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 مقدمة .1

 علم األحياء الدقيقة .1.1

 لطحالب.وبعض ا، وجراثيم، وفطور، وطفيليات بمختلف أنواعها من فيروساتهو العلم الذي يختص بدراسة األحياء الدقيقة 

بشكل عام من حيث البنية والصفات وشروط الحياة وطرق العزل باإلضافة إلى تصنيفها  بدراسة األحياء الدقيقة هذا العلم ميهت

 كممرضة وغير ممرضة 

افة باإلض األمراض الناتجة، طرق التشخيص والعالج والوقاية ،اآللية اإلمراضية ،: التصنيفالممرضة •

 رق العالجإلى أشكال مقاومة األحياء الدقيقة لط

الدور في الصناعة والتواجد في الجسم البشري، واالستخدامات الغذائية، و ،: التصنيفغير الممرضة •

 الصيدالنية مثل إنتاج الصادات الحيوية والمتممات الغذائية واللقاحات وغيرها

 المكروبيولوجيةعلم الصيدلة  .1.1

يسي التي تتواجد أثناء تصنيع األشكال الصيدالنية. يهدف بشكل رئأحد فروع علم األحياء الدقيقة الذي يهتم بدراسة الميكروبات 

المواد وإلى تخفيض وإقصاء األحياء الدقيقة في بيئة المعمل الدوائي وإيجاد الطرق المثلى للتخلص من التلوث الميكروبي للماء 

 هائية.زمة لتصنيع األدوية، والتأكيد على عقامة المنتجات الناألولية وغيره من المواد الال

تخدام اسبإيجاد وتطوير عوامل ذات فعالية مضادة لإلنتانات، وكذلك  المكروبيولوجيةمن ناحية أخرى يهتم علم الصيدلة 

األحياء الدقيقة للتحري عن الفعالية المطفرة والمسرطنة لبعض األدوية، باإلضافة إلى استخدام األحياء الدقيقة كمعامل حيوية 

 ينات وغيرها.إلنتاج الهرمونات والبروت

 تعاريف ومصطلحات .1

من الضروري تحديد تعاريف واضحة لبعض المصطلحات التي تندرج ضمن مفردات الصيدلة المكروبيولوجية والتي 

مصدرها األساسي إما علم األحياء الدقيقة أو الصناعة الصيدلية. فيما يلي أهم المصطلحات الضرورية في الصيدلة 

  World Health Organization WHOمنظمة الصحة العالمية  هما تنشرالمكروبيولوجية اعتماداً على 

ت ، أنشئيوالجرثوم زيئيبة البيئية لمدى التلوث الجمساحة مزودة بنظام للمراق :Clean areaالمنطقة النظيفة 

 .اإلبقاء على التلوث تولد الملوثات في المنطقة، أو واستخدمت بشكل يقلل من إدخال، أو

هي مساحة مغلقة ولها اثنان أو أكثر من األبواب، وتقع بين غرفتين أو أكثر )بدرجات  :Air lock المحبس الهوائي

نظافة مختلفة على سبيل المثال(، وذلك بهدف التحكم في تيار الهواء بين تلك الغرف عند الحاجة لدخولها. وتصمم 

 اتغرفة المحبس الهوائي لالستخدام من قبل الناس أو البضائع و/أو المعد

اإلدخال غير المرغوب فيه للشوائب ذات الطبيعة الكيميائية أو الجرثومية، أو  هو : Contaminationالتلوث

الشوائب الغريبة، في/ أو على مادة أولية أو مادة وسيطة أثناء عمليات اإلنتاج، أو أخذ العينات، أو التعبئة والتغليف 

 التخزين أو النقل. أو إعادة التغليف، أو
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عملية قد تسبب االختالف في جودة المنتجات الدوائية أثناء مراحل  :Critical operation ة الحرجةالعملي

 التصنيع.

منتج وسيط أو منتج نهائي بمادة أولية أو منتج  تلوث مادة أولية، أو :Cross contamination التلوث المتبادل

 آخر خالل عملية اإلنتاج.

ة محددة من المواد األولية، ومواد التعبئة والتغليف، أو المنتجات المجهزة كمي : Batch or lotتشغيلة أو دفعة

 من عملية واحدة أو سلسلة من العمليات على أن تكون متجانسة.

 أي منتج قد استكمل كل مراحل التصنيع، فيما عدا مرحلة التعبئة والتغليف النهائية Bulk product:المنتج الكتلي 

شكل الجرعة النهائية التي مرت بجميع مراحل التصنيع، بما في ذلك  Finished product:النهائي المنتج 

 العبوة النهائية.في labeling التغليف والتوسيم 

 االختبارات التي تتم من أجل المراقبة خالل عمليات اإلنتاج، أو :In-process controlالرقابة خالل العميات 

ً المناسب إذا لزم األمر، إلجراء التعديل  عتبار ا لعملية اإلنتاج وذلك لضمان أن المنتج مطابق للمواصفات. يمكن أيضا

 .من الرقابة خالل العمليات و المعدات جزءاً أ .مراقبة البيئة

المنتجات الوسيطة أو  هو الوضع الذي يتم فيه عزل المواد األولية أو مواد التغليف، أو :Quarantine الحجر

 .أخرى فعالة وذلك في انتظار القرار الخاص باإلفراج، أو الرفض أو إعادة التجهيز النهائية بشكل مادي أو بوسائل

أي مادة ذات جودة معينة تستخدم في إنتاج منتج صيدالني، مع استبعاد مواد  :Starting material المادة األولية

 التعبئة والتغليف.

لجميع األشكال الحية من أحياء دقيقة )فيروسات، عملية تهدف لإلبادة والتدمير الكامل  :Sterilizationالتعقيم 

وجراثيم، وفطور، وطفيليات( وبريونات وغيرها والتي تتواجد في مكان التطبيق مثل الهواء، والسطوح، والمعدات، 

 والسوائل، واألغذية، واألدوية.

ة األحياء الدقيقة المتواجدتطبيق مواد كيميائية محددة ذات خصائص قاتلة، أو مثبطة لنمو : Disinfection التطهير

وال  Disinfectantsوالمعدات وفي الهواء، وتسمى هذه المواد بالمطهرات  سطوح غير الحيةبشكل أساسي على ال

 ً نتجات موذلك بسبب خصائصها الضارة. كذلك يمنع تماسها مع ال يمكن تطبيقها على األجسام الحية خارجياً أو داخليا

 تكون عملية التطهير بشكل عام أقل فعالية من عملية التعقيم.الكيميائي بها.  الدوائية منعاً لحدوث التلوث

عوامل تثبط و/أو تدمر وتزيل األحياء الدقيقة المتواجدة على النسج الحية  :Antisepticمطهرات الجسم الحي 

 مثل الجلد واألغشية المخاطية.

 .الموجودة داخل أو على سطح الجسم الحيمواد تدمر األحياء الدقيقة : Antibioticsالصادات الحيوية 

عامل يطبق على سطوح األجهزة والمعدات وأماكن العمل بهدف إزالة بقايا : Cleaning agentنظف معامل الال

 المنتجات والتي تعتبر بحد ذاتها كملوثات أو كعوامل مساعدة لنمو األحياء الدقيقة.
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اء وليس فقط األحي قتل أو تثبيط عمل كائن حي آخر قادرة علىوية مادة كيميائية أو حي: أي Biocideالمبيد الحيوي 

 الدقيقة، ومن أمثلتها مبيدات الحشرات ومبيدات األعشاب.

 إدارة الجودة في الصناعة الدوائية .3

 وتشمل العناصر األساسية التالية: عملية اإلدارة التي تحدد وتنفذ سياسة الجودةهي 

 للجودة"، متضمنا الهيكل التنظيمي واإلجراءات والعمليات والموارد وجود بنية أساسية مناسبة أو "نظام 

   إجراءات منهجية ضرورية لضمان الثقة الكافية بأن المنتج )أو الخدمة( تفي بمتطلبات الجودة.  ويطلق على مجموع هذه

 "اإلجراءات "ضمان الجودة

  بشكل أساسي ترتكز إدارة الجودة على المفاهيم الثالثة المتداخلة:

مجمل الترتيبات التي وضعت بهدف ضمان أن تكون المنتجات الدوائية : Quality Assurance QAضمان الجودة 

. يكون الهدف األساسي هنا هو منع حدوث أخطاء وعيوب في العملية متمتعة بالجودة المطلوبة لالستخدام المقصود منها

 التصنيعية ووضع دراسة وخطة محكمة لتفاديها.

مجموعة االختبارات الرقابية والفحوصات والمعاينات أثناء عملية  Quality Control QC:الجودة بط أو ضمراقبة 

اإلنتاج والتي تهدف لكشف الخلل والعيوب في العملية اإلنتاجية وتصحيحها في الوقت المناسب. من خاللها يتم التأكد أن 

بط الغرض األساسي من ضويكون  ة ومراقبة بشكل مستمر.األنظمة والمعايير الواجب تطبيقها في التصنيع الدوائي مطبق

 .الجودة هو ضمان جودة المنتج وبأقل تكلفة ممكنة

 من قبل اختصاصي وفنيي القسم المختص والذين لديهم الكفاءة في قبول المعمل الدوائيفي بشكل يومي المراقبة النوعية  تتم

 شكال صيدالنية من المعمل الدوائي.فض خروج مواد على شكل أأو رفض دخول مادة أولية إلى المعمل وكذلك قبول أو ر

العيانية  في تعقيدها من االختبارات حتى المنتج النهائي األوليةمخبرياً انطالقاً من المادة تراوح االختبارات التي يتم إجراؤها وت

لصيدالني، إلى االختبارات األبسط التي تهدف الكشف بالعين المجردة عن وجود جزيئات غير مرغوب بها في الشكل ا

الكيميائية التي تهدف في جزء منها إلى التحقق من هوية المواد الكيميائية المستخدمة وتحديد نقاوتها ومطابقتها للمواصفات 

المعتمدة في المعمل الدوائي، إضافة إلى المراقبة المكروبيولوجية التي تكون صارمة وتهدف ضمان العقامة أثناء العمليات 

 .النتيجة قبول أو رفض دخول مواد أولية أو خروج األشكال الصيدالنيةنيعية وفي كل أقسام المعمل. وتكون التص

 :مهام رئيس مراقبة الجودة

  قبول أو رفض المواد األولية، ومواد التعبئة والتغليف، والمواد الوسيطة، والمنتجات الكتلية والنهائية وفقا لمطابقتها

 للمواصفات؛

 التشغيلة تقييم سجالت 

 التأكد من تنفيذ كافة االختبارات الالزمة 

 اعتماد تعليمات أخذ العينات، والمواصفات وطرق االختبار وغيرها من إجراءات مراقبة الجودة 

 اعتماد ومراقبة التحاليل التي تم تنفيذها بعقود 

 مراجعة أعمال صيانة األقسام، والمباني، والمعدات 
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 قية المناسب، بما في ذلك ما هو متعلق بطرق التحليل، ومعايرة أجهزة المراقبةالتأكد من إجراء توثيق المصدو 

  التأكد من تنفيذ التدريبات األولية المناسبة والتدريبات المستمرة للعاملين بقطاع مراقبة الجودة وتطويرها حسب

 الحاجة

الجودة الذي يضمن أن هي الجزء من ضمان : Good Manufacturing Process GMPممارسات التصنيع الجيد 

ً على الدوام المنتجات يتم  تصنيع تهدف ممارسات ال .ودة المناسبة لالستخدام المستهدفلمعايير الج تصنيعها ومراقبتها طبقا

صيدالني. وهذه المخاطر هي في األساس نوعان: التلوث االنتقالي إلى تقليل المخاطر الكامنة في أي منتج الجيد أساسا 

 .الخاطئالتوسيم والخلط )االرتباك، الفوضى( الذي يسببه  ،المتوقعةلة الملوثات غير وبالتحديد في حا

 ما يلي:من متطلبات ممارسات التصنيع الجيد 

 عملية اإلنتاج معروفة بشكل كامل وموثقة •

 تأهيل األشخاص واستخدام األدوات المثلى لإلنتاج •

 اتباع إجراءات اإلنتاج المنصوح بها والتخزين الالزم  •

 سهيالت النقل والتوثيق لكل العملياتت •

 :Sanitation and hygieneاإلصحاح والنظافة 

الدوائي. ويشمل مجال اإلصحاح  عاٍل من اإلصحاح والنظافة في كل مرحلة من مراحل صناعة المنتج ينبغي تطبيق مستوى

دوات التنظيف والتطهير، وأي شيء آخر والحاويات، وألمعدات واألجهزة، ومواد اإلنتاج والنظافة العاملين، والمباني، وا

ينبغي التخلص من المصادر المحتملة للتلوث من خالل برنامج شامل ومتكامل  لتلوث المنتج. يمكن أن يصبح مصدراً 

 .لإلصحاح والنظافة

 األحياء الدقيقة الملوثة لألشكال الصيدالنية .4

فى أو في الصيدلية هو عرضة للتلوث الميكروبي. ذلك أي شكل صيدالني سواء تم تصنيعه في المعمل الدوائي أو في المش

بسبب االنتشار الكبير لألحياء الدقيقة في البيئة المحيطة وعلى جميع السطوح وكذلك وبشكل رئيسي على وضمن جسم االنسان 

 والذي يكون على تماس مباشر مع المنتجات الصيدالنية. 

 جميع أنواع األحياء الدقيقة من فيروسات وجراثيم وفطور وطفيليات. تكون األشكال الصيدالنية بشكل عام عرضة للتلوث ب

 Bacteriaالجراثيم  .4.1

ميكرون وبذلك يكون حجمها  0-5.0ئعية النوى تتراوح أبعادها بشكل عام بين الجراثيم كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية طال

حاالت النادرة التي تصل فيها أبعاد الجراثيم إلى ( من حجم الخلية حقيقية النوى. إال أنه يوجد بعض ال1/15حوالي عشر )

يم حجماً والتي تعتبر أكبر الجراثThiomargarita namibiensis سلبية الغرام  جراثيمالحجم ترى فيه بالعين المجردة مثل 

 حجماً بقطرإيجابية الغرام لتي تعتبر أكبر الجراثيم او Epulopscium fishelsoni وكذلك جراثيم مم 0..5بقطر يصل إلى 

 5.0-5.1األصغر حجماً بأبعاد تتراوح بين  Mycoplasma. في حين تعتبر الجراثيم من نوع المتفطرات مم ..5يصل إلى 

 ميكرون.
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تمتلك الجراثيم بشكل عام عدة أشكال كالكروية، والعصوية، والحلزونية. وتتواجد إما بشكل مفرد، أو بشكل مثنوي كالنيسيريا 

Neisseriaسالسل كالعقديات  ، أو بشكلStreptococcus أو بشكل عنقودي كالعنقوديات ،Staphylococcus. 

مليون خلية جرثومية.  05غ من التربة على حوالي  1تشكل الجراثيم أكثر كتلة حيوية منتشرة في األرض. إذ يحتوي كل 

خاليا جرثومية مقابل كل  15يتواجد  مل من المياه العذبة يحتوي على مليون خلية جرثومية. في الجسم البشري 1كذلك كل 

خلية بشرية. هذا االنتشار الهائل للجراثيم يجعلها من أكثر عوامل الخطورة المهددة لألشكال الصيدالنية وللمرضى على حد 

 سواء.

 األشكال األساسية التي تتواجد فيها الخاليا الجرثومية هي

 Vegetative formالشكل اإلعاشي  •

 غيرها.و المناسبة لذلك مثل المواد المغذية والرطوبة واألكسجين يه الجراثيم عند توفر الظروفالشكل الذي تتكاثر ف

 Bacterial sporesالجرثومية  بوا األ •

إذ  والرطوبة والمواد الغذائية،تتحول الجراثيم إلى هذا الشكل عندما تسوء الشروط الفيزيائية المحيطة بها كالحرارة 

محاطة بغالف يجعلها مقاومة للحرارة والجفاف  العمليات الحيوية ضمنها وتصبح تتغير بنيتها وتتوقف معظم

 .في حال عودة الظروف المالئمةالغالف وتتحول األبواغ إلى الشكل اإلعاشي يتفكك واإلشعاعات والمواد الكيميائية. 

 ياتثالعصويات والمط ة الغرامإيجابي وهي العصياتالجراثيم القادرة على التحول إلى هذا الشكل هناك نوعان فقط من 

Bacillus and Clostridia 

 

من قبل الجراثيم غير القادرة على  biofilm أو الغشاء الحيوي الرقيق يلموم اآلخر هو تشكيل طبقة البيوفالشكل المقا

اق الخلوي اللتصبواسطة جزيئات ا التصاقها على سطح صلبتكدس الجراثيم و. يتشكل البيوفيلم نتيجة تشكيل البذيرات

أو على بعضها وإحاطتها بطبقة عديدة السكاريد. هذا الشكل يكسب الجراثيم مقاومة للعوامل المضادة  كاألشعار مثالً،

 للجراثيم. 

 الجراثيم بشكليها اإلعاشي والمقاوم تعد مصدراً لتلوث األشكال الصيدالنية •

 الفطور .4.1

 ت:امجموعثالث  إلىلها تبعاً لشكالفطور كائنات حية حقيقية النوى وتقسم عادة 

 الشكل الخمائري Yeast 

ً  04-40هو الشكل الفطري الذي يتكاثر بالبرعمة وهو سريع التكاثر )  مثل فطر خميرة البيرة والمبيضات البيض ساعة( نسبيا

 الشكل الخيطي Filamentous form 

 يوم( 10-.. يتكاثر بشكل بطيء )يتألف من جزء إعاشي وأبواغ 
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 شكلالفطور ثنائية ال Dimorphic fungi 

كال الشكلين يعتبر مصدراً و درجة خيطي( 40درجة خمائري و .0) تتواجد بالشكلين السابقين حسب درجة حرارة الوسط

 لتلوث األشكال الصيدالنية

 

 األشكال المورفولولجية للفطور

 يعتبر وجود الفطور في األشكال الصيدالنية خطيراً لسببين:

  :بسبب قدرة الفطور على إنتاج أنزيمات نوعية لها القدرة على تفكيك مكونات األشكال فساد الشكل الصيدالني

الصيدالنية مثل المواد ذات الوزن الجزيئي المنخفض كالسكر والحموض األمينية والحموض العضوية. مثال على 

األكبر هي المصدر  Penicilliumومن جنس البنيسللينات  Aspergillusذلك فطور من جنس الرشاشيات 

 ألنزيمات البروتياز والببتيداز والتي تسبب تحطيم مركبات مثل الجيالتين.

  تشكيل خطورة مباشرة على صحة المريض: تختلف درجة الخطورة بين شخص وآخر، وكذلك بحسب نوع الشكل

 .نتاناتالصيدالني تاملوث، وعدد المتعضيات الموجودة، وطريقة تناول الدواء، إضافة إلى مقاومة المريض لإل

 Aspergillus، Penicillium، Cladosporium، andأهم أنواع الفطور التي تتواجد في المعامل الدوائية هي

Trychophyton. 

في الغرف النظيفة هي: األلواح الخلفية لألبواب، الحقائب، الحاضنات، عجالت أهم المناطق المعرضة للتلوث الفطري 

 ،Aspergillus ايا، مثبتات اإلنارة، واألرضيات. وأهم األنواع المشاهدة هنا:عربات النقل الداخلية، األسقف والزو

Penicillium، Cladosporium. 

 Malasseziaكذلك األشخاص يحملون على الجلد واألظافر والشعر أعداداً كبيرة من أنواع مختلفة من الفطور وأهمها: 

and Aspergillus، Penicillium. 

