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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti
o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO
týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.
Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 147 Kvalita vod, subkomise SC 4
Mikrobiologické metody.
Toto druhé vydání ISO 13843 zrušuje a nahrazuje ISO/TR 13843:2000, která byla technicky
revidována.

Úvod
Metody jsou považovány za mikrobiologické, pokud je kvantitativní odhad založen na počítání
mikrobiálních
partikulí buď přímo, nebo s pomocí mikroskopu, nebo nepřímo na základě růstu (pomnožení) do
formy kolonií, zákalu, změny barvy nebo fluorescence. Principy a postupy v oblasti použití tohoto
dokumentu jsou běžně známé jako přímé mikroskopické stanovení, stanovení nejpravděpodobnějšího
počtu (MPN) a počítání kolonií. Většina postupů pro stanovení výkonnostních charakteristik, popsaná
v tomto dokumentu, je použitelná pro všechny tři typy metod. Pokud však postup není použitelný,
jsou uvedeny alternativní návrhy v hlavní části tohoto dokumentu nebo v přílohách D a E (pro
opakovatelnost, reprodukovatelnost a nejistotu počítání kolonií).
Počty plaků bakteriofágů jsou po mnoha stránkách podobné počtům bakteriálních kolonií.
Tento dokument může zahrnout také některé z „novějších“ mikrobiologických metod, například
metody používající fluorescenční in situ hybridizaci (FISH) nebo polymerázovou řetězovou reakci
(PCR). Tyto metody však mohou vyžadovat speciální úvahy, v závislosti na tom, jak se používají.
V těchto případech jsou důležité otázky mechanismu stanovení počtů přítomných mikroorganismů
(např. standardní křivka qPCR nebo přímé mikroskopické stanovení pro FISH) a životaschopnost
detekovaných organismů. Pokud se tyto techniky používají pro potvrzení jako součást metody, jsou
důležité všechny části tohoto dokumentu.
Ačkoli to není nezbytné, může být během charakterizace mikrobiologických metod užitečné získat
data s použitím stresovaných organismů. Pro stresování organismů se mohou použít různé metody,
ale dvě nejužitečnější pro vodu jsou stres způsobený dezinfekčním prostředkem (obvykle poškození
chlorem) a stres z vyčerpání živin, způsobený přežíváním organismů v prostředí s nedostatkem živin
(tj. pitná voda a další oligotrofní vody) po určitou dobu před zkoušením. Vliv na některé
z výkonnostních charakteristik „stresovaných“ organismů téměř zcela
závisí na typu a míře stresu a není vhodné uvádět takové podrobnosti v tomto dokumentu.
V literatuře však jsou popisy, kterými se laboratoře mohou řídit v případě, kdy by si přály stanovit
výkonnostní charakteristiky metody se stresovanými buňkami.

1 Předmět normy
Tento dokument se zabývá charakterizací mikrobiologických metod. V souvislosti s tímto
dokumentem znamená charakterizace studium parametrů, které je možné změřit, aby bylo popsáno
pravděpodobné fungování metody v daných podmínkách. To může být popsáno výkonnostními
charakteristikami. Tento dokument obsahuje postupy pro stanovení výkonnostních charakteristik,
které se mohou používat pro následnou validaci nebo verifikaci metod.
Tento dokument se používá pro všechny druhy vod a je zaměřen na selektivní kvantitativní metody.
U metod, které nejsou založeny na přímém mikroskopickém stanovení, na počítání kolonií nebo na
stanovení nejpravděpodobnějšího počtu, se má použitelnost postupů popsaných v tomto dokumentu
pečlivě uvážit.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

