio likučiai pieno produktuose, kai jo koncentracija 

ţaliaviniame piene 0,179 µg/l  
Fig. 3. Chloramphenicol remains in milk products, when its 

concentration in raw milk 0.179 mg / l 
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Išvados 

 

1. Nustatyta, kad dalis piene esančių 

chloramfenikolio likučių patenka ir į iš jo 

gaminamus patiekalus, nepaisant to, kad pienas 

apdorojamas termiškai. 

2. Didţiausias chloramfenikolio sumaţėjimas (apie 

40 ) nustatytas pagamintoje varškėje, o gaminant 

varškę susidariusiose išrūgose uţfiksuotas beveik 

25  sumaţėjimas. 
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Raw milk quality of dairy dishes 
 

Summary 

 
Of all the animal and vegetable products milk is one of the most valuable. It is all necessary nutrients in the human organism. To get sterilized milk 

is practically impossible. Dairy dishes for safety and quality assurance requirements directly dependent on the dishes used to produce raw milk quality. 

Completely avoid falling into the milk contaminants impossible, so most of them for the maximum permissible concentration. Although the antibiotic 
chloramphenicol in the treatment of animals is prohibited, but the raw milk is still found in the antibiotic residues. The study evaluated the variation in 

the raw milk situated of chloramphenicol residues makeing dishes from milk. Studies have shown that cooking dairy meal of the raw milk, which 

contained chloramphenicol residues of another antibiotic decreased slightly. Chloramphenicol concentration decreased only in dairy products make from 

sour milk. The largest decrease of chloramphenicol reduction (40 ) fixed in finished curd but comprise whey stated nearly 25  reduction. 

Milk, milk quality, chloramphenicol 

 
Gauta 2013 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn. 
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