الفطور لعدة أسباب أهمها في الغرف النظيفة سوء التهوية وعدم وجود تيارات هوائية كافية. يعزى التلوث المكروبي ب

كذلك الدهان والذي يشكل بمكوناته وسطاً مغذياً للفطور لذلك يجب أن تضاف عوامل مضادة للفطور للدهان مثل مادة 

Pentachlorophenol  تعتبر المواد التي يتم نقلها إلى الغرف القاتلة للفطور والتي تضاف بنسبة محددة للدهان. كما

كالصمغ العربي، وصمغ  النظيفة وخاصة المواد الخام ذات المصدر النباتي مصدراً للتلوث بالفطور، ومن هذه المواد

 الكثيراء، واآلغار والنشاء. إضافة إلى عوامل التعبئة والتغليف ومتحمله من غبار.

 الفيروسات .4.3

 كياس الدم.األشكال مثل أبعض وإنما على  وال تشكل خطراً على األشكال الصيدالنية التقليدية تحتاج إلى خاليا حية للتكاثر
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 الطفيليات .4.4

بشكل عام يكون التلوث باألوالي أكثر خطورة نظراً لصغر حجمها وعدم قدرة رؤيتها بالعين المجردة، وتهامل في االختبارات 

شكل نوعي أو تجرى اختبارات عامة للكشف عن وجود خاليا حية غير معاملة الجراثيم وتحدد اختبارات نوعية خاصة بها ب

مكن وجودها مستبعد وبسبب حجمها يمرغوب بها في المنتجات. أما الديدان والطفيليات الكبيرة التي ترى بالعين المجردة ف

 .التخلص منها مباشرة

 التلوث الميكروبي في الصناعة الصيدالنية .5

 شكل الصيدالنيالذي يؤدي إلى تخرب ال التلوث .5.1

A. التلوث بالفطور 

B.   التلوث بالجراثيم ال سيما القادرة على تشكيل طبقة الغشاء الحيويBiofilm بعد التصاقها على سطح صلب 

 في كال الحالتين قد يؤدي ذلك إلى 

  تغير في لون وبنية الشكل الصيدالني وبالتالي تخربه 

 ئصهاانتاج مواد قد تتفاعل مع المواد األولية وتغير خصا 

 التسبب في حدوث أمراض لدى المرضى المتناولين للدواء 

 التلوث الذي ال يؤثر على ثباتية الشكل الصيدالني وإنما ينتقل إلى المريض .5.1

تلوث الدم ومشتقاته المختلفة كالبالزما وعوامل التخثر بالفيروسات مثل فيروس التهاب الكبد أو األيدز والتي تنتقل  •

 التبرع بالدم من المعطي إلى اآلخذ لدى

 ال يمكن في هذه الحالة تعقيم الشكل الصيدالني )الدم...( بأي طريقة بسبب سرعة التخرب •

 وإنما على المريض الفيروس ال يشكل خطورة على الشكل الصيدالني  •

 اإلجراء الوحيد الممكن استبعاد دم المصابين واجراء اختبارات لتشخيص هذه الفيروسات قبل نقل الدم •

 ت المكروبيولوجية األساسية المعتمدة في دساتير األدوية:الختباراا .6

 اختبار العقامة 

 اختبار الذيفانات الجرثومية 

 طرق التعداد الجرثومي العام مثل اختبارات الحد الجرثومي 

  ألحياء دقيقة نوعيةااختبارات 

 اختبارات التحسس للصادات الحيوية 

 ستخدام الصيدالنياالختبارات المكروبيولوجية للماء المعد لال طرق 

 فعالية المطهرات 

 اختبارات البيروجينات والسموم •

 اختبارات عقامة البيئة المحيطة •

  المشعرات الحيوية •
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ي فلتلوث الميكروبي لدر مصالهواء ك: البحث الثاني

 المعمل الدوائي
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 مقدمة .1

وث ون سبباً مباشراً أو غير مباشر بحدوث تلتتعرض األشكال الصيدالنية خالل مراحل التصنيع المختلفة لعوامل عديدة تك

ي المعمل ف تتلخص أهم مصادر التلوث الميكروبي لألشكال الصيدالنيةيؤثر على جودتها وفعاليتها وأمان استخدامها. مكروبي 

 :الدوائي بالنقاط التالية

 الهواء Air  

  الماءWater 

  األشخاصPersonal 

  المواد األوليةRaw material 

  التعليبPackaging 

  األبنيةBuildings 

  اآلالت والمعداتMachines and Equipment 

 الهواء كمصدر للتلوث في الصناعة الصيدلية .1

 صفات الهواء كوسط لنمو الميكروبات .1.1

 وسط فقير بالمواد المغذية 

 األقل  قيقة علىنسبة الرطوبة أو الماء الموجودة في الهواء غير كافية لنمو الميكروبات، إذ تحتاج بعض األحياء الد

رطوبة كي تنمو، وفي هذا الحد ينمو نوع واحد من الجراثيم قط في حين أن الغالبية العظمى تحتاج  %11على نسبة 

 إلى نسب أعلى غير موجودة في الهواء.

، اتبالرغم من أن الهواء وسط غير مالئم لتكاثر الميكروبات فإن هذا ال يعني أنه وسط غير مالئم لوجود هذه الميكروب

لعدة أيام قبل أن تموت، فضالً عن البذيرات أو األبواغ التي  فتستطيع بعض الجراثيم أن تصمد بشكلها اإلعاشي ضمن الهواء

 تقاوم الشروط الفيزيائية السيئة.

 إذاً األشكال الميكروبية الموجودة في الهواء:

ى ائف التي تستطيع الصمود في الهواء لمدة تصل إللبعض الجراثيم التي تتحمل الشروط السيئة مثل الزو :اإلعاشةاألشكال 

أيام  1وتموت في األوساط المغذية بعد بينما المكورات الرئوية فهي حساسة ال تصمد في الهواء  ،أسبوع كذلك المتفطرات

 فقط.

لة لألبواغ فطور الحامالجراثيم المشكلة للبذيرات كالعصويات والمطثيات وال سواًء للجراثيم أو الفطور، أي األشكال المقاومة:

 كفطر الرشاشيات.
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 .يتأثر المحتوى الميكروبي في الهواء بعدة عوامل منها درجة الحرارة والرطوبة والتوقيت خالل النهار ووجود الغبار

النقاط  رسب علىيتوقف معدل التوتترسب الميكروبات المعلقة في الهواء بتأثير ثقلها ببطء على السطوح المختلفة بالنتيجة 

 التالية:

a. التيارات الهوائية الناتجة عن التهوية 

b. أنظمة إخراج الهواء 

c. تيارات الحمل الحراري فوق منابع الحرارة 

d. النشاط والحركة الموجودة في الغرفة 

يعود وجود معظم األحياء الدقيقة الموجودة في هواء الغرف النظيفة إلى الميكروفلورا الموجودة على جلد العمال، وتكون 

لى الجلد أو القماش. ويكون التلوث في الغرف النظيفة المجاورة لغرف تبديل المالبس وغرف نقل المواد والممرات ملتصقة ع

الخارجية أكبر من الغرف النظيفة األخرى. كما يعتبر وجود خلل في المراشح التي يمر من خاللها الهواء من خارج المعمل 

 إلى داخله مصدراً مهماً للتلوث الميكروبي.

حال كانت الملوثات المحمولة بالهواء والحاملة لميكروبات صغيرة جداً بحجم خاليا الجلد، فهي ستستمر بالحركة مع تيار  في

الهواء وال تترسب بسهولة. أما في حال كانت كبيرة الحجم مثل قشرة الرأس، أو نثرات بالستيكية أو زجاجية أو قماشية فإنها 

 الذي نشأت فيه وتترسب مباشرة على المنتجات في نفس الموقع. ستبقى على مسافة قريبة من المكان

 طرق الحصول على الهواء العقيم في معمل األدوية .1.1

هناك الكثير من اإلجراءات التي يجب القيام بها لضمان دخول الهواء نظيفاً إلى مناطق العمل والحفاظ على نظافته وكذلك 

 عقامته بعد تعقيمه ومن أهمها:

 لداخل إلى الغرف النظيفة بمراشحترشيح الهواء ا HEPA High Efficiency Particular Air filter  أو بفالتر

 Ultra low penetration air ULPAنوعية تسمح باختراقية دنيا للهواء 

 دخول وخروج العمال يتم عبر المحابس الهوائية 

  وإطراح ممكن للجزيئات الحرة إضافة يجب تصميم األثاث واألجهزة في الغرف النظيفة بطريقة تضمن أقل إنتاج

 إلى تسهيل عمليات تنظيفها وتعقيمها.

 رفع الضغط الجوي في الغرف األكثر نظافة عن الضغط الجوي في الغرف المجاورة األقل نظافة 

 يمنع استخدام بعض المواد ذات المصدر الطبيعي مثل األوراق واألقالم خاصة الخشبية واألقمشة 

 HEPAمراشح 

تصمم بعدد من طبقات أوراق الترشيح المطوية بشكل يمنع الجزيئات جافة قابلة للتبديل توضع ضمن إطار صلب و هي مراشح

 من المرور الحر عبر المرشحة، وتلتصق الجزيئات على ألياف المراشح حسب اآلليات التالية:

 مرشحةحسب األبعاد حيث الجزيئات ذات األبعاد الكبيرة ال تمر من الثقوب بين ألياف ال 

 اعتراض ألياف المرشحة للجزيئات التي تمر بسرعة محددة باتجاه واحد 

 تداخل وانحباس الجزيئات الكبيرة في ثنايا ألياف المراشح 

  ًوجود الجزيئات األكبر يشكل عائقاً أمام الجزيئات األصغر حجما 
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  %.99.99وبفعالية  ميكرومتر 5.0ال تسمح هذه المراشح بمرور الجزيئات والميكروبات بحجم أكبر من  

 

 5.14تساعد في التخلص من جزيئات الغبار وغبار الطلع والفطور والجراثيم وأي جزيئات بقطر أكبر من  ULPAفالتر 

 ميكرومتر

 للحصول بعد ذلك على الهواء العقيم يمكن القيام بإحدى العمليات التالية أو بأكثر من واحدة حسب الضرورة:

 كيميائية غسل الهواء باستخدام مواد .1.1.1

بالنسبة للجراثيم تعد طريقة غسل الهواء باستخدام مادة مطهرة قبل الدخول إلى غرفة العمل هي الطريقة األفضل، وذلك 

وبالتالي التخلص من الميكروبات الموجودة  يحوي مادة مطهرة أثناء دخوله بتمرير الهواء الداخل إلى منطقة العمل على محلول

ً وحاوياً على بقايا من المادة المطهرة، لذلك تعتبر هذه الطريقة غير  فيه. لكن بعد مرور الهواء سيدخل إلى الغرفة رطبا

 مرغوبة خاصة في حال تصنيع مادة دوائية ذات خصائص ماصة للرطوبة.

من الطرق األخرى هي استخدام بخار الفورم ألدهيد في جو الغرفة، ولكن مشاكل هذه الطريقة هي السمية من جهة وخسارة 

 العقامة حال فتح باب الغرفة من جهة أخرى

 باألشعة فوق البنفسجية التعقيم .1.1.1

طريقة محدودة االستخدام ألن األشعة فوق البنفسجية ل تعقم بل تحفظ العقامة، وكذلك تعبر هذه األشعة مسرطنة وال يمكن 

 العمل بوجودها
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 طريقة الترشيح .1.1.3

 ع من العديد من المواد:من أكثر الطرق شيوعاً وتستخدم فيها مراشح تصنتعد 

 Celluloseالسيللوز  •

 الزجاج الصوفي  •

 مزائج األلياف الزجاجية  •

• Polytetrafluroethylene (PTFE) with resin or acrylic binders 

  HEPAالجزء الفعال فيه هو فيلتر و Laminar Air Flow (LAF)توضع المراشح ضمن جهاز تدفق الهواء الصفائحي 

 LAFاء باستخدام جهاز مراحل تعقيم الهو

  Prefiltrationعملية ما قبل الترشيح  (1

مصنوعة من الصوف  باستخدام مرشحةمثل أوراق الشجر للتخلص من العوالق الكبيرة HEPA filter قبل دخول الهواء على 

 الزجاجي أو نسيج بالستيكي

  Electrostatic precipitatorمرسب كهربائي  (1

د وعندما تمر على مصعفرق كمون مما يكسب األجزاء القابلة للشحن شحنة ما يحتوي بائي مرسب كهر الهواء على هنا يمرر

 أو مهبط فكل جزيئة تتجه للقطب ذو الشحنة المعاكسة

 رسبات هوائية تحوي أقطاب موجبة وأقطاب سالبة لجذب الجزيئات المشحونةيمرر الهواء على م ذلكبعد  (3

من العوالق التي  %.99.9التخلص من وهنا يتم  m\sec 0.45بسرعة  HEPA filterعبر  باإلكراه تمرير الهواء (4

وبالتالي  HEPA filter. يتم التحكم بسرعة مرور الهواء بالضغط المطبق على ميكرون 5.0يزيد حجمها عن 

نكون بحاجة إلى زيادة الضغط المطبق مع الزمن للحفاظ على سرعة الهواء نتيجة انسداد المرشحة. في حال انخفض 

يجب تغييره كل  HEPA filterضغط وبقيت سرعة الهواء ثابتة فهذا يعني حدوث تخرب ضمن الفيلتر. كما أن ال

 فترة.

 تصنيف الهواء الناتج عن عملية الفلترة .1.3

يصنف الهواء الناتج عن عملية الفلترة ضمن درجات وتختلف طريقة تسمية هذه الدرجات بين بلد وآخر. يلخص الجدول 

 لخاصة بالصناعة الصيدالنيةالتالي الدرجات ا

 Class A Class 100 ISO 5 الدرجة األولى

 Class B Class 1000 ISO 6 الدرجة الثانية

 Class C Class 10000 ISO 7 الدرجة الثالثة

 Class D Class 100000 ISO 8 الدرجة الرابعة

 ولكل درجة من الدرجات السابقة معايير خاصة بها تتلخص بالجدول التالي
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وأبعادها أقل   3عدد الجزيئات /م الدرجة

 (Purity)ميكرون  5.5من 

 3CFU/Mالحدود الجرثومية

(Sterility) 

Class A = 100 3520 <1 

Class B = 1000 35،200 10 

Class C = 10000 352،000 100 

Class D = 100000 3،520،000 200 

 

 مرة في الساعة 45شكل مستمر وبمعدل بشكل عام يجب أن يتغير الهواء في الغرف النظيفة ب

 مراقبة المحتوى الجرثومي للهواء .1.4

تعتمد مراقبة البيئة في الغرف النظيفة التي يتم فيها التصنيع بشكل أساسي على عدد الجزيئات المحمولة بالهواء. يتم ذلك 

 رميكروميت 5.0ن: جزيئات بأبعاد باستخدام عدادات الجزيئات البصرية، حيث تقسم الجزيئات بداية حسب أبعادها إلى قسمي

ميكرومتر وهو قريب إلى حجم خاليا الجلد الحاملة لألحياء الدقيقة.  0)وهو قريب إلى حجم األحياء الدقيقة( وجزيئات بأبعاد 

تر ميكروم 14وهي األحياء الدقيقة مع الجزيئات الحاملة لها يكون قطرها حوالي  complete particlesأما الجزيئات الكاملة 

 . نتيجة اللتصاق الميكروبات بالجزيئات في الهواء فإن مراقبة تلوث الهواء تشمل قياس األشكال الحية وغير الحية.أو أكبر

 ً ً  اإذلنوع الشكل الصيدالني المصنع فيما  تتم مراقبة الهواء في المعمل الدوائي بشكل كيفي أو بشكل كمي وفقا  وأ كان عقيما

على زيادة النمو الجرثومي أو عدمه، لكنها ال تعطي معلومات دقيقة  فية في كونها تشكل مؤشراً تفيد الطرق الكي. غير عقيم

 .والذي يعطي هذه المعلومات هو الطرق الكمية عن المحتوى من الجراثيم في العينة،

 ي الضرورةندما تقتضيتم تحديد مواعيد ثابتة ألخذ العينات في أوقات مختلفة من اليوم وبشكل يومي ولعدة مرات في اليوم ع

في حال اكتشاف وجود نمو ميكروبي غير مرغوب به من حيث العدد أو النوع فيجب زيادة تكرارية أخذ العينات حتى يتم 

 ضبط المراقبة والحد من التلوث والتخلص منه.

 ومن أهم الميكروبات المحمولة في الهواء:

Bacillus spp. 

Micrococcus spp. 

 Staphylococcus spp. 

Aspergillus spp. 

Penicillin spp. 

Corynebacterium spp. 
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والذي يمكن  Trypton Soja Agar (TSA)عام مثل تربتون صويا آغار جميع طرق الكشف إما أن تتم باستخدام وسط نمو 

 اثيم.درجة مئوية.  أو باستخدام وسطين مختلفين أحدهما للفطور واآلخر للجر 40-45درجة و  00-05حضنه بالمجالين 

 يتم إجراء االختبارات على عينات الهواء وكذلك على عينات األسطح

 ةغير العقيم ةل الصيدالنياشكفي مناطق تصنيع األ للهواء ميكروبيمراقبة المحتوى ال .1.4.1

تسمح دساتير األدوية والقوانين الناظمة لعملية التصنيع الدوائي غير العقيم بوجود حد أعظمي من الجراثيم غير الممرضة 

 قة كعملية الوزن أو التركيب أوطوحسب األعمال التي تتم في المن يختلف باختالف المنطقة أو القسم من المعمل الدوائي،

 أو غيرها. الغسيل أو التغليف

يتم هنا قياس المحتوى الجرثومي بشكل كمي في حجم معين من الهواء مأخوذ من المنطقة المراد مراقبة الهواء فيها، ويتم 

عة محتوى عينة الهواء بالطريقة المناسبة التي تسمح بنمو كامل محتوى العينة من األحياء الدقيقة المختلفة )بأنواعها ذلك بزرا

 الهوائية والالهوائية والفطور(.

 .تزرع العينات على وسط سائل في االختبارات الكيفية وعلى وسط صلب في االختبارات الكمية عادة ما

 ةالعقيم ةل الصيدالنياشكفي مناطق تصنيع األ للهواء ميكروبيمراقبة المحتوى ال .1.4.1

a) يةالمراقبة الكيف 

توضع إذ  وتتميز هذه الطريقة بسهولتها وقلة تكلفتها، ،Settling Plates باستخدام أطباق الرقود يةالمراقبة الكيفتجري 

أما عيبها فهو أنها تكشف .ساعات 0دقيقة و 05 ،دقائق 15لمدة زمنية تبلغ  األطباق في أماكن مختلفة من المصنع الدوائي

نستخدم في هذه الطريقة ثالثة  .بينما تبقى تلك العالقة في الهواء مجهولة العدد الجراثيم التي ترقد على سطحها من الهواء فقط،

 .لفطورالجراثيم الهوائية، وآخر للجراثيم الالهوائية، وثالث ل لنموتحوي أوساطاً مغذية أحدها مناسب  أنواع من األطباق

يتم حضن تلك األطباق في الشروط المالئمة وللمدة الكافية، فمثال تحضن األطباق التي تحتوي على أوساط خاصة بنمو 

الجراثيم الالهوائية في بيئة بعيدة عن األوكسجين والعكس صحيح في حالة الجراثيم الهوائية، ومثال تكون درجة الحرارة 

 درجة مئوية للفطور. 40درجة مئوية للجراثيم الرمية، و 05درجة مئوية، و .0 المالئمة لنمو الجراثيم الممرضة هي

تأكد من لقياس تبدل المحتوى الميكروبي ل تعاد التجربة بفواصل زمنية محددة وبوضع األطباق في نفس األماكن وذلك بغية

 وتكاثر لألحياء الدقيقة في الهواء. عدم وجود نمو

b) المراقبة الكمية 

متر مكعب 1يجب أال يقل هذا الحجم عن ، والهواءحجم معين من الميكروبي لمحتوى تحديد القوم مبدؤها على تتم بعدة طرق ي

بئة، جانب آالت التعيتم أخذ العينة من األماكن األكثر احتماال للتلوث الجرثومي )بجانب األبواب، ب .ةتجنبا لألخطاء االحصائي

 .(بجانب العمال

الص استخ ةالكمية، تشترك جميعها بالمبدأ ذاته )الحجم المعين واألماكن المعينة( وتختلف بطريق أكثر من طريقة للمراقبة هناك

 الميكروبات من العينة.

i.  باستخدام(جهازSTA)Slit to ager 
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بق ط ل التحكم بسرعته وقطر فتحة دخوله. يوضعويتم التحكم بحجمها من خال عينة الهواء عبر الجهاز، سحبوفيه يتم 

 بحيث تلتصق مكونات الهواء على الطبق. سحوبالهواء الم ارتي بتري في

ه ثم ترتطم ب نأ ميكروباتغار فيها يجف بسرعة، وأنه بعد جفافه يصبح وسطا مرنا يمكن للمن مساوئ هذه الطريقة أن اآل

ال يالئمها ذلك  جراثيم أن الجراثيم التي يالئمها الوسط المختار هي التي تنمو فقط، فال تنمو أي وكذلك رتد عنه فال يلتصق.ت

 الوسط.

