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Mikrobioloogiliste analüüside teostamine 
vastavalt kehtivatele standarditele 

Epp Songisepp, PhD

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Toidukäitlejad peavad ise otsustama proovide võtmise ja
kontrollimise sageduse üle,
• mis on osa ohuanalüüsil ja kriitiliste kontrollpunktide

põhimõtetel
• teistel hügieenikontrollimeetmetel põhinevast korrast.

EÜ nr 2073/2005: 
Toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta

• Vaja kehtestada mikrobioloogilised kriteeriumid,
• millega määratletakse protsesside vastuvõetavus,
• toiduohutuse mikrobioloogilised kriteeriumid, millega

• määratakse kindlaks piirmäär, mille ületamisel tuleks
toitu pidada mikroorganismidega, mille osas
kriteeriumid on kehtestatud, lubamatul määral
saastunuks
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....sõltuvad analüüsimeetodist
• iga mikrobioloogilise kriteeriumiga tuleb ühendada teatav

standardmeetod.
• Võib kasutada ka muid (eelkõige kiiremaid) analüüsimeetodeid

• kui need annavad samaväärseid tulemusi.
• Lisaks tuleb iga kriteeriumi jaoks kindlaks määrata

proovivõtukava, et tagada ühtlustatud rakendamine.
• Sellest olenemata on vajalik lubada teiste proovivõtu- ja

kontrollkavade kasutamist, s.h. alternatiivsete
indikaatororganismide kasutamist, tingimusel et need kavad
tagavad samaväärse toiduohutuse.

Kontrolli tulemuste suundumusi tuleb analüüsida,
• need võivad esile tuua tootmisprotsessi soovimatud arengud,

mis võimaldab toidukäitlejal võtta parandusmeetmeid enne, kui
protsess väljub kontrolli alt.

EÜ nr 2073/2005 Kontrolli tulemused 

Õhuproovid 
Aspiratsioonimeetod

Eeldab vastava aparatuuri olemasolu 
Mitu versiooni võimalikud
• Õhk aspireeritakse vastu petri tassis olevat söödet
• Õhk aspireeritakse vastu filtrit, mis asetatakse söötmele peale 

teatud õhukoguse  aspireerimist aega

Uuritava õhu hulk peab olema vähemalt 50 l
Teat mikroobi avastamisel võivad olla  erinõudeid (n. S aureus: 250l) 
Mida saastunum õhk, seda väiksem kogus 

Vasutväited: kallis, lärmakas, raske steriliseerida, 
vajab kalibreerimist, 
vigastab mikroobe (vale tulemus)...
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Õhuproovid 
Sedimentatsiooni e. sadestusmeetod

Võeti kasutusele jubr R. Kochi (1843...1910)  poolt 
Petri tass(id) jätekase avatuks ruumi eri kohtades fikseeritud ajaks (tavaliselt 15 
minutiks või 30 või 60 minutiks)
• Pärmide- ja hallituste määramiseks kasutatakse DRBC agarit, 
• mikroorganismide üldarvu määramiseks PCA agarit

Soovituslikud proovivõtukohad õhuanalüüsideks:
- seadmete avatud osadelt, kus on võimalik toodangu saastumine õhuvoolude 
kaudu,
- muud õhukvaliteedi kontrollimiseks valitud kohad, näiteks koht, kus toode 
villitakse pakendisse.
- kohad, kus liigub palju töötajaid.

Proovivõtu sagedus sõltub tööstusest
Soovitavalt peale iga puhastamist 
Kui on pidev puhastus tootmise jooksul, (n. pudelipesu) - määratakse proovivõtu 
aeg, arvastades  saastumise riski

2

• Pindadelt proovide võtmise tarvikuid ja kaitserõivaid 
tuleb hoida ja käsitseda eraldi laboratooriumi 
toimingutest, 
• eriti laboratooriumi ruumides, kus toimub 

patogeenide analüüsimine. 
• Ühtki proovivõtuks kasutatavat tarvikut ei jäeta 

tootmisalale. 
• Tarvikud enne ja pärast proovivõttu üle lugeda. 

