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Odběr vzorků z prostředí

Stáváte se „mikrobiologickým detektivem“.

Je to rozsáhlý úkol na mnoho dní…., a vlastně nikdy nekončí.

Vychytáváte 
skuliny, kde se 

mikroorganismy 
mohou ukrývat.

Určujete četnost 
sledování klíčových 

oblastí.

Kdy je nejlepší 
doba na odebírání 

vzorku?

Jak velká plocha 
má být 

vzorkovaná?

Odběr vzorků z výrobního prostředí je mnohem větší výzvou, než se na 
první pohled může zdát.



Místa, kde se patogeny nacházejí nemusí být snadno dostupná a stěrovatelná.

Odběr vzorků z prostředí



Patogeny jsou pevně přichycené k 

povrchu nebo bývají součástí biofilmu, 

a tak jejich odběr není jednoduchý.

Odběr vzorků z prostředí



Sanitační prostředek, který ulpí při vzorkování 
na povrchu stěrovky, nemusí být úplně 
neutralizován, a tak dochází k dalšímu 
poškozování nebo usmrcení mikroorganismů na 
stěrovce.

Odběr vzorků z prostředí



Odběr vzorků z prostředí

Mikroorganismy / patogeny jsou po sanitaci subletálně poškozené 
(stresované).

Poškozené patogeny mohou zůstat naživu, ale během fáze 
pomnožení nemusí být resuscitovány, tzn. nemusí růst při umístění 
na selektivní nebo diferenciační médium        zohlednit při výběru 
metody testování. 

Pokud je doba od odebrání vzorku po jeho zpracování v laboratoři 
příliš dlouhá, může dojít k usmrcení poškozených mikroorganismů.

Nezapomeňte – i poškozené organismy, které zůstaly na povrchu 
zařízení mají schopnost regenerovat a růst, pokud k tomu nastanou 
vhodné podmínky.



ČSN EN ISO 18593:2018
Mikrobiologie potravinového řetězce –
Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

- Cílem je vyhodnotit úroveň mikrobiální kontaminace prostředí (materiál, výrobní 

prostory, pracovníci) a nastavit taková nápravná opatření, aby se zabránilo kontaminaci 

potravin mikroorganismy.

- Nesprávně nastavený program nebo technika vzorkování mohou vést k nedetekování 

přítomných mikroorganismů. 



ČSN EN ISO 18593:2018
Mikrobiologie potravinového řetězce –
Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

Doporučení:
• Místo odběru vzorku
• Čas a frekvence vzorkování
• Technika vzorkování
• Uchování a transport

Obecně: taková místa / doba / technika odběru vzorku, aby byla pravděpodobnost 
záchytu co nejvyšší. Nastavení by mělo vycházet z důsledné analýzy předchozích dat a 
znalosti procesu.



ČSN EN ISO 18593:2018
Mikrobiologie potravinového řetězce –
Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

Místo odběru vzorku

- Mikroorganismy mohou být i na vizuálně čistých površích.

- Častěji ovšem výskyt na vlhkých a znečištěných místech – těžko přístupná a čistitelná.

- Vláknité, pórovité, rezivějící a duté materiály.

- Nezbytná může být i demontáž zařízení pro vzorkování obtížně dostupných míst.



ČSN EN ISO 18593:2018
Mikrobiologie potravinového řetězce –
Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

Vzorkovaná plocha

- Musí být specifikována plocha vzorkovaného povrchu – ne jen číselně.

- Průkaz mikroorganismů – vzorkovaná plocha co největší, aby se zvýšila      

pravděpodobnost záchytu: 1000 – 3000 cm2.

- Stanovení počtu mikroorganismů: ≤ 100 cm2.



ČSN EN ISO 18593:2018
Mikrobiologie potravinového řetězce –
Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

Čas a frekvence vzorkování

- Vzorkování lze provádět v průběhu nebo po skončení výroby. 

- Vzorkování ihned po sanitaci - vliv sanitačních prostředků na mikroorganismy.

- Pokud není vzorkováno každý den, je vhodné odebírat vzorky pravidelně v určitý den 

(dny).