 

ii.  جهاز الطرد المركزيباستخدام Centrifugal sampler 

زي عن الطرد المرك روحة تقذف الميكروبات وتبعثرها بفعلعبر ممعروفة الحجم  ويتم في هذه الطريقة دفع عينة من الهواء

 حضن هذا الشريط.ثم يتم  التي تكون مغطاة بشريط أغار صالح لنمو الجراثيم عليه،و جوانب الجهاز،

 

iii.  جهازباستخدامOpen faced filter holder 

ويتم  ميكرون، 5.44هواء بوساطة مخلية على مرشحة وذلك بتمرير عينة ال يقيس هذا الجهاز الجزيئات الحية وغير الحية،

لمعرفة عدد و وضع محتوى المرشحة على صفيحة وفحصها تحت المجهر ومعرفة عدد الجزيئات الملوثة بشكل عام،

 الحية يتم زرع محتوى المرشحة وعد المستعمرات المتشكلة. ميكروباتال

iv.  طريقة غسل عينة الهواءباستخدام 

 مرار عينة الهواء المسحوبة على حجم من الماء العقيم أو المصل الفيزيولوجي،إيتم في هذه الطريقة إذ  وهي الطريقة األفضل،

وكلما كانت هذه الفقاعات أكبر كان سطح التماس بين  فقاعات جراء هذه العملية،تتشكل سوبما أن الغاز ال يمتزج مع السائل ف



 

18 

 

 لذلك يتم وضع مازج يقوم بتكسير هذه الفقاعات وتنعيمها،ر كان سطح التماس أكبر. وكلما كانت أصغ السائل والهواء أقل،

 وبهذا نضمن امتزاج كامل عوالق الهواء مع السائل.

 وعد المستعمرات عقب ذلك في حال نموها يحه وزرع المرشحة على وسط صلبالسائل وترشبعد ذلك يتم أخذ هذا 

 تلوث السطوحمراقبة  .1.4.3

 4سم 40مم وبحجم سطح  00-05: وهي عبارة عن أطباق بيتري بقطر Contact platesيكون إما باستخدام أطباق التماس 

ج حدود الطبق. ويتم أخذ طبعات مباشرة باآلغار على ويتم ملء الطبق بالوسط بحيث يطفو الوسط ليشكل طبقة كاملة خار

السطوح المراد اختبارها وكذلك أيدي العمال ومالبسهم، ثم تحضن األطباق ويتم الحصول على التعداد العام للميكروبات 

 .2CFU/cmبواحدة 

ي مباشر على الوسط أو تحل فأو باستخدام الماسحات القطنية التي تمرر على السطوح المراد اختبارها وإما أن تزرع بشكل 

محلول عقيم ويتم االختبار بطريقة الصب أو بطريقة غشاء الترشيح
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 فيلتلوث الميكروبي لدر مصالبحث الثالث: الماء ك

المعمل الدوائي
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 مقدمة .1

ً مكونيعتبر الماء  ً أساسي ا بشكل عام وهو  دوالتبري في العديد من األشكال الصيدالنية باإلضافة الستخدامه في عمليات الغسل ا

 يؤمن الرطوبة الالزمة لنمو األحياء الدقيقة وتكاثرها حتى ثالثة أجيال، إال أنه فقير بالمواد المغذية

 من أهم رثومية واألبواغ الفطرية.ونادراً ما تتواجد البذيرات الج تتواجد المتعضيات بالشكل اإلعاشي بشكل أساسي في الماء

 ئع في الماء:بشكل شا الميكروبات التي تتواجد

Gram-negative rods in general  

Pseudomonas spp.  

Alcaligenes spp. 

Stenotrophomonas spp.  

Burkholderia cepacia 

Ralstonia picketti 

Serratia spp. 

Flavobacterium spp. 

 أنواع الماء في المعمل الدوائي .1

 المعد للحقن ، الماءعالي النقاوة، الماء النقي، الماء مياه الشرب

 Potable waterمياه الشرب .1.1.1

ماء الشرب هو ماء غير معدل فيما عدا معالجة محدودة للماء المستخرج من مصدر طبيعي أو مصدر مخزن. من أمثلة 

ل المعالجة وتشم البشري.لالستخدام  بحيرات والبحار. وتحدد حالة مصدرالمصادر الطبيعية، الينابيع، واآلبار، واألنهار، وال

الجة المعالتليين )التيسير(، ونزع أيونات معينة، واختزال الجسيمات، والمعالجة المضادة للميكروبات الماء  موذجيةالن

من مصادر عمومية إلمدادات الماء تقوم  بالنسبة لماء الشرب أن يكون مستمداً  . والشائعالمطلوبة لجعل الماء صالحا

ً  الجودة وصول الماء في درجة باالختبارات وتضمن  .للشرب التي تجعله صالحا

لمستخدمة في ا المعمل الدوائي وكذلك لتحضير المنظفات والمطهراتيستخدم للتنظيف الروتيني للمناطق األقل حساسية في 

 . وهو مصدر الماء الذي سيعالج الحقاً ليصلح لالستخدام في جميع مجاالت الصناعة الصيدالنية.هذه المناطق

 كما يجب خلوه من المشعرات الميكروبية التالية: CFU/ml 500فيه ال يجوز أن يتجاوز  التعداد العام للميكروبات

E. coli, Enterococci, and Pseudomonas aerugenosa. 

 water Purified المنقىالماء  .1.1.1

لصاد ا يستخدم في تحضير المنظفات والمطهرات المستعملة في تنظيف الغرف النظيفة، وهو مصدر البخار الذي يستخدم في

 ضيره بالتناضحتح، وكذلك يستخدم في الغسيل النهائي للمعدات وكمكون لبعض األشكال الصيدالنية غير العقيمة. يتم الموصد
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 يحضر من الماء الرئيسي بإجباره على المرور عبر غشاء نصف نفوذ باتجاه واحد )من األعلى إلى األقل تركيزاً(العكسي. إذ 

وكذلك الليبوبولي سكاريدات والتي هي المكون األساسي  ء ويعيق مرور الجزيئات المنحلة بهالما وهذ الغشاء يسمح بمرور

بينما نحصل على الماء العقيم بعد  تترسب الشوائب المنحلة بالماء قبل الغشاء. endotoxinesللذيفانات الجرثومية الداخلية 

 اإلندوتوكسينات.الدقيقة وخال من الشوارد واألحياء الغشاء والذي يكون كما الماء المقطر 

من مساوئ هذه الطريقة الحصول في الجهة قبل الغشاء على ماء مالح يصعب التخلص منه باإلضافة إلى ارتفاع كلفتها لذلك 

 ال تطبق في بالدنا بشكل واسع.

  CFU/ml 100التعداد العام للميكروبات فيه ال يجوز أن يتجاوز 

 

 

 water dHigh purifie عالي النقاوةالماء  .1.1.3

 Ultrafiltrationالفائق الدقة ترشيح الوعن طريق خليط من الطرق مثل التناضح العكسى عالي النقاوة يمكن تحضير الماء 

 CFU/100 ml 10 حسب دساتير األدوية الحدود الميكروبية المسموح يها األيونات.ِوإزالة 

 Water for injection WFIالماء المعد للحقن  .1.1.4

لماء المعد ا يستخدم في تحضير .الصيدالني من حيث الجودةأعلى األنواع الدستورية للماء لالستخدام و نقاوةهو النوع األكثر 

كما يستخدم لتحضير أوساط التخمر الميكروبية واألوساط  .للجرعة النهائيليس بالماء المعقم وال بالشكل للحقن العقيم وهو 

 .الزرعية للخطوط الخلوية

األدوية األميركي بالتناضح العكسي أو بالتقطير، فيما دستور األدوية األوروبي يقبل فقط التقطير  يتم تحضيره حسب دستور

 تحضيرهخطوة أخيرة في ك
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 طرق تنقية المياه .3

تتطلب إجراء عمليات ترشيح وتيسير وتطهير  كل نوع من أنواع المياه المذكورة له طريقة تحضير وتنقية فمياه الشرب

ال للمواد العضوية وغيرها. كذلك الماء النقي وعالي النقاوة يتطلب عمليات ترشيح مستدق ومبادلة وترسيب النقاوة واختز

 شوارد وتناضح عكسي. 

 يبين المخطط التالي الخطوط األساسية في تنقية المياه في المعمل الدوائي

 

 حفظ وتوزيع الماء في المعمل الدوائي .4

 لحفظ وتحزين الماء في المعمل الدوائي يلخص الجدول التالي أهم الشروط والمواصفات

 الخزان في المعمل الدوائي

 له شكل الكبسولة •

 يفضل أن يكون من الستانلس ستيل •

 له ثالث فتحات رئيسة مدخالن ومخرج واحد •

 انابيب شبكة التوزيع

 مصنوعة من الستانلس ستيل •

 تجنب وجود الوصالت بين األنابيب •

 تجنب النقاط الميتة •

 جملة التوزيعحفظ الماء ضمن 

 دوران مستمر تحت ضغط عاليو درجة مئوية 45درجة الحرارة  •

 المعالجة الكيميائية •

 الترشيح •
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 البيئة الميكروبية للماء .5

يلعب مصدر مياه الشرب دوراً هاماً في التعداد الميكروبي الناتج عن المراقبة. عندما يكون مصدر المياه الينابيع واألنهار من 

فيكون ار الجارية في المناطق المنخفضة مل. أما في حالة األنه 1في كل  CFUون التعداد بضعة آالف المناطق المرتفعة يك

لى عوامل أخرى تلعب دوراً هاما في شدة التلوث مثل درجة الحرارة ‘مل. إضافة  1التعداد عدة ماليين مستعمرة في كل 

 والوقت من السنة.

  لماء هي:الميكروبات األكثر شيوعاً التي تتواجد في ا

 ومنهابشكل أساسي الجراثيم سلبية الغرام 

Hyphomicrobium, Caulobacter, Gallionella, and Pseudomonas species 

 كذلك الفطور واألوالي والطفيليات واألشنيات

ً كاستمرارية جريان الماء   0-1عدل بميجب أخذ جميع االحتياطات والتقيد بالتوصيات الدستورية للحفاظ على الماء عقيما

 :يمكن تثبيط نمو الميكروبات عن طريقدرجة مئوية وأكثر. بشكل عام  0.م/ثانية، وتسخين الماء المعد للحقن إلى 

  م/ثانية لمنع وتقليل خطورة التصاق الميكروبا ومنع تشكيل الغشاء  ..4الحفاظ على سرعة جريات الماء بمعدل

 .Biofilmالحيوي 

  في نظام المواسير. مصادر اإلشعاع فوق البنفسيجى 

  ً  درجة مئوية كدرجة حرارة إرشادية 45-5.من  الحفاظ على النظام ساخنا

 .تعقيم واستصحاح النظام دوريا باستخدام ماء فائق السخونة أو بخار جاف 

  امل، آخر مناسب. ولكن ينبغي إثبات نزع الع كيميائياالستصحاح الكيميائي بشكل روتيني باستخدام أوزون أو عامل

فوق  ةشع، قبل استخدام الماء. يمكن نزع األوزون بفعالية عن طريق األالكيميائيحالة استخدام االستصحاح  في

 .البنفسجية

 اختبارات التحري عن المحتوى الميكروبي للماء .5.1

مالئما  سطاالجراثيم تمتلك مدخرات غذائية تكفيها، فيشكل الماء و إال أنالماء ال يحوي مواد مغذية للجراثيم أن  بالرغم من

 عاشيحتوى الماء الجرثومي من النمط اإللنموها ولو لم يكن المحتوى الجرثومي للماء أكثر تنوعا من الهواء، ويكون م

Vegetative form بذيرات فقط وال يحتوي على أشكال بشكل قاطع اال في حالة الماء المعد للحقن الذي يحتوي على ال

 .عاشيةإ

لمعرفة ما إذا كانت ملوثة أم ال. من النقط الهامة هو مكان ل أخذ عينات من الماء وزراعتها يراقب الماء جرثوميا من خال

 وتوقيت أخذ العينات وطريقة أخذها:

 تؤخذ العينات في نقاط دخولها إلى الخزانات وإلى مواقع اعمل، ومن خزانات التجميع، ومن المخارج النهائية.

 ً ً بالصاد الموصد، ويجب اختبار  تؤخذ العينات بتكرارية عدة مرات يوميا في بعض النقاط، وتجمع في أنابيب معقمة حديثا

طة تبريدها بحرارة ساعة شري 40تحليل العينات خالل  العينات مباشرة وكحد أقصى خالل ساعتين من وقت جمعها. يمكن

 درجة مئوية. 4-4
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وهو مناسب لنمو الجراثيم المتواجدة في الماء  Reasoner’s 2A agarلتعداد اللميكروبات أهم األوساط الزرعية المستخدمة 

 ولتي تنمو بشكل عام ببطء أكثر وسرعان ما تثبط من قبل أنواع الجراثيم األخرى في األوساط الزرعية الغنية.

 من أهم األحياء الدقيقة المرفوض تواجدها في الماء:

E. coli, Pseudomonas Spp, Brukhalderia cepacia, and Pseudomonas aerugenosa 

 ويتم ذلك وفق احدى الطرق التالية:

 العد على السطح أو في العمق بطريقة الصب Pour Plate 

 

 طريقة العد األكثر احتماال (MPN)Most probable number 

 طريقة كيفية ونصف كمية. يتم فيها تحضير مجموعات من األنابيب، كل مجموعة تحوي خمسة انابيب. ويوضع في كل أنبوب

أنابيب في كل منها  0مل من العينة، ثم  0مل من العينة السائلة، وفي األنابيب الخمسة التالية  1من األنابيب الخمسة األولى 

مل عينة. تتم مراقبة ظهور التلوث في األنابيب، في حال ظهور التلوث في األنابيب  05مل ممن العينة ثم أنبوب يحوي  15

نة فإن مقدار التلوث كبير، والعكس صحيح، وهناك جداول لقراءة نتائج هذه الطريقة. ال تعطي الحاوية مقادير صغيرة من العي

 هذه الطريقة أرقاماً دقيقة، لكنها تعطي األرقام األكثر احتماالً.

 

 طريقة الترشيح للغشاء 

  بالشروط الالزمةواحد من الماء وترشيحه على فلتر ثم زراعة الفلتر وحضن الطريقة األفضل تعتمد أخذ ليتر  هي

 CFU/Lنحصل على عدد الجراثيم بواحدة 
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 تعقيم نظام حفظ وتوزيع الماء فيما لو كان ملوثا   .5.1

ان ك لى المكان الذي استحصل منه، فإذاإنه يعاد إلماء فل بالنسبة .يتم ذلك وفق نظام توزيع الماء في المصنع وحجمه وشكله

 .طير وهكذانه يعاد الى التقإالماء قد استحصل بالتقطير ف

 :حدى الطرق االتيةإنسبة الى جملة حفظ الماء فتطهر بوأما بال

 إذا  ً  موصد والتعقيم عاليا فيمكن تحويل النظام كله الى صاد كان حجم نظام توزيع الماء مناسبا ويتحمل ضغطا

 .ةدقيق 10درجة مئوية لمدة  141ارة بدرجة حربالحرارة الرطبة 

 درجة مئوية( بداخلة  1.5النظام بالحرارة الجافة فيمكن ضخ بخار ماء عالي الحرارة )كانت هناك امكانية لتعقيم  إذا

 .لمدة كافية

  ً وتستعمل أيضا لتعقيم الماء المخزون وأنظمة توزيع الماء  ،استعمال المعقمات الكيميائية وهي الطريقة األكثر شيوعا

 :وأهم المواد المستعملة في تعقيم المياه هي ي،العكس ناضحع الشوارد والماء الناتج عن التالمقطر والماء منزو

 %1يد الده محلول الفورمو هيبوكلوريت الصوديوم وغاز الكلور

 .مواد الكيميائيةتصلها ال يجب االنتباه عند التعقيم بالمواد الكيميائية الى المناطق البعيدة في نظام توزيع الماء وتلك التي ال

جاح نويتم التأكد من  دة المطهرة بغسل الخزان وشطفه بماء معد للحقن معقم أكثر من مرة،يجب أن يزال األثر المتبقي من الما

 .عملية التطهير من خالل زرع سائل الغسيل والشطف الناتج عن آخر عملية غسيل

 



 

26 

 

 

 

بي تلوث الميكروللدر مصالعمل واألبنية ك: البحث الرابع

 في المعمل الدوائي
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  Personal عة الصيدالنيةكمصدر للتلوث في الصنا العامل .1

ً هام اً مصدريعتبر العمال  لما يحمله جسم اإلنسان من جراثيم وفطور )الجلد  خالل العملية التصنيعية للتلوث الميكروبي ا

  .وأحذية عقيمةخاصة  ارتداء مالبسلذلك يجب  .التنفسي وفروة الرأس( والجهاز

اء غطاء للرأس باإلضافة إلى غط نظارات بالستيكية واقية، ،قناع ،يةمطاط قفازات رداء كامل للجسم، هي األساسيات الثالثة

ولكن  اعفي قسم المضغوطات يمكن التغاضي عن القن. تختلف شدة التقيد باأللبسة العقيمة حسب قسم اإلنتاج فقماشي لألحذية

 .القناع إلزاميففي قسم الشرابات 

إلنتاج فإن ذلك يختلف من معمل دوائي إلى أخر ولكن وبشكل عام يتعلق بما يرتديه العامل وكيفية حركته حول خط افيما 

 التالي يمكن األخذ بعين االعتبار األمور األساسية

 ة أن ذلك مع مالحظ ،من المنطقة العقيمةبعد كل خروج للعامل  ضرورة تبديل اللباسيومياً واللباس  تنظيف وتعقيم

 .يما بعد االنتهاء من تعبئته )كما في حالة األمبوالت(غير ضروري في حالة العمل على شكل صيدالني سيعقم ف

  من المواد المستعملةمصنوع من مادة تمنع خروج الملوثات من الجسم إلى المنطقة العقيمة واللباس يجب أن يكون 

نسائل التي قد تخرب من ال كتيم تجاه تبادل الملوثات وخال ويتميز بأنه ،tyvekأو التايفك  Dacronالداكرون 

قبل دخول  air showersيمكن إجراء عملية غسيل له بالهواء العقيم و لحركة العامل مريحو شكل الصيدالنيال

 الشخص إلى منطقة العمل وذلك لتخليصه من العوالق.

