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IV

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей стандарт є тотожний переклад ISO 8607:2003 Artificial insemination of animals — Frozen

semen of breeding bulls — Enumeration of living aerobic microorganisms (Штучне осіменіння сільсько-
господарських тварин. Сперма бугаїв-плідників кріоконсервована. Метод визначання кількості аероб-
них мікроорганізмів).

Відповідальні за цей стандарт — Сумський національний аграрний університет, Сумський
держоблагростандарт.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.
Стандарт не скасовує і не замінює будь-яких національних стандартів.
Стандарт містить настанови щодо мікробіологічного методу підраховування аеробних мікро-

організмів в замороженій спермі бугаїв-плідників.
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;
— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», яке виділене

рамкою;
— одиниці вимірювання об’єму «л», «мл», замінено на «дм3» та «см3» відповідно до міжна-

родної системи SI;
— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Націо-

нальний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог націо-
нальної стандартизації України.

Копії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді
нормативних документів.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

СПЕРМА БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ КРІОКОНСЕРВОВАНА
Метод визначення кількості аеробних мікроорганізмів

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

СПЕРМА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРИОКОНСЕРВИРОВАННАЯ
Метод определения количества аэробных микроорганизмов

ARTIFICIAL INSEMINATION OF ANIMALS
FROZEN SEMEN OF BREEDING BULLS

Enumeration of living aerobic microorganisms

Чинний від 2009–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює метод визначання кількості аеробних мікроорганізмів в кріоконсер-

вованій спермі бугаїв-плідників.
Підраховують колонії, вирощені на твердому поживному середовищі після аеробної інкубації

за температури 37 оС. Загальна кількість мікроорганізмів у пробі сперми виражають в КУО/см3

(колонієутворювальні одиниці в 1 см3).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому стан-

дарті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого
з цих видань або перегляд їх не застосовують.

ISO 6887-1 Microbiology of food and animal feeding staffs — Preparation of test samples, initial
suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 1: General rules for the
preparation of the initial suspension and decimal dilutions

ISO 7218 Microbiology of  food and animal feeding staffs — General rules for microbiological
examinations.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
ІСО 6887-1 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування проб до дослі-

дження вихідної суспензії (первинне розведення) і десятиразові розведення для мікробіологіч-
ного дослідження. Частина 1. Загальні правила для готування вихідної суспензії і десятиразових
розведень

ІСО 7218 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні правила мікробіо-
логічного досліджування.

1

Видання офіційне
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче наведені терміни та визначення позначених ними понять, застосованих у ІSО 6887-1

та цьому стандарті

3.1 сперма (semen)
Продукт статевих органів самця, призначений для запліднення самки

3.2 еякулят (ejaculate)
Кількість сперми, одержаної в результаті спаровування самця

3.3 доза (dose)
Кількість сперми, яка упакована індивідуально, має власну ідентифікацію та призначена для

одного штучного запліднення

3.4 серії доз (series of doses)
Група доз сперми, одержаної від одного бика і підготовленої з одного чи більше еякулятів,

одержаних в один день і підданих однаковому оброблянню

3.5 живі аеробні мікроорганізми (living aerobic microorganisms)
Бактерії, дріжджі і плісень, які ростуть в аеробних умовах за температури 37 оС та за умов,

вказаних у цьому стандарті

3.6 колонієутворювальні одиниці (КУО) (colony-forming unit, CFU)
Одна мікробна клітина або скупчення, або група клітин, які формують одну колонію на середо-

вищі за умов, вказаних у цьому стандарті.

4 СУТЬ МЕТОДУ
У дві підготовлені чашки Петрі вносять певну кількість досліджуваної проби з подальшим

внесенням спеціального поживного середовища. Чашки інкубують в аеробних умовах за темпера-
тури 37 оС.

Підраховують кількість мікроорганізмів в 1 см3 за кількістю колоній, які виросли на чашках
Петрі. Результат виражають в КУО/см3.

5 РОЗЧИННИК І СЕРЕДОВИЩЕ
Загальні настанови подано у ISO 7218.
Хімічні реактиви повинні бути відповідні визначеній її аналітичній якості та відповідати вимо-

гам щодо проведення мікробіологічних аналізів.
Використовувана вода повинна бути здистильованою або еквівалентної якості (див. ISO 7218).
5.1 Розчинник
Розчинник — пептонно-сольовий розчин, як визначено в ISO 6887-1. Його склад, готування

і використання надані для зручності користувачів цього стандарту.
Для того, щоб поліпшити відтворюваність результатів, рекомендовано для готування розчин-

ника використовувати зневоднені основні компоненти або виконувати повністю зневоднене готу-
вання. Слід суворо дотримуватись інструкцій виробника.