- Místa, která přicházejí do styku s potravinami a kde hrozí riziko kontaminace je vhodné 

vzorkovat často, ale může být zajímavé vzorkovat také plochy, kde riziko kontaminace 

nehrozí (skladové prostory).



ČSN EN ISO 18593:2018
Mikrobiologie potravinového řetězce –
Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

Techniky vzorkování

- Kontaktní plotny: vzorkování plochých povrchů.

- Sterilní stěrový tampon: těžko přístupné, malé plochy (≤ 100 cm2). Suchý x vlhčený.

- Sterilní houbičky nebo plachetky: velké plochy ( ≥ 100 cm2). Suché x vlhčené.



ČSN EN ISO 18593:2018
Mikrobiologie potravinového řetězce –
Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

Uchování a transport

- Čas mezi vzorkováním a testováním by měl být co nejkratší.

- Vzorky se do laboratoře přepravují chlazené 1 – 8 °C.

- Kontaktní plotny: zpracování v laboratoři do 48 hodin.

- Stěrový tampon, houbička, plachetka: zpracování v laboratoři nejlépe do 24 hodin

(v laboratoři uchovávat při teplotě 3±2°C max do 48 hodin od vzorkování).



ČSN EN ISO 18593:2018
Mikrobiologie potravinového řetězce –
Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

Neutralizační činidlo/a

- Přídavek do půdy, aby se zabránilo inhibičnímu účinku dezinfekčních přípravků na růst 

mikroorganismů.

- Není žádné „univerzální“ neutralizační činidlo, využívá se kombinace několika látek.

- Příklady neutralizačních činidel jsou uvedeny v Příloze A .



Nejčastěji používaná neutralizační tekutá média pro odběr vzorků:

Pufrovaná peptonová voda: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan

draselný, chlorid sodný

Neutralizační pufr: dihydrogenfosforečnan draselný, thiosíran sodný, arylsulfonát komplex

D/E neutralizační bujón: thioglykolát sodný, thiosíran sodný, polysorbát 80, lecithin, 

hydrogensiřičitan sodný

Letheen bujón: polysorbát 80, lecithin, chlorid sodný

High Capacity neutralizační pufr: obchodní tajemství



Jak si ověřit dostatečnou účinnost 
používaného neutralizačního činidla?

1) Neutralizace pH sanitačního prostředku

2) Maximální neutralizační kapacita neutralizátoru

3) Vliv zbytků dezinfekce na přežívání mikroorganismů

Odběr vzorků z prostředí



Odběr vzorků z prostředí

Je mezi různými typy vzorkovacích nástrojů opravdu rozdíl?



Párové vzorkování 
pásových dopravníků v 
maso zpracujícím 
závodě na stanovení 
aerobních 
mikroorganismů

Doba vzorkování a místo Dacron s/
Neutralizační pufr

(10 ml)

Polyuretan s/
Neutralizační pufr

(10 ml)

Vzorkovací den Čas Místo CPM KTJ CPM KTJ

Den 1 11:25 Dopravník 1 450 1,300

Den 2 10:30 Dopravník 1 <100 100

Den 3 10:12 Dopravník 1 <100 210

Den 1 11:25 Dopravník 2 4,600 25,000

Den 2 10:30 Dopravník 2 100 1,400

Den 3 10:12 Dopravník 2 <100 1,900

Den 1 11:25 Dopravník 3 4,400 68,000

Den 2 10:30 Dopravník 3 100 8,100

Den 3 10:12 Dopravník 3 100 210

Den 1 11:25 Dopravník 4 1,300 7,300

Den 2 10:30 Dopravník 4 100 590

Den 3 10:12 Dopravník 4 <100 730

Den 1 11:25 Dopravník 5 210 2,500

Den 2 10:30 Dopravník 5 <100 1,600

Den 3 10:12 Dopravník 5 210 3,600

Průměry: 1,157 8,169

Stěr z vláken 
Dacronu 
(polyester)

VeriSwab™ PUR-Blue™ 

Polyuretanový 
pěnový stěr



Studie zachování životaschopnosti mikroorganismů:

Odběr vzorků z prostředí



Studie zachování životaschopnosti buněk - Protokol

Příprava kultury Listeria
monocytogenes

(ATCC 19118),
alikvoty 25 µl

(řádově 104 – 105)

Příprava vzorkovacích 
desek

z nerezové oceli
o velikosti 1000 cm2

Inokulace desek alikvoty 25 µl 
kultury (různá ředění). Desky 

ponechány 72 hodin
při pokojové teplotě –
přiblížení výrobnímu 
prostředí, subletální 

poškození mikroorganismů.