يجب أن وارتداء بدلة خاصة ال تسمح بتبادل الهواء بين داخل البدلة والوسط الخارجي العقيم  فيجب المناطق العقيمة أما في

ً من الناحية الجرثومية )ممنوع السعال والعطاس..(ي لديه القدرة والجرأة على اتخاذ . كما يجب أن تكون كون العامل مثقفا

ال يدخل من باب الغرفة العقيمة سوى العامل . الشكل الصيدالني ثالعمل عند الشعور بوجود خطر لتلوالقرار بإيقاف خط 

 ي أدوات تخص العمل. جميع المواد والمعدات تدخل بطرق عقيمة خاصة.وال أ وال يدخل معه أي شيء على اإلطالق
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 التعليمات الضرورية التي يجب أن تصدر عن إدارة الجودة فيما يخص العاملين بحسب منظمة الصحة العالمية:

  ،لفحوص صحية. وكذلك يجب على  كلما اقتضت الضرورةويجب أن يخضع جميع العاملين، قبل وأثناء العمل

 ملين الذين يقومون بإجراء عمليات تفتيش بصرية أن يخضعوا الختبارات دورية للعين.العا

 تصنيع على عمليات ال ية. ويجب أن يراعى جميع القائمينيجب تدريب جميع العاملين على ممارسات النظافة الشخص

ول يهم قبل الدختوفر مستوى عال من النظافة الشخصية. ويجب على وجه الخصوص، توجيه العاملين بغسل أيد

 إلى مناطق اإلنتاج. كما يجب تعليق الفتات بهذا الشأن وبضرورة اتباع التعليمات.

 قد تؤثر سلبا على جودة  مات المرض أو لديه جروح مفتوحةوقت عالي شخص بدا عليه في أ يال يجب السماح أل

 تصنيع الداخلية أو المنتجات الدوائية حتىالمنتجات بالتعامل مع المواد األولية، ومواد التعبئة والتغليف، ومواد ال

 زوال هذا الخطر.

 نع، حاالت تتعلق )بالمصي ى إبالغ رؤسائهم المباشرين عن أيجب إصدار تعليمات لجميع العاملين وتشجيعهم عل

 سلبي على المنتجات. والمعدات أو العاملين( التي يمكن أن يكون لها تأئير

 سيطة أو المنتجات الووومواد التعبئة والتغليف األولية لعامل والمواد األولية يجب تجنب االتصال المباشر بين يد ا

 الكتلية.

  لضمان حماية المنتج من التلوث، يجب على العاملين ارتداء مالبس نظيفة ومناسبة للوظائف التي يقومون بها، بما

 أن تحفظ في حاويات مغلقة حتى يتمفيها أغطية الرأس المناسبة. وفي حالة المالبس التي يعاد استخدامها، فيجب 

 غسلها على الوجه الصحيح، وإذا لزم األمر، تطهيرها أو تعقيمها.

 اد بالمشروبات ومووالحتفاظ بالنباتات، وباألطعمة، ال يجب السماح بالتدخين، أو األكل، والشرب، والمضغ، أو ا

ً . قد تؤثر سلمناطق أخرى ين، أو في أيوالمختبرات والتخز التدخين واألدوية الشخصية في مناطق اإلنتاج، أ  با

 على جودة المنتج

  دخلون الذين ي األشخاصيجب تطبيق إجراءات النظافة الشخصية بما في ذلك استخدام المالبس الواقية على جميع

اولين، قمناطق اإلنتاج، سواء كانوا عاملين مؤقتين أو موظفين دائمين أو من غير العاملين، مثل الموظفين التابعين للم

 والزوار، وكبار المديرين، والمفتشين

عند إجراء المراقبة المكروبيولوجية تتم أخذ مسحات من المالبس والقفازات واألقنعة المستخدمة من قبل العاملين للتأكد من 

 خلوها من التلوث الميكروبي السيما في المناطق العقيمة.

 ل الصيدالنيةكمصدر لتلوث األشكا Raw materialالمواد األولية  .1

 عن طريق الحقن أو توضع على الجروح المفتوحة وتلك التي تعطى في شكل جرعات كبيرة و/أو على فترات زمنية طويلة.

 المواد األولية الصنعية .1

وث ...( يمكن أن تؤدي إلى التل،تعبئة ،المادة األولية بحد ذاتها ال تحتوي على الجراثيم ولكن عمليات المعالجة )جمع

 يمبالجراث

 المواد األولية الطبيعية .4

 ..(: محتوى جرثومي عالي يالصمغ العرب ،من مصدر نباتي )األعشاب الطبية •

 ..(: محتوى جرثومي عالي باإلضافة إلى صعوبة التعقيم.الكليةوالدم  ،المصدر الحيواني )الجيالتين •
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 Packagingكمصدر لتلوث األشكال الصيدالنية التعليب  .3

 ضيقة أكثر أماناً من العبوات ذات الفتحة الواسعةالعبوات ذات الفتحة ال  •

 المحتوى الميكروبي لألشكال الصيدالنية ثابتاً أثناء التخزين  •

 تلوث العبوة من الخارج بمحلول الشراب ستثنى من ذلك الشرابات في حالي •

 بالنسبة للكريمات يفضل األنابيب المعدنية على البالستيكية •

 لطبيعي بعد الضغط عليها مدخلة كمية من الهواء إلى داخلهاالبالستيكية تعود إلى شكلها ا •

العبوات التي تعتمد على ضغط الرأس إلى األسفل تسمح لتشكل فيلم ضمن الرأس المتصل باألنبوب تسمح بدخول  •

 الجراثيم إلى داخل المحتوى 

 كمصدر لتلوث األشكال الصيدالنيةBuildings األبنية  .4

 راعاة النقاط التالية:معند تصميم معمل األدوية يجب 

  بالتنظيف والصيانة احتمال حدوث األخطاء، وأن يسمح يهدف مخطط وتصميم المباني إلى التقليل من يجب أن

تأثير سلبي على جودة  يساخ، وبصفة عامة، أالفعالة لتجنب حدوث التلوث االنتقالي، وتراكم الغبار أو األو

 المنتجات. 

 ز وعمليات الخلط والتجهيأثناء أخذ العينات، والوزن  )مثالً  ،أماكن تكون الغبار يجب اتخاذ التدابير الالزمة، في

 وتعبئة تغليف المساحيق( لتجنب التلوث االنتقالي ولتسهيل عملية التنظيف.

   االحتماالت  أقلب إال-التصنيعبير حماية عملية إلى تدا باإلضافة-يجب أن تكون المباني منشأة في بيئة ال تسمح

 لوث المواد أو المنتجات.لحدوث ت

  .يجب تصميم وتشييد المباني المستخدمة لتصنيع المنتجات النهائية بشكل مناسب لتسهيل اإلصحاح الجيد 

 جب صيانة المباني بعناية، كما يجب التأكد من أن عمليات اإلصالح والصيانة ال تمثل أي خطر على جودة ي

 المنتجات.

 جب االحتفاظي كما الحاجة وفقا إلجراءات مفصلة ومكتوبة تقتضييرها حسبما يجب تنظيف المباني وتطه 

 بالسجالت المتعلقة بهذا األمر.

 وأال تؤثر سلمناسبة ة، والرطوبة والتهويةيجب أن تكون التوصيالت الكهربائية، واإلضاءة، ودرجات الحرار ، ً  با

 على دقة عمل األجهزة. أو ها بشكل مباشر أو غير مباشر على المنتجات الدوائية أثناء تصنيعها وتخزين

 ت. أو الحيوانا رالحماية ضد دخول الحشرات والطيو يجب تصميم وتجهيز المباني بطريقة توفر أقصى قدر من

 كما يجب أن تتوافر إجراءات لمكافحة القوارض واآلفات.

  طقي لحركة المواد والعاملين.يجب تصميم المباني بشكل يضمن االنسياب المن 

 ناء المعمل الدوائي كل مما يلي:يشمل تصميم ب

 الجدران والسقوف واألرضيات .1

 األبواب والنوافذ .4

 السطوح الداخلية والوصالت .0
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 الجدران والسقوف واألرضيات .4.1

 كتيمة وغير نفوذة ،يجب أن تكون ملساء 

 يمنع وجود الخدوش والزوايا القائمة والنتوءات 

  ال يفضل استخدام الطالء العادي على الجدران 

 تصمم الج( دران مثالً من البورسالن وتطلى بطبقة من اإليبوكسي أو أحد بدائلهPVC) 

 تستخدم األسقف المستعارة إلخفاء جميع التوصيالت واإلضاءة وأنظمة التهوية 

 األرضيات يجب أن تكون متوضعة بشكل أفقي 

 األبواب والنوافذ .4.1

 النوافذ تصمم بغرض اإلضاءة والمراقبة وليس للتهوية •

 ن تكون على نفس سوية الجدران دون وجود حوافاألبواب يجب أ •

 تختلف طريقة فتح األبواب بين المناطق العقيمة وغير العقيمة تبعاً لفرق الضغط بين الداخل والخارج •

 جهة فتح األبواب تكون تابعة لجهة جريان الهواء )من الضغط المرتفع إلى المنخفض( •

 التلوث الكيميائي : الفتح إلى الداخل لمنعفي المناطق غير العقيمة •

 الفتح إلى الخارج لمنع التلوث الميكروبي في المناطق العقيمة: •

 السطوح الداخلية والوصالت .4.3

 يجب أن تكون جميع الوصالت مخفية 

 السطوح الداخلية والرفوف يفضل أن تكون مصنوعة من الستانلس ستيل 

  الرفوف يجب أت تكون معلقة بالسقف أو مثبتة بالحائط 

  التنظيف والتعقيمالسطوح سهلة 

 كمصدر لتلوث األشكال الصيدالنيةEquipment . المعدات 7

 جميع المعدات يجب أن تكون سهلة الفك والتنظيف

 مراحل تعقيم اآلالت •

 باآللة من المنتج السابق( إلزالة الغبار العالق HEPA filterإمرار تيار من الهواء الساخن والمضغوط )خالل  .1

مع استخدام فرشاة لفرك اآللة إلزالة آثار األدوية الجافة على اآللة خالل  detergentة يستخدم محلول لمادة منظف .4

 التصنيع

 تطبيق محلول لمادة معقمة .0

 الشطف بالماء المعد للحقن .0
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في االختبارات  دمةخالطرق المست: البحث الخامس

 النيةدالصيفي الصناعة  الميكروبيولوجية
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 مقدمة .1

ً لتلوث هذه األشكال وهي تعتبر قدرة األحيا ء الدقيقة على استعمال مكونات المنتجات الغذائية والتجميلية والصيدالنية سببا

نقطة هامة في هذه الصناعات. فمن الناحية االنتانية فان وجود األحياء الدقيقة الممرضة في المنتجات الصيدالنية والغذائية قد 

 يجعلها خطيرة على الصحة ومرفوضة. 

تزام بقواعد ممارسة التصنيع الجيد يساعد كثيراً في تفادي حدوث التلوث الميكروبي لألشكال الصيدالنية النهائية، إذ إن االل

 تشمل هذه القواعد من الناحية الميكروبية عدة نقاط أهمها:

 يجب  كما ،غباروانتشار ال عند استخدام المواد والمنتجات الجافة في اإلنتاج، يجب اتخاذ احتياطات خاصة لمنع تولد

 توفير نظام للتحكم المناسب في الهواء

 يجب تجنب التلوث االنتقالي عن طريق اتخاذ التدابير الفنية أو التنظيمية الالزمة 

 اللقاحات مثل البنسيلين، لمنتجات الزمة تكون قد التي- ذاتياً  والمكتفية المخصصة المناطق في اإلنتاج بعمليات القيام 

 األخرى البيولوجية المستحضرات وبعض الحية الجرثومية والمستحضرات الحية،

 المناسب التنظيف يليها ثم زمني فاصل لإلنتاج مع دورة إجراء  ً  عليها؛ المصدق التنظيف إلجراءات وفقا

 الهواء واستخالص إمداد ونظم المتفاوتة، الضغط ودرجات مالئمة، بطريقة المصممة الهوائية المحابس توفير 

 كاف غير بشكل المعالج أو المعالج غير الهواء إدخال إعادة أو توزيع إعادة يسببها التي التلوث طرمخا من التقليل 

 المواد أو المنتجات مع التعامل عند الواقية المالبس ارتداء 

 التلوث وإزالة للتنظيف فعاليتها المعروف اإلجراءات استخدام 

 اإلنتاج في "المغلقة النظم" استخدام 

 البقايا عن الكشف اختبارات إجراء 

 المعدات على النظافة حالة على للداللة تعريف طاقات استخدام 

مراقبة التلوث لألحياء الدقيقة هو من مهام قسم مراقبة الجودة في معمل األدوية. يتضمن اختبار التلوث الجرثومي إجراء 

والتعداد العام لمجمل الخمائر   Total aerobic microbial counts (TAMC)التعداد العام لمجمل الجراثيم الهوائية

. باإلضافة إلى إجراء اختبارات نوعية لبعض االحياء الدقيقة Total yeast and mold counts (TYMC)والفطور

 ،Staphylococcus aureus، Pseudomonas aeroginosa، E. coli، Salmonella، Candida albicansمثل:

and Aspergillus brasiliensis. 

والتي تعبر عن عدد المستعمرات الجرثومية أو الفطرية  Colony forming unit (CFU)التعداد اعتماداً على قيمة  يقاس

 المتشكلة من خلية واحدة في العينة المفحوصة.

ة ال قالتلوث الجرثومي في األشكال الصيدالنية قد يؤدي إلى خفض أو حتى فقد الفعالية العالجية للدواء. فوجود األحياء الدقي

يؤدي فقط إلى السمية الخمجية وإنما قد يؤدي إلى تغيير الخصائص الكيميائية والفيزيائية والحسية للدواء أو حتى تغيير 

ود وج هذا يؤدي بدوره إلى أعراض عند المرضى تتراوح من شعور بالضيق وحتى الوفاة. المحتوى من المكونات الفعالة.

لممرضة أو من األحياء االنتهازية والتي تنتج حتى بعد موتها مستقلبات ملوثة تؤدي إلى تراكيز منخفضة من االحياء الدقيقة ا
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فقدان الفعالية هو أمر مرفوض في الصناعات الدوائية إذ أن هذه األحياء أو مستقلباتها قد تسبب بشكل مباشر أمراضاً مثل 

 أعراض أخرى. اإلسهال التهاب المعدة واألمعاء الحاد والمغص البطني باإلضافة إلى

بناًء على ما سبق يجب على المصنعين ضمان تحقيق حد منخفض جدا من الحمل الحيوي في األشكال الصيدالنية غير العقيمة 

 . GMPوذلك من خالل اتباع االرشادات الالزمة في عملية التصنيع الجيد

يم العملية كروبيولوجية تبقى هي العنصر األهم في تقيبالرغم من إلزامية تطبيق قواعد التصنيع الجيد فإن المراقبة الدوائية المي

التصنيعية والموافقة على طرح المنتجات في األسواق. نتيجة لذلك فقد تم تطوير العديد من التقنيات واالختبارات 

ة الى الطرق فباإلضاالميكروبيولوجية التي تهدف إلى تحديد كمية ونوعية األحياء الدقيقة الموجودة في عينة ما مراد فحصها. 

وأقل سرع أالتقليدية لالختبارات الميكروبيولوجية فقد تم تطوير طرق حديثة تعطي نتائج أكثر دقة وسرعة بشكل عام وتكون 

 كلفة في بعض الحاالت.

ي ذتعتبر الطرق التقليدية أقل تعقيداً وأقل كلفة ولذلك مازالت مستخدمة بشكل واسع ولكن من سلبياتها زمن الحضن الطويل ال

يومأً قبل الحصول على النتائج النهائية. هذا ضروري بشكل أساسي لألحياء الدقيقة التي تتواجد في البيئة  10قد يصل إلى 

 المحيطة بالمنتجات الصيدالنية الغذائية والتي تحتاج عدة أيام حتى تشكل مستعمرات مرئية يمكن الكشف عنها.

 راء االختبار وتلعب عدة عوامل دوراً هاماً في تحديد الطريقة منها:من المهم جداً اختيار الطريقة المناسبة إلج

 نوع المادة المختبرة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية -

 طريقة التحضير والتصنيع -

 المواصفات النهائية للمنتج، وغيرها -

 واحدة:بالرغم من وجود طرق عديدة لالختبارات إال أن خطوات إجراء االحتبار الميكروبي هي 

 جمع العينات، التعداد الميكروبي والتشخيص

 Samplingمرحلة جمع العينات  .1

تعتبر عملية جمع العينات أهم مرحلة في االختبارات الميكروبيولوجية، على اعتبار أن العينة المأخوذة هي جزء صغير من 

لكامل  والنتائج تعطي تقييم ى نمو ميكروبيليس من الضروري أن تكون العينة المأخوذة حاوية علفقط من كامل الطبخة، وأنه 

 المستحضر المختبر.

بشكل عام ليس من الضروري أن تكون األحياء الدقيقة منتشرة بشكل واسع في كامل الطبخة وبذلك فإن العينة المأخوذة قد ال 

بيل المثال على س عينات.تعبر بشكل دقيق عن وجود أو عدم وجود تلوث ميكروبي، لذلك تم وضع قواعد لتحديد كيفية أخذ ال

تؤخذ عينات الهواء من المناطق األكثر حركة في الغرفة ومن المناطق القريبة من األبواب وتيارات الهواء. في حين تؤخذ 

عينات الماء من مخارجها في غرف التصنيع ومن خزانات التجميع ومناطق أخرى. وكذلك األمر في العينات األخرى فيجب 

 ينة بشكل دقيق.تحديد مكان أخذ الع

 وتختلف طريقة االقتطاع تبعاً لنوع العينة Samplingبعد تحديد مكان أخذ العينات يتم اقتطاع العينات 
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 العينات السائلة .1.1

 في الصناعة الصيدالنية: شرابات، مستحضرات مائية، معلقات ومستحلبات

 في الصناعة التجميلية: شامبو وصوابين سائلة

 ، عصائر، حليب، قهوة وشاي.في الصناعة الغذائية: ماء

يتم هنا جمع العينات بعبوات قيمة ونقلها إلى المختبر حيث تمزج جيداً إما يدوياً أو آلياً حتى الحصول على عينات متجانسة. 

بعدها تتم عملية تمديد تجري بشكل عقيم باستخدام محلول ممدد عقيم. هنا يؤخذ حجم محدد من العينة وحجم محدد من السائل 

 للحصول على عينة متجانسة. 45قيم. يسمح بإضافة بعض المواد الفعالة على السطح مثل الليستين أو البولي سوربات الع

 العينات الصلبة .1.1

ساعة(.  40مثل المضغوطات والكبسوالت. يتم جمع العينات الصلبة بطرق عقيمة ويكون نقلها إلى المختبر سريعاً )أقل من 

وهكذا. ثم تتم مجانسة العينة باستخدام  1:05؛ 1:15؛ 1:0ل عقيم مناسب وتكون التمديدات بعدها يتم تمديد العينة بمحلو

 الخالط مثالً أو باستخدام المواد الفعالة على السطح او الحرارة. جميع الخطوات يجب أن تتم بظروف عقيمة.

 عينات البيئة المحيطة .1.3

 عينات السطح .1.3.1

ح المراد مراقبتها. تستخدم لهذه األغراض ماسحة مبللة غالباً ما تكون قطنية، يتم جمع العينات السطحية بأخذ مسحة عن األسط

 وبعدها توضع في محل ممدد معروف الحجم وترج جيداً ثم توزع على اآلغار. 

يمكن استعمال سكين او شفرة معقمة لكشط العينات، وكذلك تستخدم األشرطة الالصقة واإلسفنج العقيم في جمع العينات 

 السطحية.

