
25.05.2017

1

ISO standardid mikrobioloogilistele analüüsidele 
Analüüsi tulemuste interpretatsioon 

Epp Songisepp, PhD

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Standard on konsensuse alusel ekspertide koostatud ja
tunnustatud asutuse vastuvõetud normdokument, milles
esitatakse reeglid, juhtnöörid ja omadused tegevuste või nende
tulemuste kohta üldiseks ja korduvaks kasutamiseks ning mis on
suunatud korrastatuse optimaalse taseme saavutamisele
käsitletavas kontekstis.

Standard kirjeldab töövahendeid ja lahendusi, mis aitavad
kiiremini, lihtsamalt, ohutumalt ja tõhusamalt tööd teha ning
suurendavad seega nende kasutajate usaldusväärsust partnerite ja
klientide silmis.
Standardi järgimine on vabatahtlik, välja arvatud juhul, kui see on
õigusaktis viidatud või tehtud kohustuslikuks kliendi, partneri või
riigihanke tingimustes.
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Tunnustatud standardeid koostatakse kolmel tasandil: 

• Rahvuslikud  standardid   on koostatud rahvuslikes standardimis-
organisatsioonides (EVS) 

• Euroopa standardid koostatud Euroopa standardimis-
organisatsioonides: Euroopa  Standardimiskomitee (CEN)  

Euroopa standardid on kättesaadavad rahvuslike standardimis-
organisatsioonide liikmete vahendusel, kes on avaldatud need 
identsel kujul rahvuslike standarditena. 
Euroopa standardi tähiseks on EN, millele eelneb selle oma 
rahvusliku standardina avaldanud standardimisorganisatsiooni tähis; 
nt Eestis EVS-EN, Soomes SFS-EN, Saksamaal DIN-EN jne.

• Rahvusvahelised  standardid on koostatud rahvusvahelistes 
standardimisorganisatsioonides: Rahvusvaheline 
Standardimisorganisatsioon  ISO)

ISO: International Standard Organization  
CEN: European Comittee for Standardization
EVS: Eesti  Standardikeskus

Standardi tähis
EVS-EN ISO 9001:2015 Kvaliteedijuhtimissüsteemid.
EVS – Eesti standard (mitteametlikult Eesti Vabariigi standard)
EN – Euroopa standard
ISO – Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni standard
9001 – standardi number
2015 - aasta, kui standard võeti üle Eesti standardiks

NB! Panna tähele uusversioone
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Miks standardeid eelistada in-house meetodile?

Kergesti  kasutuselevõetav, pole vaja „leiutada“
Vajab ainult juurutamist
Usaldusväärne,
Läbiproovitud,
Tunnustatud 
Korratav 
Meetodid on võrreldavad teiste laborite tulemustega 
Ei vaja kinnituskatseid meetodi töötamise tõestamiseks, 

Modifikatsioonid/ standardist kõrvalekaldumine vajavad 
kinnituskatseid 
n. Sissekülv vs pealekülv agarsöötmele

• Mõisted 
• Vajalikud  tarvikud- apartuur ette antud 
• Söötmed (koostis ja valmistamine), 

• inkubatsiooni keskkond, temperatuur, aeg

• Töövõtted kirjeldatud:

Üldiseid protseduure kirjeldavad standardid, 
• Üldnõuded ja juhised mikrobioloogilisteks uuringuteks (ISO 7218) 

• Proovivõtt,
• Proovide ettevalmistamine analüüsiks 
• Kümnendlahjendused

• annavad ristviied spetsiifilistele standarditele  

• Eriprotseduurid 
n. Üldeeskirjad algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste valmistamiseks ISO 6887-1
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• Spetsiifilised standardid
• Tootespestiifilised eriprotseduurid: proovivõtt, 

analüüsimeetodid,
• mikroobispetsiifilsed

• Mikroobide loendamine (n. üldarv, pärmid-hallitused)
• kinnituskatseid pole vaja

• Miroobide tuvastamine: kinnituskatsed
• atüüpilised vs tüüpilised pesad  

• Plaatide valik ja tõlgendus

Tulemuste arvutamine tamponimeetod (käsn)
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. 
Pindadelt kontaktplaatide ja tampoonidega proovivõtu 
horisontaalmeetodid.
EVS-ISO 18593 

Arvuta uuritava pinna ruutsentimeetri kohta  Ns, kasutades valemit: 
Kus N on PMÜ arv 1 ml lahjendis:
F on lahjendi kogus milliliitrites katseklaasis või 
homogeniseerimiskotis
A on uuritav pind ruutsemtimeetrites
D kasutatud lahjenduse pöördväärtus
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Kui on vaja arvestada tulemus lahjenduse järgi milles on 1 - 3 kolooniat, siis 
tulemust ei arvutata, vaid märgitakse järgnevalt:
„Mikroobid on olemas, aga vähem kui (4 x d) g või ml kohta“
d = lahjenduse number
Näiteks: Esimeses lahjenduses on kasvnud ühes paralleelis 1 koloonia, 

→ tulemus on „ vähem kui 4 x 102 cfu/g“

Tulemuste arvutamine väikese kolooniate arvu järgi 
(ISO 7218 )

Kui ühtegi kolooniat ei kasva: 
a) külvati 0,1 ml proovi:  
< 10 cfu/ml (vedelatel toodetel, kui külvati lahjendamata toodet)
< 10/d cfu/g (d on algsuspensiooni lahjendusaste)
b) külvati 1 ml proovi:
< 1 cfu/ml (vedelatel toodetel, kui külvati lahjendamata toodet)
< 1/d cfu/g (d on algsuspensiooni lahjendusaste)

Määramatuse hindamine ISO/TS 19036
Mikrobioloogiliste katsetuste puhul  hinnatakse laborisisest 
korratavuse piirväärtust, lähtudes korratavuse standardhälbest.
Korratavuse hindamisel arvesse võtta järgmised tegurid:
- loendamise määramatus,
- lahjendamise määramatus,
- keskonnatingimustest põhjustatud määramatus,
- seadmete juhuslik määramatus,
- laborandi poolt põhjustatud hälbed
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EÜ nr 2073/2005: Tulemuste tõlgendamine 
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https://www.evs.ee/
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Mida veel  tähele panna  standaridte ostmisel 

Peale tasumist avaneb valitud standard alllaadimiseks  suhteliselt 
kiiresti 
NB! 
Standard on nimeline (maksja ostis üksikkasutaja litsentsi) 
Avaneb ainult selles arvutis, kuhu alla laeti
Ainult 2 väljatrükki võimalikud
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Kasulikke nippe 
Memod standarditest: 

ei ole vaja tervet standardit iga kord läbi lapata 

Tüüptüved: võrdlusmaterjal  n. kinnitustestide tegemisel 

Mikroobide kultuurikollektsioonid: 
DSMZ: Leibniz Institute DSMZ: Deutshe Sammlung von Mikroorganismen und 
Zellkulturen GmbH
https://www.dsmz.de/ DSMZ Cultures Shop

ATCC: the American Type Culture Collection
https://www.lgcstandards-atcc.org/Support/Contact%20Us.aspx?geo_country=ee

NCIMB: National Collections of Industrial, Marine and Food Bacteria
http://www.cabri.org/CABRI/srs-doc/ncimb_bact.info.html


