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Úvod

Přítomnost fekálního znečištění a jeho stupeň jsou důležitým faktorem při posuzování kvality vody
z hlediska možnosti ohrožení zdraví člověka infekčním onemocněním. Výskyt Escherichia coli (E. coli),
která se za normálních okolností vyskytuje ve střevech člověka a teplokrevných živočichů, prokázaný
při mikrobiologickém vyšetření vzorků vody, indikuje fekální znečištění. Výskyt koliformních bakterií
lze interpretovat obtížněji, protože některé koliformní bakterie se vyskytují v půdě a v povrchových
sladkých vodách a nejsou vždy intestinálního původu. Proto nemůže být přítomnost koliformních
bakterií vždy důkazem fekálního znečištění, může pouze indikovat závady při úpravě, skladování nebo
distribuci vody.

UPOZORNĚNÍ  Pracovníci  používající  tuto  normu  by  měli  být  obeznámeni  s  běžnou
laboratorní praxí. Tato norma neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se mohou
vyskytnout při jejím používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní
i zdravotní opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

DŮLEŽITÉ Je nezbytně nutné, aby zkoušky podle tohoto dokumentu prováděli řádně
kvalifikovaní
pracovníci.



1 Předmět normy

Tato část ISO 9308 specifikuje metodu pro stanovení Escherichia coli (E. coli) a koliformních bakterií
ve vodě. Metoda je založena na membránové filtraci, následné kultivaci na chromogenním
kultivačním médiu a stanovení počtu sledovaných organismů ve vzorku. Kvůli nízké selektivitě
diferenciačního kultivačního média může růst doprovodné mikroflóry rušit spolehlivé stanovení počtu
E. coli a koliformních bakterií, například v povrchových vodách nebo ve vodách z mělkých studní. Pro
tyto typy vod není tato metoda vhodná.

Tato část ISO 9308 je vhodná zejména pro vody s nízkým počtem bakterií, u kterých na
chromogenním médiu Chromogenic Coliform Agar (CCA) naroste celkem méně než 100 kolonií. Může
to být pitná voda, dezinfikovaná voda z plaveckých bazénů nebo voda na výstupu z úpraven vody.

Některé kmeny E. coli, které jsou b-D-glukuronidáza negativní, například Escherichia coli O157,
nebudou
detekovány jako E. coli. Protože jsou b-D-galaktosidáza pozitivní, budou se projevovat jako koliformní
bakterie.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