 

 عينات الهواء  .1.3.1

إذ . من الطرق المنفعلة هي طريقة أطباق الرقود. activeوفاعل  passiveتندرج طرق جمع الهواء تحت مبدأين: منفعل 

أما عيبها فهو أنها .ساعات 0دقيقة و 05 ،دقائق 15لمدة زمنية تبلغ  توضع األطباق في أماكن مختلفة من المصنع الدوائي

نستخدم في هذه  .بينما تبقى تلك العالقة في الهواء مجهولة العدد على سطحها من الهواء فقط،تكشف الجراثيم التي ترقد 

الطريقة ثالثة أنواع من األطباق تحوي أوساطاً مغذية أحدها مناسب لنمو الجراثيم الهوائية، وآخر للجراثيم الالهوائية، وثالث 

 للفطور.
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ا على استخدام ماصة أو مخلية هواء لسحب الهواء إليها، أو باستخدام جهاز أما الطرق الفاعلة فهي متعددة وتعتمد في مبدئه

 جمع الجزيئات. وكال الجهازين يحويان وسط مغذي صلب أو سائل أو غشاء لجمع العينات

 

 مرحلة معالجة وتحضير العينات  .3

 المركبات المنحلة بالماء: .3.1

  1:15يحل المركب المراد اختباره في وقاء )فوسفاتي على سبيل المثال( بتمديد (pH 7.2) 

  يتم إجراء تمديدات أخرى عند الضرورة بنفس الوقاء لضمان أن التعداد العام الميكروبيTAMC   250ال يتجاوز 

CFU/Plate  وTYMC  50ال يتجاوز CFU/Plate. 

 مل يجب طحنها بداية بالهاون بشروط عقيمة إلى مسحوق نام ثم حلها.المواد األولية غير المنحلة بشكل كا 

 المركبات غير الدسمة غير المنحلة بالماء .3.1

 يحل المركب المراد اختباره في وقاء فوسفاتي 

  1بتريز  45يضاف عامل فعال على السطح مثل بولي سوربات g/L 

 لتعداد العام الميكروبي يتم إجراء تمديدات أخرى عند الضرورة بنفس الوقاء لضمان أن اTAMC   250ال يتجاوز 

CFU/Plate  وTYMC  50ال يتجاوز CFU/Plate. 

 المركبات الدسمة  .3.3

  يحل المركب فيIsopropyl myristate  ولكن بالحد األدنى  45المعقمة بالترشيح ويمكن إضافة بولي سوربات

 الضروري للحل

  00ويةال أكثر وفي بعض الحاالت الخاصة إلى حرارة درجة مئ 05يتم التسخين عند الضرورة لدرجة حرارة 

 درجة، بعد المزج يمكن عند الضرورة استخدام حمام مائي للحفاظ على درجة حرارة المزيج

  1:15تضاف كمية من محلل ممدد مناسب مسخن سابقاً بتمديد 

 .يتم المزج حتى الحصول على مستحلب 
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 Microbial enumeration الميكروبي العد مرحلة .4

تأتي أهمية تعداد األحياء الدقيقة الموجودة في المنتجات الصيدالنية والغذائية من اعتباره المشعر لنوعية وجودة المنتج. يعبر 

تم تطبيق وتطوير المشاهدة بشكل عام أو في واحدة حجم أو وزن محددة  CFUعن التعداد الميكروبي بعدد المستعمرات 

 للخاليا الحية، نورد فما يلي أهم هذه الطرق. ى العدد الكليطرق عديدة للحصول عل

 Standard plate countالزرع والتعداد على السطح  .4.1

تتم هذه الطريقة بأساليب مختلفة تتفق في مبدئها، حيث يتم توزيع حجم معلوم من المعلق الجرثومي المفحوص على سطح 

 في العينة تقلب علبة البتري وتحضن بالشروط المالئمةالوسط الصلب الجاف تماماً، بعد أن يتشرب الوسط السائل الموجود 

والمدة الكافية، ثم تعد المستعمرات النامية على السطح، وهي تمثل الخاليا الجرثومية الموجودة أصال في حجم العينة المعلوم 

داد دقيقة من . من أجل الحصول على أعالذي زرع على سطح العلبة. تتميز هذه الطريقة بأنها تعطي مستعمرات واضحة

 المستعمرات الجرثومية، يتم إجراء تمديدات عشرية للعينة وزرع تراكيز مختلفة منها كما هو موضح في الشكل التالي

 

من سلبيات هذه الطريقة أنها تحتاج لوقت كبير وكذلك لكميات كبيرة من األوساط الزرعية والمواد العقيمة. تستلزم أيضاً إعادة 

 ألوعية الزجاجية، باإلضافة إلى مكان حضن كبير نسبياً.تنظيف عدد كبير من ا

تم تطوير بعض الخطوات في هذه الطريقة وجعلها نصف أوتوماتيكية مثل التوزيع الميكانيكي على سطح اآلغار وكذلك 

 استخدام أغشية لجمع األحياء الدقيقة.

 Pour plateالصب  طريقة .4.1

المراد عد الجراثيم فيه إلى علبة بتري عقيمة فارغة، ثم يسكب وسط  مل من المعلق الجرثومي1وفي هذه الطريقة يوضع 

 درجة مئوية.  05-00الزرع المعقم والمبرد إلى الدرجة 

تمزج عينة المعلق الجرثومي مع الوسط بشكل جيد وتوزع في كامل مساحة العلبة ثم تترك حتى يتصلب الوسط، ثم تحضن 

لك تعد المستعمرات المتشكلة في العمق )ضمن الوسط( وعلى السطح، وبذلك نحصل بالشروط المالئمة والمدة الكافية، بعد ذ

 مل من الوسط المختبر.1على عدد الخاليا الجرثومية في
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 Most Probable Numberنظام العدد األكثر احتمالية  .4.3

ي كل ابيب. ويوضع فوهي طريقة كيفية ونصف كمية. يتم فيها تحضير مجموعات من األنابيب، كل مجموعة تحوي خمسة ان

أنابيب في كل  0مل من العينة، ثم  0مل من العينة السائلة، وفي األنابيب الخمسة التالية  1أنبوب من األنابيب الخمسة األولى 

مل عينة. تتم مراقبة ظهور التلوث في األنابيب، في حال ظهور التلوث في  05مل ممن العينة ثم أنبوب يحوي  15منها 

ية مقادير صغيرة من العينة فإن مقدار التلوث كبير، والعكس صحيح، وهناك جداول لقراءة نتائج هذه الطريقة. األنابيب الحاو

 ال تعطي هذه الطريقة أرقاماً دقيقة، لكنها تعطي األرقام األكثر احتماالً.
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 طريقة الترشيح للغشاء .4.4

مل بالمحلول الذي  155غسل ثالث مرات وكل مرة ب مم وت 05ميكرون وقطر لفلتر  0.45تمرر العينة عبر فلتر قطر ثقوبه 

أو مادة ممحلبة أثناء الغسل. يقسم الفيلتر  45استخدم لتمديد العينة، وفي حال احتواء العينة على ليبيدات يضاف بولي سوربات 

 ً بورد ( والنصف الثاني على وسط خاص للفطور )ساوTSBإلى نصفين ويوضع أحدها على وسط نوعي للجراثيم )غالبا

درجة مئوية  00-05درجتي الحرارة يوم ب 10دكستروز آغار بعد إضافة صاد حيوي لمنع نمو الجراثيم( ويتم الحضن لمدة 

 درجة مئوية للفطور. 40-45جراثيم و لل

 الطرق الحديثة في الكشف اليكروبي .4.5

 في الخاليا المثبتة على غشاء  ATPمحتوى الـ  تحديد .4.5.1

. تساعد هذه الطريقة على إعطاء تعدادات للخاليا يا الحية يعتبر مشعراً ممتازاً للتلوث الحيويفي جميع الخال ATPيتواجد الـ 

الحية في حوالي ساعة إلى أربع ساعات، وتعتمد الطريقة على تفاعل أنزيمي ينتج عنه تحرير ضوء يمكن قياس شدته. يتلخص 

 مبدأ التفاعل كما يلي

 

 

 Impedance microbiologyقياس المقاومة الميكروبيولوجية  .4.5.1

 تعتمد على قياس التغير في توصيل الكهرباء بطريقتين مباشرة وغير مباشرة 

 الطريقة المباشرة •

 قياس التغير في القدرة على توصيل الكهرباء في وسط مغٍذ سائل

 الطريقة غير المباشرة •

 يقياس التغير في القدرة على توصيل الكهرباء في تفاعل ما يدل على وجود ميكروب

 تعتبر الطريقة األكثر فعالية في كشف وتحديد كل من  •

 Staphylococcus aureus، Pseudomonas aeroginosa، Aspergillus niger، Candida albicans 

 الكشف عن ثاني أوكسيد الكربون: .4.5.3

فوذ. اء نصف نتعتمد هذه الطريقة وجود حساس لوني لثاني أكسيد الكربون. يوضع الحساس داخل الوسط بعد إحاطته بغش

ء المحيط وينحل في الما الذي يسمح فقط للغازات بعبوره الناتج عن عمليات االستقالب الميكروبية عبر الغشاء CO2ينتشر 

 ً  يعتبر دليال على وجدود الميكروبات. بالحساس وينتج أيونات هيدروجين تسبب تغيراً لونيا
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 تحديد الهويةمرحلة  .5

ات مثل اإلليزا، الكيت التشخيصي المصغر، الفصل المغناطيسي المناعي، تفال البلمرة التسلسلي تتم باستخدام العديد من التقني

 وغيرها

 Miniaturized diagnostic Kitالكيت التشخيصي المصغر 

 تفاعل لوني يجري في صفائح معايرة دقيقة •

 في كل أنبوب دقيق ينتج لون يمكن قياسه •

 الميكروباتيمكن باستخدام شيفرة محددة تحديد نوع  •

ابية الغرام والجراثيم إيج الشيغال، السالمونيال، المتقلبات، المعويات هناك كيتات نوعية ألنواع سالالت جرثومية مثل •

 الالهوائية والخمائر والفطور

 ELISAاإلليزا 

ي، ينتج عنه وي لونتفاعل مناعي يعتمد على ارتباط الضاد بالمستضد المرتبط بدوره بأنزيم محدد قادر على إجراء تفاعل حي

 ضوء يمكن قياسه بطريقة مشابهة لقياس الطيف الضوئي.

 والليستريا  E. coliتعتبر الطريقة النوعية للكشف عن السالمونيال والـ 
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 PCRتفاعل البلمرة التسلسلي 

قياساً مع الطرق األخرى وهي طريقة واسعة االنتشار يستخدم للكشف عن طيف واسع من االحياء الدقيقة بمدة زمنية قصيرة 

 عالمياً.

 تحديد صالحية طريقة العد المستعملة .6

عند زرع العينة فإنه قد ال يحصل نمو جرثومي، وقد تنمو الجراثيم بعدد معين ولكن ما من طريقة تؤكد أن طريقة أو نتائج 

 حية.العد دقيقة أو صحيحة. لذلك يجب إجراء اختبار تحديد الصال

 Recover rateقياس نسبة االسترداد 

 ، إذ يجب أال تقل هذهRecover rateيتم التأكد من فاعلية طريقة العد المستخدمة من خالل ما يعرف بقياس نسبة االسترداد 

 .% 05النسبة عن  

فيه  المحتوى الجرثومييجرى هذا االختبار بإضافة معلق جرثومي معلوم العدد إلى عبوة من الشكل الصيدالني المراد قياس 

 ثم إعادة زرعه وعده.

 يجب هنا تحقيق شرطين

 من حجم السائل الموجود في عبوة الشكل الصيدالني. %0. أال يزيد حجم المعلق الجرثومي المضاف عن 1

 CFU/ml 100-10. أال يخرج التركيز النهائي للجراثيم المضافة إلى عبوة الشكل الصيدالني عن المجال 4

هذه العبوة بنفس الطريقة التي تعامل بها عبوات العينة من الشكل الصيدالني المختبر، وبعد عد الجراثيم في العبوة ثم تعامل 

التي أضيف لها المعلق الجرثومي المعلوم العدد ينسب العدد الناتج إلى العدد المعلوم المضاف، فإذا كانت النسبة أكبر أو 

ة صحيحة وتتعد النتائج مقبولة. أما إذا كانت غي ذلك فيجب اختيار طريقة عد تعتبر طريقة العد المستخدم % 05تساوي 

 أخرى لتقييم المحتور الجرثومي للشكل الصيدالني المختبر 
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 مقدمة .1

لعقيمة كل من اغير نية ميكروبيولوجياً إلى مجموعتين عقيمة وغير عقيمة. تشمل األشكال الصيدالنية تقسم األشكال الصيدال

المستحضرات الفموية )مضغوطات، كبسوالت، شرابات...( والمستحضرات األذنية والمهبلية والشرجية والمستحضرات 

أشكالها ت العقيمة فتشمل المستحضرات الحقنية باالستنشاقية والجلدية وغيرها من المستحضرات غير الحقنية. أما المستحضرا

 المختلفة باإلضافة إلى المستحضرات العينية.

في األشكال الصيدالنية غير العقيمة يسمح بتراكيز قليلة جداً من األحياء الدقيقة شريطة أال تؤثر األخيرة على فعالية أو أمان 

إلى سم. فالهدف في الصناعة الصيدالنية هو تقديم دواء آمن في وأال يؤدي إلى تحويل الشكل الصيدالني من دواء  الدواء

وغيرها.  pHالدرجة األولى وفعال في الدرجة الثانية. الفعالية تتعلق بعوامل عديدة منها العمر على الرف ودرجة الحرارة وال 

ى دواء ذو تأثير سلبي قد فيعني أال تحدث مشاكل ضمن الشكل الصيدالني تؤدي إلى تحويله إل Drug safety أما األمان

  يصل لحد السمية.

حتى يعتبر الدواء آمنا يجب أن يكون مطابقا في درجة نقاوته ومحتواه من الجراثيم المواصفات والمعايير المذكورة في دساتير 

 ق.تسوياألدوية وهذا يفرض إجراء مراقبة نوعية في جميع مراحل التصنيع انطالقا من المادة األولية حتى التعبئة وال

 أنواع األذيات التي يسببها الشكل الصيدالني الملوث جرثوميا   .1

 األذية المباشرة .1.1

أمثلة  ،Infections induced by contaminated preparationsتظهر عن طريق األخماج التي تسببها األدوية الملوثة

 على ذلك:

 Pseudomonas auroginosa ف الزنجاريةالمحاليل المطهرة للعدسات الالصقة العينية تنقل اإلصابة بالزوائ -

 Chlamydiaالمراهم العينية تنقل نتيجة التماس مع عين المريض الكالميديا  -

 نقل فيروسات مثل اإليدز أو التهاب الكبد عند نقل عامل التخثر الثامن لمرضى الناعور -

 األذية غير المباشرة .1.1

دي ذلك إلى نموها وإنتاجها العديد من المستقلبات. هذه المستقلبات بحد إذا وجدت الجراثيم في بيئة شروطها مالئمة للنمو سيؤ

ذاتها قد تحفز عملية ما في المستحضرات الصيدالنية مثل التبلور أو انفصال المستحلب أو تغير درجة الحموضة وبالتالي 

ظهور مواد  المستقلبات يمكن ان تؤدي إلىتؤثر على ثباتية المادة الفعالة. فالتغيرات الفيزيائية والكيميائية الناتجة عن هذه 

 ذات تأثير غير مرغوب للشكل الصيدالني

 التي تلعب دورا  في األذية غير المباشرة العوامل .1.1.1

 البنية الكيميائية لمكونات الشكل الصيدالني .1.1.1.1

اب المواد الشكل الحاوي على سكر ورطوبة يتخرب بشكل أكبر من األشكال غير الحاوية على هذه العوامل. كما أن غي

 الحافظة يزيد احتمال التخرب.
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 نوع وكمية األحياء الدقيقة الموجودة .1.1.1.1

 النوع: الفطور أشد خطورة من الجراثيم باعتبارها تملك قدرة على التحمل والتكيف أكثر من الجراثيم

 الكم: كلما زاد عدد العضويات الدقيقة كان التخرب أسرع

 ئية المحدثة بفعل وجود المتعضيات الدقيقةنوع المواد الناتجة عن التفاعالت الكيميا .1.1.1.3

 تخمر السكر في الشكل الصيدالني ينجم عنه كحول قد يتفاعل بدوره مع أحد مكونات الشكل الصيدالني.

 المكونات الصيدالني الحساسة للتخرب الميكروبي .3

 العوامل الفعالة على السطح .3.1

 العوامل الفعالة على السطح الشاردية الصاعدية .3.1.1

ت وأسترات السلفات، هذه المركبات تتخرب باألنزيمات الجرثومية من خالل قيام األخيرة بعمليات أكسدة أولية مثل األلكيال

γ-oxidation ،متبوعة بعملية لزمرة الميتيل النهائيةβ-oxidation   لسلسلة األلكيل ثم الحلقة العطرية أما السالسل الفرعية

 α-oxidationاإلضافية فانها تتخرب بال

  امل الفعالة على السطح الشارديةعوال .3.1.1

مشتقات األمونيوم الرابعية التي تستعمل كمواد مطهرة وحافظة في الصيدلة مثل البنزألكونيوم كلورايد الذي تنمو عليه الزوائف 

 الزنجارية مما يقلل فعاليتها الحافظة. 

 العوامل الفعالة على السطح الالشاردية .3.1.3

 الذي ينتج عنه جزيئات يمكن لألحياء الدقيقة استعمالها مثل تحلل الدسم في أسترات السكروز

 العوامل الفعالة على السطح المتذبذبة .3.1.4

 مثل الفوسفاتيدات والبيتائين والحموض األمينية الحاملة لمتبادل ألكيلي على المجموعة األمينية وتتخرب أيضا بفعل الجراثيم

 المتماثرات العضوية  .3.1

 أو حاملة أو رافعة للقوام أو رابطة...تستعمل البوليميرات كمواد مالئة 

 ميالز )يخرب النشاء(، البكتيناز )البكتين(، البروتياز )البروتين(يوجد هناك أنزيمات خاصة تخربها مثل األ

كل البوليميرات الطبيعية قابلة للتخرب بالجراثيم أما الصناعية فهي مقاومة بشكل كامل للتخرب الجرثومي وهذا ما يؤدي 

 بيئي نتيجة تراكم هذه المواد في الطبيعة وعدم تخربهاللتلوث ال

 العوامل الحافظة للرطوبة .3.3

هذه العوامل تضاف إلى الشكل الصيدالني للحفاظ على رطوبته وعلى رطوبة الجلد )والرطوبة بشكل عام مزعجة لنا من 

تي هي تتخرب بفعل الجراثيم الالناحية الميكروبية(، وهي أغوال ذات وزن جزيئي منخفض كالغليسيرول والسوربيتول، و

 تستخدمها كمصدر للكربون
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 الدسم والزيوت .3.4

المواد الدسمة والزيوت بشكل عام يمكن أن تحمل بذيرات وجراثيم ولكنها غير مالئمة للنمو الجرثومي )إذا كانت صافية نقية 

pureرب مثل زيت الزيتون الذي يعصر ( أي بعيدة عن الماء )مثل السمنة( التي تكون خالية من الماء فإنها تبدأ بالتخ

بالمعصرة فيمكن أن يبقى به قليل من الماء ويبدأ بالتخرب، أما زيت الذرة فال يتخرب ألننا نحصل عليه بطرق كيميائية 

 وبالتالي ال يتلوث بالماء ويبقى ثابتاً.

 حرة( وتخربه ويبدأ الزنخ بالتدريج،فالجراثيم تبدأ بمهاجمة الجزء من الحموض الدسمة المنحل في الماء )الحموض الدسمة ال

 لذلك المراهم تعد ثابتة من ناحية التخرب الجرثومي بينما الكريمات فمن الممكن أن تتخرب.

 المنكهات والملونات .3.5

 غالبا ما تكون من مصدر طبيعي وبالتالي قد تكون ملوثة جرثومياً وعرضة للتخرب بفعل الجراثيم الموجودة فيها.

 العالجيةالعوامل الدوائية  .3.6

القلويدات واألسبرين وأسترات الستيروئيدات وحمض الماندليك وغيرها يمكن أن تتحلل وتوفر مواد قابلة لالستهالك من قبل 

 أمثلة على ذلك األحياء الدقيقة.