Hügieeni hindamine pindadel
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Hügieeni hindamine pindadel

Proovivõtt: tampoon, käsn, lapp marlipadjand, kontaktplaat
Klassika: külvitehnika, agarsöötmed (kultiveeritavus= elulemus)
Eeldus: mikroob peab suutma kasvada valitud söötmel

Mikroobide fenotüübilised /füsiloogilised olekud:
• Elus (aktiivne ja kultiveeritav), 
• uinuv (dormant state,  inaktiivne, mingil määral kultiveeritav),
• aktiivne, ei ole kultiveeritav
• surnud  

„Persistorid“: 
mikroobipopulatsiooni „enesekaitse“ biotsiidide/desoainete vastu
madalas metabooses/uinuvas  olekus mikroobirakud, ei pooldu
Biokiles 

Pindadel asuvate elujõuliste mikroorganismide tuvastamine või loendamine

Uinuvat olekut täheldatud: 
Campylobacter spp. (C jejuni, C coli)
Escherichia coli (s.h. EHEC),
Klebisella ssp
Enterococcus faecalis
Streptococcus faecalis
Legionella pneumophila,
Listeria monocytogenes,
Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella spp (S.enterica, S typhi, S. typhimurium
Shigella spp. (S. dysenteriae, S. flexneri, S. sonnei)
Vibrio spp
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Biokile mikroobide arvu määramine

Hügieeniproovi  korralik eemaldamine tootmispinnalt raske
Bakterid saava kahjustatud: muutunud tulemus
Proovi korralik segamine

„Saagis“: 
Uhtemeetod: 0,1% tegelikust populatsioonist, 
tapmoonimeetodil 10...40% 
Ultrahelitehnika: iduarv 10x kõrgem kui tampoonitehnikaga

Hügieeni hindamine pindadel

Kontaktplaadimeetod 

Pärast transpordinõust välja võtmist suru  kontaktplaat vastu pinda
• tugevalt ja külgsuunalise  liigutamiseta
• optimaalne kontaktaeg 10 sek
Sulge koheselt pärast külvi ja aseta tagasi transpordinõusse

Agarkontaktmeetod (Petrifilm):  sobib siledal ja tasasel pinnal

Pindadelt hügieeniproovide võtmine 
(EVS-ISO 18593:2010 )
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• Tampooni võib kasutada kuivalt või niisutatult 
• märg proovivõtuala : kasuta kuiva tampooni, 
• kuiv proovivõtuala: kasuta  niisutatud tampooni

• proovi  võtt pärast desoaine kasutamist või kuivast või märjast 
kohast, kus eeldatakse desinfitseerivate ainete jääkide olemasolu 
(mis on sageli raskesti ligipääsetavatel aladel), 
• niisuta tampooni neutraliseeriva lahjendiga 
• oota enne pinna uurimist teatud aeg, vastavalt desoaine 

tehnilistele tingimustele (tavaliselt 5 kuni 15 minutit), et 
hinnata puhastus- ja desinfitseerimisprogrammi 
tulemuslikkust.

Pindadelt hügieeniproovide võtmine 
Tampoonimeetod

(EVS-ISO 18593:2010 )

Desoaine  neutraliseerimiseks sobivad: 

• Absorbeerunud desoaine (QAC, amfoteritsiinid) : 
sorbaanmonooleaat (30g/l)

• Halogenpõhiste neutraliseerimiseks:  Na-tiosulfaat (5g/l)
• Peroksiidipõhistele: katalaas või peroksüdaas

Desoaineid neutraliseerivad ained: vt EN 1650, EN 13697, EN 13704
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Proovivõtu koht /
otsitav mikroob

Lahjendi

Toidutööstuse keskkonna pinnad
(iga kokkupuutepunkt toiduga, nt. materjalid, 

ruumid, inimesed) ja toidutöötlemisseadmed

0,1 % peptoonvesi; 
peptooni-soola lahus;

Juhtudel, kui eeldatakse desoainete jääkide
olemasolu

peptooni-soola lahus 
polüsorbaat 80-ga

L. monocytogenes-e tuvastamine Pool Fraser puljong

Pindadelt hügieeniproovide võtmine 
(EVS-ISO 18593:2010 )

Niisutatud tampoone saab aseptiliselt ette valmistada. 
• Tampooni otsaga tuleb kergelt puudutada lahjendi pinda 
• nii, et tampoon ei tilguks. 
• Seejärel panna tampoon katseklaasi, sulgeda see tihedalt, et 

säilitada nii steriilsus kui ka niiskus. 

Käsna, kootud või lausriidest lapi või marlipadjandi niisutamist 
sulgege kilekott nii, et oleks tagatud steriilsus ja niiskus.