5.1.1 Склад
Ферментний перетравник казеїну 1,0 г

Хлорид натрію (NaСІ) 8,5 г

Вода 1000 см3

5.1.2 Готування
Розчиняючи компоненти у воді, за необхідності, їх можна підігрівати.
Відрегульовують рН середовище, якщо необхідно, таким чином, щоб після стерилізації його

значення було 7,0 ± 0,2 за температури 25 оС.
5.1.3 Розливання і стерилізація
Розливають розчинник в об’ємах, необхідних для готування первинних розведень, у пробірки

або флакони (колби) (6.3) відповідної ємності.
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Розливають розчинник в об’ємах в міру необхідності для готування десятиразових розведень
у пробірки або флакони (колби) (6.3) у такій кількості, щоб після стерилізації кожна пробірка або
флакон (колба) містила 9,0 см3 розчину. Відхил від вказаного об’єму розчину, після стерилізації, не
повинен перевищувати ± 2 %.

5.2 Середовище з агаром
5.2.1 Склад

М’ясний екстракт 10,0 г

Безводна d-глюкоза (С6Н12О6) 1,0 г

Зневоднений екстракт дріжджів 2,5 г

Пептон 3.0 г

Хлорид натрію (NaСІ) 2,0 г

Додекагідрат гідрогенфосфату динатрію (Na2НРО4·12Н2О) 2,0 г

Желатин 10,0 г

Агар в порошку або у вигляді пластівців Від 12,0 г до 18,0 г1)

Вода 1000,0 г

5.2.2 Готування
Розчиняючи компоненти або зневоднене середовище у воді, за необхідності, нагрівають.

Регулюють показник рН середовища таким чином, щоб після стерилізації його значення було (7,2 ± 0,2)
за температури 25 оС. Поживне середовище розливають у пробірки або флакони (колби) (6.3)
у такій кількості, щоб посудина була наповнена наполовину.

Стерилізують в автоклаві (6.1) в (121 ± 1) оС 15 хв.
Якщо середовище використовують відразу після приготування, його охолоджують до (44 — 47) оС

у водяній бані (6.8) і потім додають 10 % (за об’ємом) інактивованої стерильної2) сироватки вели-
кої рогатої худоби чи сироватки барана.

У іншому випадку перед початком мікробіологічних досліджень розтоплюють середовище
у водяній бані (6.9), охолоджують до (44 — 47) оС у іншій водяній бані (6.8), а потім додають 10 %
(за об’ємом) інактивованої стерильної2) сироватки великої рогатої худоби чи сироватки барана.

6 УСТАТКОВАННЯ
Примітка. Наявне устатковання є прийнятною альтернативою скляного посуду , якщо воно має відповідну специфікацію.

Використовують звичайне мікробіологічне устатковання, зокрема, таке.

6.1 Устатковання для сухого стерилізування (сушильна шафа), або вологого стерилізу-
вання (автоклав) (див. ІSО 7218)

6.2 Термостат, який може підтримувати температуру від (37 ± 1) оС.

6.3 Пробірки діаметром 16 мм, довжиною 160 мм або флакони  (колби ) об’ємом не
більше 500 см3.

6.4 Чашки Петрі, зроблені зі скла або пластику, діаметром від 90 мм до 100 мм.

6.5 Піпетки з об’ємом 1 см3, поградуйовані, з мітками по 0,1 см3 (піпетки, вміст яких виду-
вають ротом, не слід використовувати).

6.6 рН-метр електричний з точністю до ± 0,1 одиниці рН за температури 25 оС

6.7 Водяна баня, яка може підтримувати температуру (37 ± 10) оС.

6.8 Водяна баня, яка може підтримувати температуру (45 ± 1) оС.

6.9 Водяна баня для кип’ятіння проб.