 تخرب الستيروئيدات بفعل الفطور -

 تخرب األسبرين باإلماهة بفعل الجراثيم التي تنتج أنزيم األستراز -

 فينكول في األشكال الفموية بفعل أنزيم الكلورامفينكول أسيتيالز.تخرب الكلورام -

 الغزو الجرثومي للمنتج الصيدالني  ظواهر .4

الطعم، الروائح الكريهة، تغير اللون نتيجة اصطناع بعض الجراثيم الملوثة لألصبغة أو تغيير درجة حموضة الوسط. كما 

 اللزجة. يمكن مالحظة انطالق الغاز في األشكال الصيدالنية 

بعض المواد المعلقة مثل صمغ الكثيراء وكربوكسي ميثيل السللوز تعاني من تخرب تماثرها، وبالتالي تفقد قوامها اللزج 

 ال تتوزع عند الرج وهذا دليل تخرب المعلق. cakeويترسب المعلق ويشكل 

 العوامل المؤثرة في التخرب الجرثومي للمركبات الصيدالنية .5

 لبدئية الملوثةنوع وحجم الزرعة ا .5.1

 يمكن أن ينشأ التلوث الجرثومي من أحد األشكال التالية •

 تلوث المواد األولية بشكل غير عادي .1

 خلل في عملية تنظيف األجهزة .4

 خلل في التعامل مع الشكل الصيدالني من قبل المريض .0

 وء الظروف لتأقلم مع ستعتبر الفطور أكثر خطورة في تلوث األشكال الصيدالنية من الجراثيم بسبب قدرتها على ا

 المطلوبة للنمو من الجراثيم 
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 العوامل المغذية .5.1

أهم  .تضاف المواد الحافظة لألشكال الصيدالنية الحاوية على مواد مغذية مناسبة لنمو الجراثيم لمنع تخرب الشكل الصيدالني

 األشكال. أما المنكهات والمحلياتاف لها ضشكال التي تالشرابات واألهي د مغذية اشكال الصيدالنية الحاوية على موألا

كري ال لسيروم الس. اال تحوي مواد مغذية ولكن تضاف لها المواد الحافظة للحفاظ على عقامتها بعد الفتح ألول مرةفالعقيمة 

 يحوي مادة حافظة ألنه شكل عقيم وحيد الجرعة

 النشاط المائي .5.3

 ً ئوية بين ضغط بخار الماء لمادة ما موجودة في حيز مغلق وفي النسبة المعلى أنه  يعرف النشاط المائي لمادة ما رياضيا

 .wAيرمز له و خار الماء المقطر في نفس الشروطضغط ب إلىدرجة حرارة معينة 

الشكل ه. ل أنواع الميكروبات الملوثةمعرفة يساعد في التنبؤ عن إمكانية تخرب الشكل الصيدالني ومعرفة النشاط المائي 

 لنشاط المائي: هو الذي يحوي نشاط مائي غير صالح للنمو الميكروبي الصيدالني المحفوظ با

 الجدول التالي يبين النشاط المائي المطلوب لبعض األنواع الميكروبية الشائعة

 wA Microorganismالنشاط المائي  المتعضية

 Pseudomonas aeruginosa 0.97 الزائفة الزنجارية

 Escherichia coli 0.95 اإليشيريشيا القولونية

 Gram-negative rods 0.95 العصيات سلبية الغرام

 Staphylococcus aureus 0.90 المكورات العنقودية الذهبية

 Gram-positive rods 0.90 العصيات إيجابية الغرام

 Molds and  yeasts 0.85 العفن والخمائر

 Aspergillus niger 0.77 الرشاشية السوداء

 Osmo-tolerant yeasts 0.70 مة لألسموزيةالخمائر المقاو

 Aspergillus glaucus 0.61 الرشاشية الزرقاء

 

 لفهم النشاط المائي وتأثيره على النمو الميكروبي نستعرض مثال على أحد األطعمة المحفوظة بالنشاط المائي وهو المربى:

 لفاكهة التي ستصنع منها وتعريضها لحرارة الغليان عدةبداية نعلم أن عملية صنع المربى تتضمن إضافة الماء والسكر إلى ا

 ساعات...

ومن المعروف أن عملية الغليان تقضي على األشكال اإلعاشية للميكروبات، لكنها ال تقضي نهائياً على األبواغ التي تكون 

ي أوعية برد المربى ويحفظ فملوثة للفاكهة المستخدمة في صنع المربى ولو امتدت عملية الغليان لساعات طويلة. بعد ذلك ي
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مغلقة، ويفترض عنجها أن يكون المربى بدون إضافة أية مواد حافظة وبدرجة حرارة الغرفة ألنه يعتبر من األغذية المحفوظة 

بالنشاط المائي. وذلك ألن الماء الموجود في المربى تتنافس عليه كل من الجراثيم وتراكيز السكر العالية الموجودة في المربى 

تكون الغلبة لصالح السكر الذي يجذب إليه جزيئات الماء مانعاً من استفادة الميكروبات منه مما يؤدي إلى تثبيط نموها وبقاء و

 المربى ثابتاً لفترات طويلة جداً.

 إال أن تفاوت درجات الحرارة أثناء التخزين يؤدي إلى التأثير على حفظ المربى بالنشاط المائي ويفسر ذلك كما يلي: 

عندما ترتفع درجة الحرارة تكتسب جزيئات الماء الموجودة في المربى طاقة تجعلها تنفلت منه وتنتقل إلى الحيز بين سطح 

تصبح على شكل بخار(، حتى إذا ما انخفضت الحرارة من جديد عادت هذه الجزيئات وتكثفت  المربى وغطاء الوعاء )أي

ى الطبقة السطحية فقط للمربى. مما يجعل الماء الحر متاحا للميكروبات الموجودة على الجدران الداخلية للعبوة لتسقط بعدها عل

 أصال في المربى التي تنتهز الفرصة وتنمو من جديد على سطح المربى مؤدية إلى تخريبه

 درجة حرارة الحفظ  .5.4

يائية كيميائي، وجميع التفاعالت الكيمفعالية المادة الحافظة تزداد بازدياد درجة الحرارة على اعتبار أن التفاعل هنا هو تفاعل 

 بحاجة إلى طاقة تنشيط وكلمت ازدادت درجة الحرارة أصبح حصول التفاعل على طاقة التنشيط أسرع.

ولكن بنفس الوقت فإن زيادة درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة الفعالية الحيوية للجرثوم. وفي النهاية يكون ارتفاع درجة الحرارة 

 ألن ذلك يفضل دائماً وأبدا حفظ األشكال الصيدالنية بدرجات حرارة باردة ومستقرة. لصالح الجراثيم.

 درجة الحموضة .5.5

تسمح فإنها منخفضة أو حمضية  pH. وفي حال كانت الـ تسمح لنمو الفطور والجراثيمفإنها معتدلة  pHإذا كانت  •

 . وية تسمح لنمو الجراثيم وتقتل الفطورمرتفعة أو قل pH. أما إذا كانت قيمة الـ لنمو الفطور وتقتل الجراثيم

 المعايير المقبولة للمحتوى الجرثومي في األشكال الصيدالنية غير العقيمة .6

 Microbial limitوالحد الجرثومي  Bioburdenيجب أن نميز هنا بين الحمل الحيوي  

النية غير العقيمة أو المواد األولية لمسموح فيه ضمن األشكال الصيداهو الحد األعظمي من الميكروبات  الحد الميكروبي

 غير العقيمة

 هو عدد الميكروبات الحية في الشكل الصيدالني، ويجب على الحمل الحيوي أال يتجاوز الحد الميكروبي الحمل الحيوي

الحد  ايتم قبول أي مادة أولية تدخل في شكل صيدالني غير عقيم في حال توافر فيها شرطان: أال يتجاوز الحمل الحيوي له

 الميكروبي، وعدم وجود أي نوع من الجراثيم المرفوضة ضمن هذا الحمل.
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 المعايير الميكروبية المقبولة بالنسبة للمواد األولية  .6.1

الجدول التالي يحوي بعض األمثلة عن الحدود الميكروبية المقبولة بالنسبة لبعض الماد األولية وفق دستور األدوية البريطاني 

4515 

 الجراثيم المرفوضة TAMC TYMC وليةالمادة األ

 Acacia 015 415 E. coli، Salmonellaالصمغ العربي 

 Agar 015 415 E. coli، Salmonellaاآلغار 

 Alginicحمض األلجينيك

acid  

415  E. coli، Salmonella 

 E. coli، Bile tolerant Gram-negative bacteria 415 015 هيدروكسيد األلمنيوم 

   Bentonite 015بنتونايت ال

 Gelatin 015 415 E. coli، Salmonellaالجيالتين 

المواد األولية الطبيعية 

 الفموية

015 415 E. coli، Salmonella، S. areus، Bile tolerant 

Gram-negative bacteria  

  

 المعايير الميكروبية المقبولة بالنسبة لألشكال الصيدالنية   .6.1

يوضح الحدود المسموح بها من المحتوى من األحياء الدقيقة في األشكال الصيدالنية غير العقيمة حسب دستور  الجدول التالي

 األدوية األوروبي.

 مة.الحدود المسموح بها للتعداد العام للجراثيم والفطور والخمائر من األحياء الدقيقة في األشكال الصيدالنية غير العقي 1جدول 

 أحياء دقيقة نوعية TAMC TYMC طريقة اإلعطاء

 مل1غ أو 1في  E. coliغياب  415 15 0 المستحضرات الفموية غير المائية

 مل1غ أو 1في E. coli غياب 115 415 المستحضرات الفموية المائية

 - 415 015 المستحضرات ذات االستخدام المستقيمي

 االستخدام الفموي المخاطي

 اللثوياالستخدام 

 االستخدام الجلدي

 االستخدام األنفي 

 االستخدام األذني 

 Staphylococcusغياب العنقوديات الذهبية  115 415

aureus والزوائف الزنجارية 

Pseudomomnas aeroginosa  غ أو 1في

 مل1

 Pseudomonasغياب الزوائف الزنجارية  115 415 االستخدام المهبلي

aerginosa، Candida albicans 

 مل1غ أو 1في 
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 Staphylococcusغياب العنقوديات الذهبية 115 415 اللصاقات عبر الجلد

aureus  والزوائف الزنجارية

Pseudomomnas aeroginosa  في

 اللصاقة الواحدة

االستخدام االستنشاقي للمستحضرات 

 السائلة الرذاذية

 غياب الجراثيم سلبية الغرام المقاومة للصفراء 115 415

شكال الجرعات الفموية متضمنة المواد أ

الولية ذات المنشأ الطبيعي والتي يتجاوز 

 CFU/g or ml3 10العد الجرثومي فيها 

الجراثيم سلبية الغرام المقاومة للصفراء ال  415 015

 415تتجاوز 

 مل 15غ أو  15غياب السالمونيال في 

 

 ية لألشكال الصيدالنية غير العقيمة حسب دستور األدوية البريطانييبين الجدول التالي الحدود الدستورية الميكروبيولوجو

 الجراثيم المرفوضة TAMC TYMC الشكل الصيدالني

األشكال الفموية غير المائية 

 )المضغوطات والكبسوالت(

015 415 E. coli 

شكال الفموية المائية األ

 )الشرابات(

415 115 E. coli 

 S. aureus، P. aeroginosa 115 415  القطرات األذنية واألنفية

 S. aureus، P. aeroginosa، Candida albicans 115 415 األشكال المهبلية

 S. aureus، P. aeroginosa 115 415 األشكال الجلدية

 S. areus، P. aeroginosa، Bile tolerant ، 115 415 األشكال االستنشاقية 

Gram-negative bacteria 

  415 015 التحاميل

النباتات الطبية التي يضاف لها 

 الماء المغلي

.15 015 coli E.CFU of  2≤10 

 E. coliAbsence of ،Salmonella ،CFU  2≤10 015 015 النباتات الطبية بدون ماء يغلي

of Bile tolerant Gram-negative bacteria 

 الجراثيم المرفوضة يختلف بحسب طبيع الشكل الصيدالني.نالحظ من الجدول أن كل من الحد الجرثومي المسموح به وأنواع 

يجب األخذ بعين االعتبار أن ليس كل الجراثيم ممرضة عند دخولها بكافة طرق إعطاء األشكال الصيدالنية، بل هناك جراثيم 

 ذلك: ممرضة في طريق إدخال معين ولكنها بالمقابل ال تسبب أي مشكلة عند دخولها بطريق آخر ومن األمثلة على

- E. coli وبعض أنماطها المصلية تعتبر ممرضة لألمعاء، وكذلك  تكون ممرضة في المجاري البولية والجروح

 السالمونيال يعد وجودها دليل مسبباً لألمراض المعوية.
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هي غير ممرضة عن طريق الفم إذ ال يمكنها النجاة من الحاجز الحمضي للمعدة  المكورات العنقودية الذهبية -

 enterotoxinي درجة الحموضة المنخفضة للمعدة. ولكن هذه الجراثيم تعتبر بذيفانها المعوي الذي تفره وتموت ف

مسؤولة عن حدوث تسمم غذائي، وهذا له عالقة بالحمل أعالي من هذه الجرثومة وبالتالي تحرر كمية كبيرة من 

 الذيفان المعوي.

 يدالنية من الجدول السابقبعض األمثلة على الجراثيم المرفوضة في األشكال الص

a) في المنتجات الفموية 

يمنع وجود أي عامل ممرض من أنواع السالمونيال واإليشيريشيا القولونية باإلضافة إلى السيتروباكتر والزوائف والمطثيات 

 والمكورات العنقودية الذهبية والمبيضات البيض والفطور المنتجة للذيفانات

b) في المنتجات العينية 

الزوائف الزنجارية والمكورات العنقودية الذهبية وأنواع السيراتيا. فالمنتجات العينية )قطورات ومراهم( تكون  يمنع وجود

عقيمة أثناء التحضير ولكنها تتلوث أثناء االستعمال )كونها متعددة الجرعات(، فتكون وظيفة جملة الحفظ في هذه األشكال هو 

الحفظ لألشكال العينية العقيمة فعالة ضد الجراثيم السابق ذكرها للحفاظ على عقامة  منع التلوث أثناء االستخدام، فتكون جملة

 المنتج وبالدرجة األولى ضد الزائفة الزنجارية.

c) المنتجات الموضعية 

 ليست ذات أهمية E. coliيمنع وجود الزائفة الزنجارية والكليبسيال والمكورات العنقودية الذهبية والمطثيات. نالحظ هنا أن 

 فهي ال تسبب إنتانات في الجلد واألغشية المخاطية

d) أدوية النباتات الطبية 

نالحظ أن المحتوى الجرثومي المقبول لهذه المستحضرات مرتفع جداً مقارنة باألشكال الصيدالنية األخرى إذ يصل في 

 لعدة من االعتبارات: CFU/g  710النباتات الطبية التي تحضر مع ماء مغلي إلى

 خطر لهذه الجراثيم على النباتات الطبية ألنها تكون جافة وحاوية على سيللوز فقطما من  .1

أو أكثر  CFU  015. يستخدم ماء مغلي لتحضير بعض شايات النباتات الطبية وهذا بحد ذاته يقلل المحتوى الجرثومي إلى4

 بقليل.

 ير لتخفيف الحمل الجرثومي فيها قبل طرحها. األعشاب الطبية حتى نستخدمها كشكل صيدالني يجرى عليها عمليات تطه0

 باألسواق، وعند تسويقها تكون بشكل جاف فال خطر عليها كشكل صيدالني من حصول نمو جرثومي.
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 األشكال الصيدالنية العقيمة: البحث السابع
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 مقدمة .1

)األشكال الحشوية( وقسم غير  injectableقسمين، قسم حقني تقسم األشكال الصيدالنية العقيمة تبعاً لطريقة االستخدام إلى 

 Non-injectableحقني 

 تنقسم األشكال الحقنية من ناحية الحجوم إلى:

  وريدياً  155أشكال ذات حجوم كبيرة أكبر من ً مل وحيدة الجرعة ال تحوي مادة على حافظة وتعطى تسريبا

Infusion 

 مل وتقسم بدورها إلى قسمين 05ن أشكال ذات حجوم صغيرة ال يزيد حجمها ع 

o  مل وال تحوي مادة حافظة 0وحيدة الجرعة بحدود 

o  مل كحد أقصى ويجب أن تحوي مادة حافظة 05متعددة الجرعات ال يسمح أن يزيد حجمها عن 

  تقسم من ناحية القوام إلى 

o لزيتية )ال يتجاوز مل( واألمبوالت ا 0: مثل األمبوالت المائية )ال يتجاوز حجمها سوائل جاهزة للحقن

 مل( والفالكونات. 4حجمها 

o مثل معلقات مشتقات الكورتيزون مثل البيتاميتازون والتريامسينولون.معلقات جاهزة للحقن : 

o جاهزة للمزج مع مذيب مناسب )ماء( قبل الحقن مباشرة مثل فياالت المضادات الحيوية مساحيق ذوابة :

 )سفترياكسون، أمبيسيللين(

o عن طريق المزج مع حامل مناسب قبل الحقن مياشرة مثل معلق ابة جافة جاهزة للتعليقمساحيق غير ذو :

 البنزاتين بنسلين

o مثل الليبوزومات )األميكاسين واألمفوتريسين(مستحلبات : 

 يمنع إعطاء الشكل الصيدالني حقناً وريدياً في الحاالت التالية 

o األشكال الحقنية الحاوية على مادة حافظة 

o لزيتية أو الحوامل الممزوجة بالماءاألشكال ا 

o المعلقات الجافة أو الجاهزة للحقن 
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 الصيدالنية العقيمة الحقنية األشكال .1

 العقيم الحقني هي الصيدالنيمكونات الشكل  .1.1

 الحامل .1.1.1

 لالكحول اإليتيلي في محاليمثل  بالماء )المستحلبات( ةالحوامل الممزوج ،الماء: أنواع الحوامل في األشكال الحقنية

 .ةالهرمونيفي األشكال كما الحوامل الزيتية  ،الغليكول في بعض المضادات الحيويةو الغليكوزيدات المقوية للقلب

 المادة الحاملة ليس لها أي فعالية عالجية أو سمية

 المضافة أو المذابة المواد .1.1.1

o ضالمواد التي تجعل الدواء مقبوالً من قبل المريوهي  المواد المساعدة على الذوبان 

 المواد المضافة لزيادة ثباتية المحاليل 

 المواد الحافظة والمضادة للعضيات الدقيقة 

o تضاف في حالة الحقن والقطرات العينية بهدف الحفاظ على العقامة 

o تضاف في العبوات ذات الجرعات المتعددة 

 الجدول التالي يبين أهمها 

 التركيز المادة المضافة

Phenyl mercuric nitrate 0.002 % 

Thiomersal 0.01 % 

Benzethonium chloride 0.01 % 

Benzalkonium chloride 0.01 % 

Cresol or Phenol 0.5 % 

Chlorbutanol 0.5 % 

Methyl p-hydroxyl benzoate 0.18 % 

Popyl p-hydroxyl benzoate 0.02 % 

Benzyl alcohol 2-5 % 
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 تالعبوا .1.1.3

ز األشكال البالستيكية عن الزجاجية بعدم الحاجة إلحالل الهواء بدالً من . تتميزجاجية وأبالستيكية وتكون 

السائل الخارج من العبوة، وهذا يمنع التلوث الذي قد ينجم عن دخول الهواء وتماسه مع العينة. كما أن صعوبة 

 النقل وثقل الوزن وسهولة الكسر أدت إلى تراجع استخدام الزجاج لصالح البالستيك

 اتالسداد مطاط .1.1.4

 جزء من العبوة ويستخدم في الفياالت السائلة •

 من المطاط الطبيعي مع إضافة مواد لتحسين صفاته مثليحضر  •

 الكربون األسود كمادة مالئةو الكبريت إلعطاء القساوة •

 مضادة أكسدة •

 مواد مزلقة •

 تسمح بنمو الجراثيم لذلك يجب تعقيمها وضمان جفافها قبل االستخدام  •

 لصيدالنيا للشكلالماء كحامل  .1.1

 المعايير الدستورية ألنواع الماء الداخلة في األغراض الصيدالنية

ي عن دوره في تحضير مختلف الكواشف الكيميائية الت يعتبر الماء مكون أساسي وهام للكثير ممن االشكال الصيدالنية فضالً 