Stěrování desek 
houbičkami

EZ Reach vlhčených HiCap
neutralizačním bujónem 
nebo D/E neutralizačním 

bujónem.

Polovina stěrů se 
zpracovala ihned a druhá 

polovina stěrů se
před zpracováním 

uchovala
v lednici 72 hodin.

Zpracování vzorků: 
pomnožení v UVM médiu 

(30±2 °C/24hod), 0,1 ml na 
chromogenní ALOA a 0,1 ml 

do 1/2Fraser bujónu. Vzorek v 
UVM další inkubace 
(30±2 °C/24 hodin).



Studie zachování životaschopnosti buněk  - Výsledky

D/E neutralizační bujón



Studie zachování životaschopnosti buněk  - Výsledky

HiCapacityTM neutralizační bujón



Použijte nástroj pro odběr vzorků, který…

dosáhne cílové oblasti odběru vzorku

vzorek sbírá asepticky

následně uvolňuje mikroorganismy ze svého povrchu

neutralizuje zbytky sanitačních prostředků

Stěrový materiál by také měl…

zachovávat životaschopnost buněk

být kompatibilní s laboratorními postupy

Závěr



Závěr

Odběr vzorků pro mikrobiologický monitoring výrobního prostředí

Co mít na paměti při hodnocení výsledků z monitoringu prostředí?

• Jen malé procento buněk se z plochy setře v závislosti na použitém stěrovém nástroji a 
úsilí věnovanému odběru vzorku.

• Nějaké procento buněk zůstane uchyceno ve stěru, a tak je kvantitativní vyhodnocení 
pravděpodobně podhodnoceno.

• Sanitační prostředek, který není ihned po odběru vzorku dostatečně neutralizován, bude 
pravděpodobně příčinou falešně negativních výsledků.

• Kvalita informace získaná z monitoringu prostředí je závislá na důsledném dodržování 
správné praxe v celém procesu od odebírání vzorku až po analýzu v laboratoři.



World Bioproducts produktová řada

EZ Reach
• Polyuretanová houbička s rukojetí, 

nezatrhává se
• Vhodné pro stěrování velkých povrchů
• Flexibilní rukojeť, která umožní dokonalý 

kontakt houbičky s povrchem
• Unikátní systém „twist-off“ vytočení rukojeti

EZ Reach 4x EZ Reach 8x EZ Reach Split-Sampler



World Bioproducts produktová řada

SampleRight
• Polyuretanová houbička
• Stěrování velkých ploch
• Vhodné pro různé povrchy, nezatrhává se
• Ideální pro odběr vzorků pro stanovení 

patogenů



World Bioproducts produktová řada

PUR-Blue
• Stěr s polyuretanovou houbičkou
• Vhodné pro stěrování ploch až 1000 cm2



World Bioproducts produktová řada

PUR-Blue DUO
• Odběr vzorku a resuscitace MO v médiu



World Bioproducts produktová řada

Veriswab
• Stěr s tampónem z polyesterového vlákna
• Vzorkovaná plocha až 100 cm²
• Ideální pro přesné vzorkování úzkých štěrbin



World Bioproducts produktová řada

Prodlužovací násady

• Dosah cca 1,2 m nebo 2,4 m 



World Bioproducts produktová řada

Zásobník

• Zjednodušuje a zefektivňuje 
proces inkubace

• Drží sáčky ve vzpřímené poloze 
– ideální kontakt média s 
houbičkou

• Nastavitelný, stohovatelný



SodiBox – stěrové plachetky, návleky



www.worldbioproducts.com

V prezentaci byly použity materiály firem:

Děkuji za pozornost.