1) Згідно з гелеутворювальними властивостями агару.
2) Стерилізують ультрафільтрацією (0,2 нм фільтр).
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6.10 Прилад для підраховування колоній, який складається з освітлюваної основи з тем-
ним фоном, оснащений лінзою із збільшенням у 1,5 рази та механічним або електронним цифро-
вим лічильником

7 ВІДБИРАННЯ ПРОБ
Відбирають проби випадковою вибіркою від партії (серії) глибокозамороженої сперми в не-

обхідній кількості доз будь-якого виду (палети або мінітуби по 0,25 см3 або 0,5 см3) таким чином,
щоб об’єм проби становив 1,0 см3 на серію доз.

Зберігати проби слід в рідкому азоті.
Для досліджень проби переносять з великого резервуара з рідким азотом до невеликого лабо-

раторного контейнера з рідким азотом.

8 ГОТУВАННЯ ПРОБ ДО АНАЛІЗУВАННЯ
Перед використанням відтаюють досліджувану пробу в водяній бані (6.7) за температури 37 оС

протягом 3 хв. Відтанені проби можуть зберігатись в холодильнику за температури 4 оС, але не
більше ніж 1 год.

9 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖУВАННЯ
9.1 Готування дослідної проби, вихідної суспензії та розведень
Готують вихідну суспензію відповідно до ІSО 6887-1 з дотримуванням правил асептики.

Кількість подальших розведень залежить від вмісту антибіотиків у вихідній суспензії, визначених нижче.
а) Якщо вихідна суспензія містить звичайний вміст антибіотиків (тобто 103 Міжнародних Оди-

ниць (МО)3) пеніциліну і 1 мг стрептоміцину або іншого антибіотика широкого спектра дії на 1 см3),
використовують кінцеве розведення10–5.

b) Якщо кількість антибіотиків відрізняється від зазначеної вище, використовують останнє
розведення з вмістом пеніциліну не більше ніж 0,1 МО/см3 чи те, що із вмістом антибіотиків широ-
кого спектра дії не більше ніж 0,1 мкг/см3.

Примітка. Вища концентрація антибіотиків може перешкоджати (інгібувати) розмноження мікроорганізмів та давати невірні
результати.

9.2 Висівання та інкубування
9.2.1 Беруть дві стерильні чашки Петрі (6.4). Вносять за допомогою стерильної піпетки (6.5)

1 см3 останнього розведення вихідної суспензії (див. 9.1) до кожної чашки.
Беруть дві інші стерильні чашки Петрі. В кожну чашку іншою стерильною піпеткою перено-

сять 1 см3 розведення, яке на один порядок менше від заздалегідь внесеного.
9.2.2 Наливають близько 15 см3 агарового середовища (5.2), за температури (45 ± 1) оС,

у кожну чашку Петрі. Час між закінченням готування первинного розведення і змішуванням розве-
день з середовищем, не повинен перевищувати 15 хв.

Ретельно перемішують внесені розведення із середовищем круговими рухами чашок Петрі
і залишають їх до застигання суміші на прохолодній горизонтальній поверхні.

9.2.3 Перевертають готові чашки і вміщують їх в термостат (6.2) за температури (37 ± 1) оС
на ( 72 ± 3) год.

9.3 Контрольні чашки
Висівають та вміщують у термостат дві контрольні чашки аналогічно до 9.2, але використо-

вують 1 см3 розведення (5.1) замість вказаного кінцевого розведення (див. 9.1).
9.4 Опрацьовування результатів
9.4.1 Дослідження контрольних чашок
В усіх випадках, дослідження слід розпочинати з контрольних чашок (9.3), щоб визначити, чи

присутні колонії в середовищі. Якщо колонії присутні, результат не враховують, а повторюють всю
процедуру спочатку. Якщо колонії відсутні, то продовжують дослідження чашок, що містять посіви
досліджуваних проб, згідно 9.4.2.

3) МО — кількість активних одиниць  дії антибіотика в 1 мг, визначена у міжнародних настановах. Для пеніциліну
рекомендовано декілька величин МО . Наприклад для бензілпеніциліну натрієвої солі 1 мг — 1 670 МО.
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9.4.2 Підрахунок колоній
Підраховують колонії в на кожній чашці, що містять досліджувану пробу, за допомогою устатко-

вання (6.10) для підрахунку колоній або на око.
Обліковують тільки добре визначені колонії, які виросли в товщі та на поверхні середовища.

Не обліковують чашки, в яких більш ніж половина поверхні вкрита колоніями, що злилися між собою.