 ة خاصة جدا في المعمل الدوائي وأن أيتستخدم في قسم مراقبة الجودة، لذلك تكتسب أنظمة تنقية وحفظ وتوزيع الماء أهمي

خلل فيها سينعكس سلبا على العديد من األمور وال سيما عند وجود مشكلة من الناحية المي، لذلك أي تلوث في الشكل 

 ول ما يجب التحري عن تلوثه أماء في تكوينه، فإن الماء هو لالصيدالني النهائي الذي يدخل ا

 يصنف الماء المستخدم في األغراض الصيدالنية الى األنواع التالية USPوبحسب دستور االدوية األميركي 

 Purified waterالماء المنقى  .1

 .يستخدم في تحضير القطرات العينية التي تعقم بشكلها النهائي. حقنيةسواغ في األشكال الصيدالنية الاليستخدم ك

 أهم المعايير المطلوبة 

 واه من الشوارد والنقاوةتحقيق المعايير الدستورية من حيث محت 

 100يحوي أكثر من  غير موافق الختبار العقامة ولكن ال CFU/ml 

 ليس من الضروري أن يكون موافقاً الختبار البيروجينات 

 يجب أن يحفظ بطرق عقيمة تمنع التلوث الجرثومي 

 Sterile purified waterالماء المنقى العقيم  .4

يستعمل  .ال يستعمل في تحضير أي شكل من األشكال الحقنية. ة وتعبئته بعبوات مناسبةهو ماء منقى تم تعقيمه بالحرارة الرطب

 .في تحضير القطرات العينية التي تحضر بشكل عقيم
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 أهم المعايير المطلوبة

 يجب أن يوافق اختبار العقامة 

 ليس بالضرورة أن يوافق اختبار البيروجينات 

  عن وجود كل من النشادر والكالسيوم وثاني أكسيد الكربون يجب أن يوافق بعض االختبارات من أجل الكشف

 دة والكلور والكبريتات والمواد المؤكس

 Water for injectionالماء المعد للحقن  .3

. ائييستخدم في تحضير المحاليل الحقنية المائية بشرط أن تخضع لعملية تعقيم بشكلها النه. يحضر بالتحال العكسي أو بالتقطير

 ح أو بالحرارة الرطبة يعقم بالترشي

 أهم المعايير المطلوبة

  155ليس بالضرورة أن يوافق اختبار العقامة CFU/L 

  يوافق اختبار البيروجينات ويحوي ما ال يزيد عنBacterial endotoxin 0.25 U/ml endotoxin 

 يجب أن يوافق االختبارات الدستورية من أجل الكشف عن وجود إجمالي الكربون العضوي 

 Sterile water for injection SWFIاء المعد للحقن العقيم الم .4

جاجية يعبأ بشكل عبوات يفضل ز. يحضر من الماء المعد للحقن بتعقيمه وتعبئته بالطريقة المناسبة. هو ماء حل الفياالت

 .عقيم التي تعبأ بشكلدم في تحضير األشكال الحقنية المائية خيست. ليتر 1وحيدة الجرعة من الزجاج أو البالستيك حتى حجم 

 لمطلوبةاأهم المعايير 

 يوافق اختبار العقامة 

  يوافق اختبار البيروجينات ويحوي ما ال يزيد عنBacterial endotoxin 0.25 USP Endotoxin U/ml 

 يجب أن يوافق كل االختبارات الدستوؤرية المتعلقة بالكشف عن النشادر والكالسيوم وثاني أكسيد الكربون والكلور 

 والكبريتات والمواد المؤكسدة

  Bacteriostatic water for injectionالماء المعد للحقن المثبط للجراثيم  .5

يستعمل في األشكال الصيدالنية الحقنية . يعقم بعد التعبئة للجراثيم،مضاف إليه مادة مثبطة  SWFIماء معد للحقن عقيم 

 وحيدة الجرعة أو متعدد الجرعات ممن الزجاج أو البالستيك وال يعبأ بشكل عبوات. متعددة الجرعات أو وحيدة الجرعة

 .مل 05تتجاوز حجم 

 :أهم المعايير المطلوبة

 يجب أن يوافق اختبار العقامة واختبار البيروجينات 

  يجب أن يوافق اختبارات قدرة الحفظ 

 يجب أن يوافق االختبارات المتعلقة بحالة العوالق 
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  Sterile water for inhalationاق الماء العقيم من أجل االستنش .6

 أهم المعايير المطلوبة. يستخدم في تحضير األشكال الصيدالنية االستنشاقية

 يجب أن يوافق اختبار العقامة. 

 إذا أضيفت له مادة مضادة للجراثيم يجب أن يوافق اختبار قدرة الحفظ 

 مطابقة اختبار البيروجينات يختلف تبعاً لدستور األدوية المرجعي  

  Sterile water for Irrigationالماء العقيم من أجل اإلرواء  .7

يحضر من الماء المعد للحقن بعد تعقيمه . اإلرواء هو الرحض أو إدخال سائل في أحد تجاويف الجسم من ثم استرداده

 يعبأ بشكل عبوات وحيدة الجرعة من الزجاج أو البالستيك . وتعبئته بالطريقة المناسبة

 المطلوبة  أهم المعايير

 يوافق اختبار العقامة 

  0.25يوافق اختبار البيروجينات ويحوي ما ال يزيد عن USP Endotoxin U/ml 

 رية المتعلقة بالكشف عن النشادر والكالسيوم وثاني أكسيد الكربون والكلور ارات الدستويجب أن يوافق كل االختب

 والكبريتات والمواد المؤكسدة

 و مضادة للجراثيمال يحتوي أي مواد مضافة أ  

  Water for Haemodialysisالماء المستخدم في التحال الدموي .8

 أهم المعايير المطلوبةو و ماء الشرب بدون كلوره

 155يتجاوز  محتواه من الجراثيم ال CFU/ml أي أنه غير عقيم 

 ال يوافق اختبار البيروجينات 

  ًعن األجزاء العقيمة في الجسم ال يحتوي أي مواد مضادة للجراثيم ويجب أن يبقى معزوال 

 لحشويةا األشكال العقيمة غير .3

 العينية المستحضرات .3.1

ً مغطاة هي مستحضرات موضعية وتكون إما سائلة  كالقطرات العينية أو ذات أساس زيتي مثل المراهم. والعين تشريحيا

موجودة على قريباً نفس الفلورا الطبيعية البغشاء يدعى الملتحمة وهو يعتبر غشاء مخاطي امتدا للجلد أو البشر، فتتواجد فيه ت

الجلد باإلضافة إلى بعض الجراثيم األخرى األقل تحمالً للجفاف وذلك ألن الوسط في العين يتم ترطيبه باستمرار بفضل السائل 

كورات ية والمالدمعي الذي تفرزه الغدد الدمعية، فتتذكر أنه من الجراثيم الموجودة في العين الوتديات والعنقوديات الذهب

 البشروية.

يدالني عقيم شكل صبالمحصلة فإن العين ليست جزءاً عقيماً ممن الجسم ومع ذلك فإنها تشكل حالة استثنائية وتتطلب تطبيق 

عليها لعدة اعتبارات أهمها أن التروية في الحجرة الداخلية للعين قليلة، ودفاعات الجسم الطبيعية في العين ضعيفة نسبياً، كما 
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يتم التعرف عليه أنه جزء طبيعي من الجسم في  ي العين الجسم الزجاجي الذي يكون معزوالً تماماً عن المناعة، إذ التحو

 لمستحضرات العينية تتمتع إجماالً بالخواص التالية:سبق فإن ا المرحلة الجنينية. وبناًء على ما

 عالية النقاوة وخالية من الجراثيم -

 للحفاظ على عقامتها أذا كانت متعددة الجرعات يجب أن تضاف لها مادة حافظة -

 عقيمة سواء بشكل نهائي أو تحضر بشكل عقيم -

 تقسم األشكال العينية إلى قسمين:

 . األشكال المائية مثل القطورات العينية والغسوالت العينية1

 . األشكال الالمائية التي تتكون بشكل أساسي من دسم مثل المراهم العينية.4

 ينيةالقطرات الع .3.1.1

 هناك عدة أنواع من القطورات العينية من حيث نوع العبوات المستخدمة:

a) عبوات الزجاجيةال 

b) العبوات البالستيكية المصنوعة من البالستيك اللدن عديد الجرعة 

c) قطورات العينية وحيدة الجرعةال 

 تعقيم القطورات العينيةة طريق .3.1.1.1

م بالشكل النهائي في حال كانت المادة الدوائية ثابتة بالحرارة، مع غطاء معدني فيكون التعقي في حال العبوات الزجاجية

 أما الحاوية على مواد عطوبة بالحرارة فتعقم بالترشيح ثم تعبأ بجو عقيم.

أما بالنسبة للقطرات الموجودة في عبوة بالستيكية فهي على األغلب ال تعقم بالشكل النهائي بالصاد الموصد وذلك بسبب 

 ك المستخدم في صناعتها لحرارة التعقيم المطلوبة لذلك تحضر وتعبأ بشكل عقيم.عدم تحمل البالستي

 فترة مأمونية استخدام القطرات العينية من الناحية الجرثومية .3.1.1.1

في البراد لمدة يوم من قبل مريض واحد. ولزيادة فترة التخزين يمكن حفظها  10تكون فترة االستخدام في المنزل حوالي 

زيادة الحمل الجرثومي ويحافظ تركيز كاف من المادة الحافظة للحفاظ على عقامة القطرة العينية ألن ذلك يثبط  شهر

 .أما في المشافي فينخفض عمر االستخدام إلى أسبوع واحد فقط وحمايتها من التلوث الخارجي أثناء االستخدام.

 المواد الحافظة المضافة للقطورات العينية .3.1.1.3

ق تفادياً لحدوث تلوث ميكروبي نتيجة تكرار عملية فتح وإغالالستعمال يجب إضافة مادة حافظة في القطورات العينية متعددة ا

 العبوة وكذلك نتيجة مالمسة فوهة العبوة للعين المصابة.

االعتبار الرئيسي في المادة الحافظة المستعملة في القطورات العينية هو فاعليتها المضادة للزائفة الزنجارية والتي تعتبر 

 عامل الرئيسي المسبب لإلنتانات العينية وخاصة تلك المكتسبة في المستشفيات.ال

 5.51، التيومرسال بتركيز %5.554أهم المواد الحافظة المسخدمة في القطورات العينية هي فينيل نترات الزئبق بتركيز 

 يزول.والكلوركر %5.51، أسيتات الكلورهكزيدين بتركيز % 5.51، البنزألكونيوم كلورايد %
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ً باالستعمال فهو يتميز بأنه ال الستخدام، يخسر تركيزه طيلة مدة ا يعتبر البنزالكونيوم كلورايد المادة الحافظة األكثر نصحا

 ولكن ال يمكن استخدامه دائماً لألسباب التالية:

 تنافره مع بعض مركبات أو مكونات الشكل الصيدالني مثل المواد المخدرة -

زائفة الزنجارية حتى بزيادة التركيز ضمن الحدود المسموحة، بالتالي تتم مشاركته مع الـ فة ضد الفعاليته الضعي -

EDTA  لزيادة الفعالية المضادة للزوائف الزنجارية، ولكن بالمقابل تقل الفعالية المضادة للعنقوديات الذهبية، والتي

 من الفلورا الطبيعية وبالتالي أقل خطورة. ءهي جز

الحاوية على صادات حيوية فعالة على سلبية الغرام يمكن فيها زيادة تركيز الصاد الحيوي إلى الضعف القطورات العينية 

 واالستغناء عن إضافة المادة الحافظة.

 المراهم العينية .3.1.1

بشكل عام ال يحتاج المرهم العيني مادة حافظة  .تتألف من أساس زيتي يذاب ويرشح ثم يعقم بالحرارة الجافة لمدة ساعتين

ً نها ليست فعالة في الوسط الزيتي. أل ال إ قدرة النمو الجرثومي على هذا الشكل ضعيفة لذلك مدة استعماله غير محددة جرثوميا

. باإلضافة إلى ذلك فإن سطح القطع في المرهم العيني صغير جداً ورأسه مدبب لتقليل بالتاريخ الخاص بفاعلية المادة الدوائية

 ما أمكن سطح التماس مع الوسط الخارجي

  العدسات الالصقةسوائل  .3.1.3

 تقسم العدسات الالصقة من حيث التركيب والغرض من استخدامها إلى:

 وهي كارهة للماء  Hard lensesعدسات قاسية  -

 منها محبة للماء ومنها كارهة للماء Soft lensesعدسات طرية  -

بالزوائف الزنجارية أو بنوع من الطفيليات الحرة  تبادل العدسات الالصقة من شخص آلخر قد يؤدي إلى انتقال اإلصابات

 تعيش في المياه وتسبب التهاب قرنية خطير جداً.التي  Acanthamoebaالمدعوة 

 سوائل النقع

وتحوي مواد حافظة هي نفسها تلك المستخدمة في حفظ القطورات  حفظهاتستعمل بهدف ترطيب وتطهير سطح العدسة و

 .قلأاكيز مثال الكلورهيكزيدين والتيومرسال ولكن بتر. كعامل مساعد  EDTAالعينية، وعادة ما يضاف الـ

 السوائل العقيمة غير المعدة للحقن .3.1

  المحقون غيرالماء  .3.1.1

 . أهم خصائصهترطيب االنسجةلفي تنظيف الجروح خالل العمليات ويستخدم 

 قد يكون سائل ملحي معادل للتوتر ويسمى الماء الموضعي 

 لفيزيولوجي كبديل عنه ولكن كلفته أكبريمكن استخدام المصل ا 

 ال يحوي مادة حافظة ألنه يستخدم لمرة واحدة فقط 

 يعقم بالحرارة الرطبة 
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 تنظيف المثانة سوائل .3.1.1

 تستعمل لغسيل المسالك البولية وتستعمل خالل او بعد العمل الجراحي وتعقم بالحرارة الرطبة 

 سوائل التحال الدموي والبريتواني .3.1.3

 المنتجات السامة في حال الفشل الكلوي او التسممبهدف إزالة البقايا المتراكمة و ف البريتوانيتحقن في التجوي

  لوكوز وتعقم بالترشيحغو تحتوي شوارد

 الربطات والخيوط الجراحية .3.3

 الربطات .3.3.1

ً ما تستخدم في الشرايين لكون  نزف في ال شريط من أجل ربط األوعية الدموية الكبيرة قد تكون شريان أو وريد، وغالبا

 الشرياني يشكل مشكلة أكبر ألن الدم يندفع فيه بقوة بفضل مرونة جدران الشرايين وارتفاع الضغط فيها.

 )الدروز، الغرز، القطب( الخيوط الجراحية  .3.3.1

تستعمل لقطب الجروح أو لتقريب ضفتي النسيج لتمام عملية االلتئام وهي مواد ذات متانة ومرونة. كال النوعين موجودين 

 كلين:بش

 يع طبقات الجلد الداخليةويستخدم في تجم القابل لالمتصاص يتدرك في الجسم ويتالشى 

 غير الممتص يجب إزالته 

 الخيوط الجراحية العميقة)الممتصة( وطريقة تعقيمها: .3.3.1.1

 رهي شريط من الكوالجين مشتق من نسيج حيوان ثديي)أمعاء( والحيوان المرغوب هو الخروف، وبما أنها مشتقة من مصد

 :Sporesوأكثر ما نخشاه منها البذيرات طبيعي فانها تكون ملوثة بداية بعدد هائل من الجراثيم 

 .Colstridiumبذيرات جراثيم الالهوائية في أحشاء الحيوان وأهمها المطثيات . 1

 .Bacillusأهمها العصيات إيجابية الغرام جراثيم الهوائية في جلد الحيوان وبذيرات ال .4

 لعيارية لتعقيم الخيوط الجراحية الممتصة:الطريقة ا

على مغزل معدني في زجاجة أو عبوة مالئمة أخرى ضمن سائل  ( cm 350)بطول حوالي هي لف الشريط المراد تعقيمه

مالئم ، وذلك للحفاظ على مرونة وقوة الشد للخيط بعد التعقيم، ثم تتم عملية لتعقيم بأشعة غاما وفي هذه الحالة يحدث نقص 

سائل عقيم في عبوة محكمة االغالق وال  يقوة الشد بعد عملية التعقيم، فالشكل النهائي لهذه الخيوط هو مغزل موجود ف في

 إخراجه من السائل بعد التعقيم ألنه سيتعرض للتلوث.يجوز 

 تعقيمها:وآلية  Non-absorbable typesغير الممتصة  األنواع .3.3.1.1

 ي الوقت الحاضر تصنع من النايلون.في السابق كانت مصنوعة من القطن، أما ف

تتألف من شريط من المعدن أو المواد العضوية والتي ال تسبب تفاعالت نسيجية وتعبأ كسابقتها بعبوات وحيدة االستعمال 

 زجاجية أو بالستيكية وقد تحوي سائل مع أو بدون مادة حافظة.
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 مة(ية المادة المستخدمة وثباتيتها تطبق عملية التعقيم المالئطبقا لنوع) تعقم هذه الخيوط بالطريقة المناسبة بحسب طبيعتها

 شعاع.لة للتعقيم بالصاد الموصد أو باإلونفصل منها المواد القب
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 أنظمة حفظ األشكال الصيدالنية: البحث الثامن
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 مقدمة .1

لجراثيم )قاتلة أو مثبطة(، تكون غير سامة على العضوية الحية بالتراكيز المادة الحافظة هي مادة ذات فعالية مضادة ل

 المستخدمة بها ضمن الشكل الصيدالني. 

قيمة بهدف منع الميكروبات الموجودة ضمنها من النمو نتيجة عدم عتضاف المواد الحافظة إلى األشكال الصيدالنية غير ال

مما قد يتعرض له من تلوث ف حفظ الشكل الصيدالني خالل فترة االستخدام عقامة المواد األولية المكونة لها، وكذلك بهد

خارجي نتيجة االستعمال الخاطئ أو سوء التخزين. كما تستخدم المواد الحافظة في األشكال الصيدالنية غير العقيمة في حال 

 كانت األخيرة متعددة الجرعات.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على فاعلية هذه المادة الحافظة  تعتبر المادة الحافظة هي األساس في جملة الحفظ ولكن

 تتضمن التركيز المستخدمة به ودرجة حرارة التطبيق ودرجة حموضة الوسط والنشاط المائي ...

 التكيف الجرثومي .1

 ها.طريقة التأثر بإن بقاء الخلية الميكروبية لفترة طويلة على تماس مع المواد المثبطة لها يجعلها قادرة على تغيير 

ففي الصادات الحيوية مثالً قد تغير الجراثيم الحساسة للسلفوناميدات طريقة استقالبها، والجراثيم الحساسة لصادات البيتاالكتام 

ممكن أن تغير البروتين الرابط للبنسلينات في جدارها الخلوي، وعلى نفس المبدأ ممكن أن تطور الجراثيم مقاومة للمواد 

 بإجراء طفرة أو تالؤم يساعدها على العيش ضمن الشكل الصيدالني دون تأثر بالمواد الحافظة.الحافظة 

ر العفن لة الكبيرة ع فطوكبالنسبة للفطور ال يوجد مشكلة كبيرة مع الخمائر فهي ال تمتلك شكل مقاوم، بينما تكون المش

moldsذلك يفضل والتالؤم، لمقاومة أي أنها أكثر قدرة على التكيف  ، التي تمتلك شكالً إعاشياً خيطياً قادراً على تشكيل أبواغ

 عند تحضير الشكل الصيدالني أن يكون عدد الفطور في الحدود الدنيا.

