اداره کل آزمايشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو

آزمايشگاه میکروبیولوژی -دستورالعمل ضابطه ويژگي های میکروبیولوژیM5
مواد و فراورده های غذايي ،آشامیدني ،شیرخشک و غذای کودک ،مکمل ها ،پروبیوتیک ها ،بهداشتي وآرايشي،
آنتي میکروبیال ها
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مواد و فراورده های غذايي ،آشامیدني ،شیرخشک و غذای کودک ،مکمل ها ،پروبیوتیک ها،
بهداشتي وآرايشي،
آنتي میکروبیال ها

 -1کلیات
 جهت اطالع از آخرین تغییرات ضابطه ويژگیهای میکروبیولوژی M5به سایت اینترنتی اداره کل آزمایشگاه هاي مرجعکنترل غذا و دارو  http://www.fda.gov.ir/مراجعه نمایید.
یادآوري  -1اجراي این دستورالعمل در استفاده از ضابطه ويژگي های میکروبیولوژی M5الزامی است.
یادآوري  -2در هنگام استفاده از ضابطه ويژگي های میکروبیولوژی  ، M5به ستون ويژگي هاای تخصصاي نیزتوجعه
نمایید.اطالعات ذکر شده در این ستون جزو ویژگیهاي تخصصی هر فراورده بوده که بایستی مشابه دیگر ویژگیها برآورده
شود.
 -2تعاريف
 -منظور از حدود مجاز میكروبیولوژي حدي است که اگر درپنج نمونه مورد آزمون  ،حتی اگر یع

ویژگعی در یكعی از

نمونه ها بیش از حد تعریف شده در ضابطه ويژگي های میکروبیولوژی M5باشد ،نمونه با ضابطه میكروبیولوژي سازمان
غذا و دارو مطابقت ندارد.
 ستون شماره استاندارد در ضابطه ويژگي های میکروبیولوژی M5صرفا جهت ارائه اطالعات و آگاهی هعاي بیشعتر بعهکاربران می باشد و ویژگی هاو الزامات هر فراورده دردیگرسعتونهاي ضابطه ويژگي های میکروبیولوژی M5ذکعر شعده
است که ممكن است با ویژگی هاي ذکر شده در استاندارد ملی ایران متفاوت باشد.
 -3شیوه استفاده
 در ابتدا نام نمونه مورد آزمون را در اولین ستون سمت چپ جدول ضابطه ويژگاي هاای میکروبیولاوژی M5جسعتجوکنید.
تهیه کننده /ویرایشگر
دکتر ناهید رحیمی فرد
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 نمونه مورد آزمون را در ستون نام نمونه پیدا کرده و در ردیف افقی آن  ،آزمون هاي جستجو یا شمارش براي میكروبهاي خاص را با توجه به حدود تعیین شده در جعدول ضاابطه ويژگاي هاای میکروبیولاوژی M5بعر اسعار روش هعاي
استاندارد تعیین شده از سوي سازمان غذا و دارو انجام دهید.
 آزمون هاي جستجو و شمارش هر میكروب مطابق با روش مرج (استانداردهاي ملی ایران یعا روشعهاي اععالم شعده ازطرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی  ،اداره کل آزمایشگاههاي مرج کنترل غذا و دارو) باید انجام شود.
 نمونه هایی که بطور مستمر از مراکز بهداشت براي آزمون ارسال می شوند ،طبق نظر کارشناسی ،ابتدا شاخص یا شاخصهایی که عمدتا علت رد نمونه بوده اند را تحت آزمون قرار دهید و درصورت عدم مطابقت ،نیازي به انجعام آزمعون دیگعر
ویژگیهاي ضابطه ويژگي های میکروبیولوژی M5نمی باشد.
 -درخصوص فراورده هاي پروبیوتی

بایستی شمارش پروبیوتی

دیگرمیكروارگانیسم ها در فراورده پروبیوتی
پروبیوتی

نیز حتما عالوه بر شمارش پروبیوتی

تهیه کننده /ویرایشگر
دکتر ناهید رحیمی فرد

حعداقل 10 6 cfu/ml or gباشعد  -شعمارش کلعی

در محیط کشت شوگر فري انجام شود .بایستی آزمون شناسعایی و safety
ها انجام شود.
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تصویب کننده

دکتر سهیال حق گو
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M5دستورالعمل ضابطه ويژگي های میکروبیولوژی-آزمايشگاه میکروبیولوژی

2از3 صفحه

، پروبیوتیک ها، مکمل ها، شیرخشک و غذای کودک، آشامیدني،مواد و فراورده های غذايي
،بهداشتي وآرايشي
آنتي میکروبیال ها
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