Niisutatud proovivõtutarvikute ettevalmistamine
laboratooriumis enne proovivõttu



25.05.2017

8

Tampooniproov 

• Võta tampoon katseklaasist/ümbrisest  välja ja hõõru  
seda pinnal nii tugevalt kui võimalik seda lõhkumata

• Tampoon hoia 30oC nurga all pöidla ja nimetissõrme 
vahel 

• Keeruta, nii et kogu tampoon puutuks pinnaga kokku
• Hõõrud korduvalt üle pinna  erinevates suundades

Tampooni külge jäävad mikroobi  on need, mis tõenäoliselt kanduvad
ka tootesse üle

Tampooniproov 

• Hõõrud korduvalt üle pinna  erinevates 
suundades

• Defineetud pindalal (20 cm2...100cm2)
• Steriilne šabloon või raam,

• Võimaldab pinna piiritlemist 
• plastist või metallist
• autoklaavitud/ piiritus+leek

• Pane tampoon  originaalkatseklaasi 
(niistutatud tampooni korral)/katseklaasi, 
murra või lõika aseptiliselt tampooni vars ära

• Sulge  see nii, et tampoon oleks saastumise 
eest  
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Läbi kilekotihoitav proovivõtutarvik 

• Ava  proovivõtutarvikut (käsna, 
lappi) sisaldav kilekott.

• Võta proovivõtutarvik kotist 
aseptiliselt välja steriilses kindas 
käega, steriilsete näpitsatega.

• Või võta proovivõtutarvikust kinni 
läbi kilekoti, tõmmates koti käele 
tagurpidi

Käsna/lapi/marlipadjandi meetod

• Võta proov tugeva sikk-sakilise liigutusega kogu valitud pinna 
ulatuses, kahes risti suunas,vahetades proovivõtutarviku külge

• Pane proovivõtutarvik kilekotti tagasi, sulge see nii, et
• see ei lekiks,
• see oleks saastumise eest kaitstud,
• niiskus säiliks ka analüüsimisel 

Käsna/lapi/marlipadjandi meetod

Rasked pinnad: (n. konveierilint)
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• Proovid transportida jahutuskastis temp-il 1 °C kuni 8 °C (n 
termokasti koos jahutuselementidega) laborisse soovitavalt 4 
tunni jooksul

• Proovid tuleb analüüsida laboris võimalikult kiiresti, mitte hiljem 
kui 24 tundi pärast proovide võtmist

• Ajavahemik enne analüüsi tuleb registreerida ja märkida 
analüüsiaruandesse 

• Kontaktplaate  transportida eelistavalt 4 tunni jooksul, vältides 
sastumist

Proovide transport, säilitamine ja analüüside 
alustamine 

Proovide analüüsimine 

Kontaktplaadi meetod:
Inkubeeri kontakplaate vastavalt loendatava mikroobi rühmale

Käsn/lapp/tampoon
• Segada tampoonid ( lapid või käsnad) samas lahjendis, mida 

kasutati proovivõtu eesmärgil nende immutamiseks 
• Lisa lahjendi sõltuvalt uuritud pindala suurusest
• Näiteks 25 cm2 pinnalt võetud ja 25 ml lahjendis 

lahjendatud proovist (tampoon vm) esindab selle 
algsuspensiooni 1 ml 1 cm2.

Analüüsi vastavalt  ISO 6887-1
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Rümbad 
Proovivõtukohad: kohad, kus kõige sagedamini tuvastatakse tugevat saastumist 

Sead Veised Lambad
1 vaagnakanal, sisepind 1 vaagnakanal, sisepind 1 põlv, väliskülg
2 vaagnakanal, välispind 2 vaagnakanal, välispind 2 vaagnakanal, sisepind
3 kõhuõõs 3 kannavaheliiges, väliskülg 3 kõhuõõs, välispind
4 mõõkjätke, välispind 4 kannavaheliiges, sisekülg 4 eesmine rinnaluu, 

välispind
5 mõõkjätke, sisepind 5 sisereis 5 esijalg, õlg, väliskülg
6 diafragmasäär 6 rinnaluu, välispind 6 kael, abaluu piirkond, 

välispind
7 ülalõuaalune, välispind 7 rinnaluu, sisepind
8 ülalõuaalune, sisepind 8 mõõkjätke, välispind
9 esijalg, väliskülg 9 mõõkjätke, sisepind
10 esijalg, sisekülg 10 esijäse, sisekülg