 Principles of preservationمبادئ نظام الحفظ  .3

 طريقة واحدة في حفظمين جملة حفظ متكاملة، يجب أال نعتمد على على اعتبار أن المادة الحافظة غير قادرة لوحدها على تأ

األشكال الصيدالنية بل يجب الدمج بين عدة طرق، مثل المشاركة بين درجة الحرارة والممادة الحافظة المستعملة وكذلك 

 .pHودرجة يمكن مشاركة النشاط المائي 

 ويمكن إجمال مكونات الشكل الصيدالني المؤثرة على عمل المادة الحافظة باآلتي:

ادات الحيوية والحموض والقلويات والكحول )االيتيلي وااليزوبروبيلي والبنزيلي( والعوامل الفعالة على المواد الحافظة والص

السطح الشرسبية والشرجبية واالسترات، والعوامل الرافعة للقوام والمواد الذوابة في الماء )االمالح والسكريات(، ومضادات 

 ت، والملونات والمعطرات.األكسدة الفينولية، والعوامل المخلبة، والغليكوال

ومع ذلك يمكن أن تكون المواد الحافظة غير ضرورية للمراهم بسبب غياب الماء وكذلك وجود الصادات الحيوية في الصيغة 

 يجعل استخدام مواد حافظة معينة غير ضروري

 صفات المادة الحافظة المثالية .3.1

 يجب أن تتوفر في المادة الحافظة نظرياً الصفات التالية:
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 أن يكون لها طيف واسع من التأثير المضاد للمتعضيات الدقيقة .1

ولكن من الصعب الحصول على  ،يفضل أن يكون طيف المادة الحافظة يشمل جميع أنواع الجراثيم والفطور على حد سواء

ز عالية )تكون اكيتاج إلى ترفطور وضد إيجابيات الغرام ولكن نحفمثالً النيباجين والنيبازول فعالين بشكل جيد ذد ال ،ذلك

 وتبقى غير فعالة ضد الزائفة الزنجارية. سمية عند اإلنسان( لتصبح فعال ضد سلبيات الغرام

 ة في المنتجات الصيدالنية والتجميليةالمصادف  pHـن تكون فعالة وثابتة على مدى قيم الأ .1

ثباتية مختلفة، لذلك  pHكل مادة فعالة لها الشكل الصيدالني هو ثبات المادة الفعالة على الرف أثناء الحفظ، و pHمايحدد 

 .pHيجب اختيار المادة الحافظة تبعاً لثباتها وفعاليتها ضمن مجال واسع من 

 ن تكون متوافقة مع الجزاء المكونة للصيغة ومع مواد التغليف وعدم التفاعل مع عناصر الصيغةأ .3

. وذلك على اعتبار أن المواد الحافظة دل الخواص العالجية للدواءال تباألهم من ذلك أبالتالي تقلل من خسارة المادة الحافظة و

 هي مواد كيميائية وبالتالي قد تؤثر أيضاً على المواد األخرى في الصيغة.

 ال تؤثر على الخواص الفيزيائية للمنتج أ .4

 .اللون والنقاء والرائحة والطعم واللزوجة والتركيبمثل 

 مناسب ليضمن تركيز جيد للمادة الحافظة في الجزء المائي من المنتجن يكون لها معامل توزع زيت في ماء أ .5

 ن توقف فعالية العضويات الدقيقة بسرعة كافية لمنع تكيف الجرثوم مع نظام الحفظأ .6

فظة ابالنمو والزيادة، أما حديثاً فيجب أن تؤدي المادة الح سابقاً انت تكتفي دساتير األدوية بأال تسمح المادة الحافظة للجراثيم

 إلى تقليل عدد الجراثيم 

 منة االستخدامآيجب ان تكون  .7

  .ردة فعل كالحساسية مثال على الجلد واالغشية المخاطية ةيغير مهيجة او مسببة ألن تكون غير سامة عن طريق الفم وبأ

 ن تكون رخيصة بحيث ال تزيد كلفة المنتج الصيدالني كثيرا  أ .8

 لحافظة في الصناعة الصيدالنيةالجدول التالي يبين استخدام المواد ا

مستحضرات  المادة الحافظة

 عينية

مستحضرات 

 موضعية

مستحضرات 

 فموية

قابل 

 للحقن

Benzalconium Chloride + + - + 

Benzoic acid (+salts) - + + - 

Benzyl alcohol - + - + 

Bronopol - + + - 

Cetrimide + + - - 

Chlorbutanol + - - + 
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Chlorhexidine + + - - 

Chlorcresol - + - + 

Cresol - + - + 

Ethanol - - - - 

Parabens (methyl، ethyl، butyl، 

pro[yl + slats) 

)+( + + )+( 

Phenol - + - + 

Phenoxyethanol - + - - 

Phenyl mercuric salts + - - - 

Sorbic acid - + + - 

Thiomersal + - - + 

 

 كلورليج يستخدم في المستحضرات الموضعية فقط إذا لم يكن له بديلالبنزالكونيوم  -

 من أحل الفعالية على عصيات القيح األزرق EDTAالباربينات يجب مشاركته مع  -

 (4-0مشتقات البارابين مفضلة ألنها تعمل بدرجات حموضة واسعة ) -

 الفينوكسي إيتانول من المواد الحافظة المفضلة في اللقاحات. -

 لمؤثرة على فعالية المادة الحافظةالعوامل ا .3.1

 التركيز .3.1.1

ليتها، فكلما ن تركيز المادة الفعالة وفعايز المادة الحافظة دوراً كبيراً في التأثير على فعاليتها، وهناك عالقة أسية بييلعب ترك

 ازداد التركيز ازدادت الفعالية والعكس بالعكس وفق العالقة:

1/t2= tη )2/C1C) 

 ن مختلفين للمادة الحافظة.كيزيتر 2Cو  1Cحيث 

2t 1وt .الزمن الخاص إلنجاز المستوى نفسه من النقص في عدد الجراثيم η  إيتا(: معامل التركيز األسي( 

ً لتأثير التغيرات في التركيز على سرعة القتل الجرثومي ويمكن حسابه  يعتبر معامل التركيز األسي )معال التمديد( مقياسا

 معادلتين السابقتين فنجد:باشتقاقه رياضياً من ال

η)2logC-1/(log C)1log t -2t = (log  

وسنجد أنه كلما ازداد معامل التركيز األسي لمادة ما كلما تأثرت فعاليتها بالتمديد، مع األخذ بعين االعتبار أن معامل التركيز 

 ها نفس المادة.األسي ال يختلف بين مادة وأخرى وحسب وإنما بين الجراثيم الختلفة التي تؤثر علي
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ويمكن استنتاج نسبة النقص في الفعالية كما تشير العالقة السابقة بمعرفة نسبة النقص في التركيز ورفعها بالقوة إلى معامل 

 فإذا تم تديد الفينول إلى النصف فهذا يعني أن النقص في الفعالية  η=1ي. فمثالً الفينول ذو معامل تركيز أسي التركيز األس

/64= 1 6(1/2) 

 مرة! 10تفسر هذه النتيجة على أن تمديد الفينول إلى نصف تركيزه يؤدي إلى نقصان فعاليته وكأنما تم تمديده 

ويبين الجدول التالي مقدار النقص في الفعالية لبعض المركبات باختالف معامل التركيز األسي ونسبة النقص في التركيز 

 اعتماداً على العالقة السابقة

 جزء الفعالية المتبقي عند التمديد إلى   ηمعامل التركيز

1/2 1/3 

1 1/2 1/3 

1 1/4 1/9 

3 1/8 1/27 

4 1/16 1/81 

5 1/32 1/243 

6 1/64 1/729 

7 1/128 1/2187 

8 1/256 1/6561 

مادة الحافظة فعال من اليهمنا هذا المعيار بشكل كبير جداً عند تقييم فعالية المادة الحافظة في األشكال الصيدالنية، فالجزء ال

كما نعلم هو الجزء الحر في الوسط المائي كن ليست كل المادة الحافظة الموجودة في الشكل الصيدالني حرة ومتاحة للقضاء 

 على الجراثيم.

وآخر مرتبط على العوالق الموجودة قيما إذا كان الشكل مدمص على سطح العبوة من الداخل، ثمة جزء من المادة الحافظة 

ً مثالً، وجزء آخر مدمص على الخاليا الجرثومية التي تفاعل معها، فجميع هذه األجزاء  تنقص التركيز الحر للمادة معلقا

 الحافظة والذي ينقص بدوره من فعاليتها المضادة للجراثيم.

لى فعاليتها ثر بشكل كبير عفإذا كانت هذه المادة الحافظة من مشتقات الفينول مثالً فإن نقصان التركيز الحر بمقدار زهيد سيؤ

وقد يؤدي إلى فشل جملة الحفظ للشكل الصيدالني كاملة. وبالرغم من كل ما سبق ال يمكن رفع تركيز المادة الحافظة فوق 

 الحدود المسموحة بسبب التأثيرات السمية التي قد تسببها

 pHتأثير الـ  .3.1.1

 كيميائياً  يكون التأثير على فعالية المواد الحافظة إما فيزيائياً أو

الحالة الفيزيائية للمطهر من حالة غير فعالة إلى حالة فعالة أو بالعكس، كما يؤدي تغير درجة الحموضة إلى تغيير : فيزيائي

 في الغلوتار ألدهيد الذي يكون بشكل متماثر غير فعال في الوسط الحمضي ليصبح حراً وفعاالً في الوسط القلوي
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كيميائي في المطهر بحيث يؤثر على نسبة الشكل غير المتشرد الفعال إلى ضة إلى تغيير يؤدي تغير درجة الحمو: كيميائي

 155المتشرد الفعال كما في حمض الهيبوكلور الذي يكون الشكل المبرتن فيه أكثر فعالية من الشكل غير المبرتن بحوالي 

 مرة.

الحافظة )المتشرد + غير المتشرد( اعتماداً على معرفة يمكن معرفة نسبة الشكل غير المتشرد من إجمالي الشكل الكلي للمادة 

pH   الوسط وpKa هاسباخ:-المادة الحافظة وفق العالقة المشتقة من معادلة هندرسون 

Ratio of nonionized form = 1/ (1+ anti log (pH + pKa) 

المثالي لبعض  pHويبين الجدول التالي أمثلة عن ال على فعالية المادة الحافظة. pHتفيدنا المعادلة السابقة في التنبؤ بتأثير الـ 

 المواد الحافظة.

 ηمعامل التركيز  األمثل pHجال الـم المادة الحافظة

Benzalconium Chloride 4-15 3.5، (1.8y-9m) 

Benzoic acid (+salts) 1-5 3.5 y 

Benzyl alcohol ≤5 6.6 (4y، 2m) 

Bronopol 5-7 0.9 

Cetrimide 4-15 1 

Chlorbutanol ≤4 1 

Chlorhexidine 5-8 1.1 

Chlorcresol ≤8.5 8.3 

Cresol ≥1 8 

Ethanol 4.5 حمضي (5.7y، 3m) 

Parabens (methyl، ethyl، butyl، pro[yl + slats) 3-1.5 1.5 

Phenol ≥1 5.8 (8.7y، 3m) 

Phenoxyethanol 6-8 9 

Phenyl mercuric salts ≥6 1 

Sorbic acid ≥6.5 3.1 

Thiomersal 7.8 1 

 m   يدل على التأثير على الفطور الخيطية وy يدل على التأثير على الخمائر 

 .متحرر يقصد بها أن المادة الحافظة فعالة في مختلف درجات الحموضة 

  مجال الحموضة المثالي له هو المعتدل لذلك يفضل استعماله في القطورات العينية والمستحضراتالتيومرسال 

 الحقنية.

 تأثير درجة الحرارة .3.1.3

 المادة الحافظة مثلها كمثل أي مادة مطهرة تزداد فعاليتها المضادة للجراثيم بزيادة درجة الحرارة.
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 تأثير التوزع في الجمل متعددة األطوار .3.1.4

 التركيز الفعال للمادة الحافظة هو التركيز الحر الموجود في الوسط المائي

 تأثير حجم التلوث .3.1.5

الجراثيم البدئية الموجودة في الشكل الصيدالني تؤثر على ثباتيته ويعود البب إلى أنها تؤثر على المادة الحافظة نوع وكمية 

وتستهلكها مما يؤدي إلى نقص تركيزها في الشكل الصيدالني وبالتالي يصبح الشكل قليل االحتمال للتلوث الخارجي وهو 

 ضعيف من الناحية الميكروبيولوجية

 Preservative capacity الحفظ ةاختبار قدر  .3.3

تعتمد على إقحام وChallenge test التي اقترحتها دساتير األدوية لتقييم قدرة الحفظ هو ما يسمى اختبار التحدي أحد الطرق 

 .كمية من أحد الجراثيم ضمن الشكل الصيدالني ثم مراقبة ما سيحدث من تبدالت خالل مدة من الزمن حددتها دساتير األدوية

ة دستور األدوي . وبحسبهدف التأكد من قدرة نظام الحفظ على حماية الشكل الصيدالني خالل مدة التخزين واالستعمالت

من عدد  %95يكون نظام الحفظ فعاالً بالنسبة لالختبارات التي تستخدم الجراثيم عندما يحصل نقص ليس أقل من  األمريكي

نقص من العدد البدئي )عند الزمن الصفر(  %99ليس أقل من وم من الحضن، أيا .الجراثيم البدئي )عند الزمن صفر(، بعد 

ً  44ال يزداد العدد بعد حضن أو يوم حضن 10بعد  ال يزداد العدد البدئي (: يجب أنالفطور )خمائر وعف في حالةما . أيوما

 .يوم حضن 44 و 10، .)عند الزمن صفر( بعد 
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استخدام األحياء الدقيقة في الصناعة : البحث التاسع

 الصيدالنية
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 مقدمة .1

تمتلك األحياء الدقيقة خصائص نوعية تمتاز بها عن الكثر من الكائنات الحية، إذ أن الغالبية العظمى منها غير ممرضة ولها 

قوم ء الدقيقة الموجودة في التربة والتي تبات ثانوية ذات استعماالت طبيعية. مثال على ذلك األحياالقدرة على إنتاج مستقل

بتفكيك المواد العضوية الطبيعية جميعها، وتحسين خصوبة التربة بتحطيم أنسجة النباتات والحيوانات فيها، ودمج النواتج 

 .والمعادن المحررة مع التربة، كما أن لبعض أنواعها قدرة على حّل بعض المنتوجات المصنعة من اإلنسان

 - .Alexander Fleming  (194الكسندر فليمينج  اكتشفعندما  ام بالجانب الطبي لمنتجات األحياء الدقيقةبدأ االهتم

قد تلوثت بنمو فطري والذي عرف فيما بعد بفطر  Staphylococcus aureusأن أحد أطباق بكتيريا  (م 1944

Penicillium notatum. 

تنقية للنوع الفطري المنتج للمضاد الحيوي ووجد بأن هذا المضاد ل وبحاث عقب هذا االكتشاف من عزالعديد من األ أجري

هاورد )و عالم األمراض  (Ernst Chainإيرنست تشين )الكيميائي كل من العالمين  قام لجرام.افعال ضد البكتيريا الموجبة 

ذي أطلق عليه اسم وال Penicillium notatumباستخالص المضاد الحيوي الذي ينتجه فطر (  Howard Floreyفلوري

Penicillin م. 1900.وقد حصل كال من فليمينج و تشين و فلوري على جائزة نوبل عام 

وهي نوع  Streptomycesم من جنس  1900عام  streptomycinكما تم استخالص المضاد الحيوي المعروف باسم 

كما أن هنالك  Selman Waksman.األميركي من أنواع بكتيريا التربة والتي تسمى بـ األكتينومايسيتات على يد العالم 

وتم اكتشاف نوع آخر من فطريات الـ  .Aspergillusمضادات حيوية تم استخالصها من فطريات الجنس 

Penicillium   والذي ينتج الـpenicillin  بكميات وفيرة وهوPenicillium chrysogenum. 

 .واد دوائيةاألحياء الدقيقة المنتجة لم يبين الجدول التالي بعض

Product Microorganism 

Penicillins Penicillium Sp. 

Cephalosporins Cephalosporin acremonium 

Aminoglycosides، Tetracyclines، Polyketides Actimoycetales  

Immunosuppresive agents (Cyclosporine) Trichoderma Sp.، Tolypocladium Sp. 

Antibiotics and many other products Streptomyces Sp. 

Cholestrol lowering agents (Mevastatin) Penicillium Sp. 

Lovastatin Aspergillus Sp.  
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 كمصدر هام المركبات الطبيعية Actinomycetesالشعاعيات  .1

المركبات  ا الهام كمصدر للكثير منتعرف فصيلة الشعاعيات من األحياء الدقيقة التي تتواجد بشكل طبيعي في التربة بدوره

 Saccharopolysporaتنتجهالطبيعية ذات الخصائص الدوائية من أبرزها الصادات الحيوية مثل األريترومايسين الذي 

erythraea،  الفانكوميسين المنتج منAmycolatopsis orientalis كما تنتج مركبات ذات خصائص مضادة للسرطان .

. باإلضافة إلى المواد العطريةمثل الجيوسمين الذي تنتجه العديد Rapamycinومثبطات للمناعة مثل  Dكتينومايسين األ مثل

 من أنواع الشعاعيات والمسؤول عن رائحة تربة الغابات.

 Actinomycetesمن الشعاعيات الحديثة عزل الصادات الحيوية مراحل  .1.1

 جمع عينات التربة. 1 

 . حل بالماء العقيم وتثفيل4

 رشيح وعزل لألحياء الدقيقة. ت0

 . إجراء اختبار إنتاج الصادات الحيوية0

 . إيجاد الظروف المثلى لنمو الجراثيم المعزولة وإنتاجها للصادات0

 . الزرع في أوساط سائلة بكميات كبيرة1

 . استخالص المركبات الفعالة بالمحالت العضوية.

 عالة: مثل استخدام طرق الكروماتوغرافيا المختلفة. إيجاد الطريقة المثلى لعزل تنقية المركبات الف4

 . تحديد الصيغة الكيميائية وفهم االصطناع الحيوي9

 . إجراء الدراسات السريرية 15
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 إنتاج الفيتامينات بواسطة األحياء الدقيقة .3

نواع محددة منها نية في تصنيع أتستخدم األحياء الدقيقة بسبب قدرتها على إنتاج الفبتامينات في الصناعة الغذائية والصيدال

 ( والتيامين البيريدوكسين حمض الفوليك وحمض األسكوربيك وغيرها. B2( واريبوفالفين )B12مثل الكوباالمين )

 ( ميكروبيولوجيا  Vitamine B12المين )الكوباإنتاج  .4

ميات كبيرة كما بعض األحياء الدقيقة بك يتواجد هذا الفيتامين في النسج الحيوانية بتراكيز زهيدة وينتج بشكل طبيعي من قبل

 يوضح الجدول التالي

Microorganism )الكمية المنتجة )مغ / ل 

Bacillus megaterium 5.01 

Streptomyces olivaceus 0.01 

Butyribacterium rettgeri 0.5 

Micromonospors sp 11.0 

Propionicbacterium freudenreichii  19.5 

Propionibacterium shermanii 00.5 

Pseudomonas denitrifcans 15.5 

Rhodopesudomonas protamicus 100.5 

 

ً لتحسين اإلنتاج وناتجة عن تزاوج  Rhodopseudomonas protamicusالساللة  هي ساللة معدلة وراثيا

Rhodopseudomonas spheroids وProtaminobacter rubber 

ً  B12يتامين من ف يقدر اإلنتاج السنوي  كغ 10555ب  ميكروبيولوجيا

 استخالص الكوبوالمين من الخاليا •

 يكون مرتبطاً بالخاليا-الكوبوالمين المنتج بالتخمر  •

 pH 6.5-8.5دقيقة في  05درجة مئوية حوالي  145-45يتم حله بالمعالجة بالحرارة  •

 ترشيح وتثفيل المواد الصلبة والخاليا •

 جمع الوسط المتخمر •

 وهذا كاٍف كمتمم غذائي % 45الطريقة على كوباالمين بدرجة نقاوة نحصل بهذه  •

 %90في االستعماالت الطبية يجب أن تكون درجة النقاوة  •

 