10 ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Примітка. Ця методика визначена ISO 4833 [3].

10.1 Метод обчислювання
10.1.1 Загальні дані
Якщо кількість мікроорганізмів, що виросли на чашках з посівом останнього розведення,

більша ніж кількість мікроорганізмів на чашках з попереднім розведенням, слід враховувати тільки
ту кількість, що одержана від останнього розведення.

10.1.2 Чашки, що містять від 15 до 300 колоній
Відбирають чашки, що містять не більш ніж 300 колоній в двох послідовних розведеннях.

Необхідно, щоб одна з цих чашок містила, як мінімум, 15 колоній. Розраховують кількість N оди-
ниць (КУО) на 1 см3 досліджуваної проби за формулою:

( )1 2

C
N ,

0 1 dn , n
=

+
∑

де  C∑ — сума колоній на всіх відібраних для обліковування чашках;
n1 — кількість чашок з першим розведенням, яке враховують;
n2 — кількість відібраних чашок з другим розведенням, яке враховують;
d — ступінь розведення, за яким одержано перший підрахунок.
Округлюють результат до другої значущої цифри.
Одержані результати щодо кількості мікроорганізмів в 1 см3 досліджуваної проби виражають

цифрами від 1,0 до 9,9, помноженими на 10х, де х — відповідний ступінь.
Приклад
Підраховування мікроорганізмів на двох чашках дало такі результати:
— у першому розведенні (10–4): 168 і 215 колоній відповідно на двох чашках;
— у другому розведенні (10–5): 14 і 25 колоній відповідно на двох чашках:

( ) ( ) 4
1 2

C 168 215 14 25 422
N 1918181

0,1 d 0,000222 0,1 2 10n n −

+ + +
= = = =

+ + ⋅ ⋅  

∑

Округлюють результати до 1900 000 або 1,9·106 КУО в 1 см3 досліджуваної проби.
10.1.3 Чашки, що містять 15 або менше колоній
Якщо дві чашки, які відповідають першому розведенню з двох послідовних, містять менше

ніж 15 колоній, то кількість КУО в 1 см3 досліджуваної проби визначають за наведеною нижче фор-
мулою.

EN ,
m
d

=

де  NЕ — встановлена кількість КУО, на 1 см3;
m — сума колоній, підрахованих на двох чашках;
d — коефіцієнт розведення для першого з двох послідовних розведень.
10.1.4 Відсутність колоній у чашках
Якщо у двох чашках з кінцевим розведенням не міститься колоній, результат виражають як

«менше ніж 1 · d 
–11 КУО на 1 см3» випробовуваного зразка, де d — коефіцієнт розведення для

кінцевого розведення.
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10.2 Точність методу
10.2.1 Чашки, що містять від 15 до 300 колоній (див. 10.1.2)
Тільки зі статистичних причин, у 95 % випадків, вірні межі цього методу варіюють від ± 12 %

до ± 37 % (див. посилання [4]).
На практиці можуть бути виявлені навіть більші відхили, особливо серед результатів, одержа-

них різними мікробіологами.
10.2.2 Чашки, що містять 15 або менше колоній (див.10.1.3)
Довірчі межі для оцінювання невеликої кількості наведені в таблиці А.1.

11 ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Протокол дослідження повинен відображати:
— усю інформацію, необхідну для повної ідентифікації зразка;
— інформацію про застосований метод відбирання проб;
— використаний метод дослідження з посиланням на даний стандарт;
— усі деталі досліджень, які не вказані в цьому стандарті або прийняті як оптимальні та де-

талі будь-яких випадків, які могли вплинути на результати дослідження;
— отримані результати досліджень; у випадку, якщо була визначена мала кількість колоній,

вказують довірчі межі на рівні 95 %.

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ДОВІРЧІ МЕЖІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ НЕВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ
УТВОРЕНИХ КОЛОНІЙ МІКРООРГАНІЗМІВ

Таблиця А.1 — Довірчі межі у випадку, коли кількість колоній
на чашках становить 15 або менше

Кількість Довірча межа на рівні 95 %
колонієутворювальних одиниць,

нижче вище(КУО)

1 < 1 2

2 < 1 4

3 < 1 5

4 1 6

5 2 9

6 2 10

7 2 12

8 3 13

9 4 14

10 4 16

11 5 18

12 6 19

13 7 20

14 7 21

15 8 23
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