11 kandelüli-kuklaluu, sisekülg
12 kandelüli-kuklaluu, väliskülg

• Väljalõikamise või tampooniproovide abil võetud proovide 
kvantitatiivseid tulemusi väljendatakse kolooniaid moodustavate 
ühikute (cfu) arvuna ruutsentimeetri kohta, mitte grammi või 
milliliitri kohta, 

• välja arvatud kodulindude nahaproovide tulemused
cfu arvuna grammi kohta

• Rümpade loputamise proovide puhul väljendatakse plaatide 
loenduse tulemusi cfu rümba loputusvedeliku milliliitri kohta, 

• näidates ära loputusvedeliku mahu, või cfu arvu rümba kohta

• Rikastusprotseduuri korral : sihtmikroobide leid või puudumine 
analüüsitud alal/katseosal või analüüsitud rümba kohta.

Mikroorganismide loendamine ja tuvastamine
Lihatooted
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Käsna-, tampooni- ja väikese riidelapi meetod

• Käsnu ja tampoone kasutatakse eelkõige suurematelt
aladelt proovide võtmiseks.

• Suurematelt aladelt ilma šabloonita proovide võtmisel
suureneb rümpadel madalates hulkades esinevate
patogeenide tuvastamise võimalust.

• Sama tampooniga võib proove võtta rohkem kui ühelt alalt.

Lihatooted
Proovivõtu mittedestruktiivne meetod 

• tüüpiliselt suured komposiitkangast (riidest) marlitampoonid 
või vatitampoonid marlis

• Steriilne käsn milles ei ole pärssivaid aineid: 25 cm3 – 50 cm3

steriilses kilekotis. Sobida võivad ka suured tsellulooskäsnad

Lihatooted: kodulinnud
Loputusmeetod

• Rümbad võetakse tavaliselt maha liikuvalt tootmisliinilt.
• Avage suur stomahheri kottpuudutamata selle steriilset sisemust.
• Pange veel liinil olevale rümbale kott ümber ja tõstke see liinilt maha. 

• Proovige mitte võtta rümpasid, millelt ikka veel tilgub maha suur kogus 
vett.

• Kui võtate selliseid rümpasid, laske veel ära voolata enne rümba kotti 
panemist.

• Lisage kotti steriilne lahjendi, tavaliselt 400 ml (kanad) või 600 ml (kalkunid), 
• Suruge suurem osa õhust kotist välja ja sulgege koti suu näiteks sulguriga. 
• Hoides kotti kindlalt, loputage rümpa nii seest kui ka väljast seda umbes 1 

minuti jooksul edasi-tagasi kiigutades. 
• Võtke rümp kotist välja, lastes kõigepealt üleliigse vedeliku kotti tagasi 

voolata. 
• Hoiduge koti sisemust puudutamast
• Alternatiivina kandke loputusvedelik aseptilistel tingimustel kotist 

steriilsesse anumasse ilma rümpa kotist välja võtmata.
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Lihatooted
Proovivõtu mittedestruktiivne meetod 

• Niisutada tampoon 10 ml lahjendis
• Suruda rümba proovivõtukohas šabloon tugevasti rümba pinnale
• Hõõruda tampooni üle kogu ala, liikudes vähemalt kahes 

suunas, näiteks kõigepealt horisontaalselt ja seejärel vertikaalselt vähemalt 
10 korda kummaski suunas.

• Pane tampoon tampooni niisutamiseks kasutatud lahjendisse 
ning murdra puitvars pudeli sisepinna vastu ära 

• Seejärel võta kuiva tampooniga proov samalt alalt, et imada kogu 
vedelik, mis on alles jäänud eespoolkirjeldatud märjast tampoonist

• lisage see tampoon samasse lahjendi anumasse

Lihatooted 

Lõika steriilse skalpelliga piki šablooni siseservi

Tõsta katsekogus üles ja lõika piki kogu ala 2–3 mm sügavuseni 
Asetada tükid eelnevalt kaalutud steriilsesse anumasse või kilekotti

Kaaluda 
pinnalt võetavate proovide korral tuleb dokumenteerida ka algne 
lahjendus. 

N. proovi korral, mis on võetud 25 cm2 suuruselt pinnalt ja 
lahjendatud 100 ml lahjendi kogumahus, esindab 1 ml seda algset 
suspensiooni 0,25 cm2 suurust pinda.

väljalõike/destruktiivne meetod
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Külmutatud tooted
Enne analüüsimist üles sulatatud väikesed proovid

• igasugused pakendatud jaetooted (alla 2 kg:
• liha- ja kalalõigud ja -portsjonid, 
• köögiviljad, 
• magustoidud 

• hoida 
• 18–27oC juures (laboratoori ruumi temperatuur) 3 h 
• 5oC ± 3oC juures kuni 24 h 

• Hoida eraldi alusel:   väldib läbi pakendi tilkumisest (sulamisvedelikust) 
tingitud ristsaastumist.

• analüüsida võimalikult kiiresti 
• osaliselt külmunud toote täielikku ülessulatamist hõlbustab 

toasooja  lahjendi lisamine.
• Ülessulatamine termostateeritavas veevannis või jooksva külma vee 

all ei ole soovitatav
• sellega võib kaasneda proovi saastumine juhul, kui pakend pole 

täielikult veekindel.

ISO 6887-1

Toodete homogeniseerimine 

Liigse temperatuuritõusu vältimiseks mitte homogeniseerida 
pöördhomogenisaatoris üle 2,5 min korraga.
Mitte hakkida või jahvatada üle 1 min, et vältida liigset 
temperatuuritõusu

Kõrge rasvasisaldusega (üle 20%) toidud
• Lahjendi kasutamine, millele on lisatud polüsorbaati 80 (1 g/l ja 

10 g/l vastavalt ligikaudsele rasvasisaldusele ) võib parandada 
emulgeerumist suspendeerimise käigus.

• Tavaliselt on piisav 1 g/l 10% rasvasisalduse puhul (nt 40% 
rasvasisalduse puhul lisada 4 g/l).

ISO 6887-1
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Happelised tooted

• Toodetest suspensiooni valmistamisel pH muuta tagasi 
neutraalseks (pH 7,0 ± 0,5).

• Lahjendid: 
• tooted, mille pH ≥4,5   → puhverdatud peptoonvesi  
• Happelisemad    (≤pH 3,5) → topeltkangusega puhverdatud 

peptoonvesi  

• Proovid, mille hapendumine jätkub (nt „elus“ jogurtid ja 
sarnased fermeteeritud tooted) 
• pH võib väheneda inkubeerimise  ajal
• oluline  kontrollida kas pH ≥ 4,5. 

ISO 6887-1

Veetustatud või muud väikese niiskussisaldusega tooted

• Segada pulbrilised tooted korralikult oma pakendis. 
• Kaaluda välja aseptiliste meetodite abil.

• Muud tooted enne proovi võtmist murda või lõigata väikesteks 
tükkideks steriilsete tööriistadega.

• Veetustatud ja muude väikese niiskussisaldusega toodete puhul 
• oluline kaaluda lahjendi 
• seejärel lisada katsekogus, et vähendada olemasolevate 

mikroorganismide osmootset šokki.
• leotada (kuni 1 h) algsuspensiooniks kasutatud lahjendis, et 

pehmendada enne homogeniseerimist ja edasist töötlemist. 

ISO 6887-1
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Protseduurid/nõuded proovide võtuks Standard
Lihatooted

Äsja tapetud loomade rümbad ISO 17604
Mittedestruktiivsete tampoonide või muude seadmete abil rümpadelt võetavad proovid ISO 17604

Suurematelt jaotustükkidelt ja lihatoodetelt võetavad proovid, mida eelnevalt ei sulatata ISO 6887-1

Kana ja pardi jalad ISO 6887-2
Varia

Üldjuhiseid pakendatud toodete proovide ettevalmistamiseks ISO 6887-1
Külmutatud tooted ISO 6887-1
Igat tüüpi väikesed proovid, mida enne proovivõttu sulatatakse ISO 6887-1
Kuivatatud ja osaliselt veetustatud toodete protseduurid ISO 6887-4
Suure rasvasisaldusega toodete ettevalmistamine ISO 6887-1
Kõrge rasvasisaldusega toitud ISO 6887-4
Väikese niiskussisaldusega tooted ISO 6887-4
Üldjuhtum happeliste toodete ettevalmistamiseks (pH vahemikus 3,5–4,5) ISO 6887-1

Happelised tooted (enne konkreetsete mikroorganismide gruppide (nt atsidofiilid) analüüsimist) ISO 6887-4

Eri tüüpi väikese niiskussisaldusega tooted ISO 6887-4
väikese niiskussisaldusega tooted enne konkreetsete mikroorganismide gruppide (nt pärm- ja
hallitusseente) analüüsimist

ISO 6887-4


