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 مقّدمة 

كل مادة أولية مستخدمة في التصنيع الدوائي إلى اختبار تحديد الحمل الحيوي أو الحد  يجب أن تخضع  
 الميكروبي. 

: هو الحد األعظمي المسموح به من الميكروبات ضمن األشكال    Microbial limitالحد الميكروبي   •
 الصيدالنية النظيفة أو المواد األولية النظيفة .

 لجراثيم الموجودة فعليًا ضمن الشكل الصيدالني.: هو عدد ا Bioburdenالحمل الحيوي   •
 يجب أال يتجاوز الحمل الحيوي الحد الميكروبي في أي شكل صيدالني 

 )الحد الميكروبي < الحمل الحيوي(
يختلف المستوى المسموح به من الجراثيم بين األشكال الصيدالنية المختلفة فمثاًل يسمح دستور األدوية   ❖

، أما  cfu/ml 100يدالنية الفموية المائية غير العقيمة )الشرابات( بوجود األميركي في األشكال الص
، أما في  cfu/ml3 10في األشكال الصيدالنية الفموية غير المائية )كالمضغوطات( يسمح بوجود  

 cfu/ml4  10التحاميل فالحد المسموح هو  
بوجود   ❖ السورية  الصحة  وزارة  الصيدالنية    cfu/ml  500تسمح  األشكال  غير  في  المائية  الفموية 

 العقيمة)الشرابات(.

 قبول ورفض المادة األولية 

كمية معلومة وتحضن بالشروط المناسبة لمعرفة فيما إذا كانت المادة األولية مرفوضة أو مقبولة تزرع  
 والمدة الكافية ثم يقدر عدد المستعمرات وتحاكم النتيجة كما يلي: 

إذا كان عدد الجراثيم أكثر من الحد المسموح به ُترفض المادة األولية أو تعالج بطريقة مناسبة   -أ
ال  من  مستوى عال  بوجود  فيه  يسمح  آخر  إلى شكل صيدالني  تحول  أو  ذلك  أمكن  تلوث  إن 

 الجرثومي بشرط أال تكون الجراثيم الملوثة من النوع المرفوض.
إذا كان عدد الجراثيم أقل من الحد األعظمي المسموح به ُتقبل المادة بشرط عدم احتوائها على   - ب

 جراثيم مرفوضة.

 

 إلغاء فعالية المادة الحافظة : 

ب التأكد من أن عملية إلغاء فاعلية عند تطبيق اختبار قياس المحتوى الجرثومي لألشكال الصيدالنية يج
 المادة الحافظة تمت بالشكل المناسب الذي ال يؤثر على نمو الجراثيم الموجودة في الشكل الصيدالني.  
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 تتم عملية إلغاء فاعلية المادة الحافظة بإحدى الطرق التالية:

مادة تدمصها  أو إضافة    MICالتمديد بمصل فيزيولوجي لخفض تركيز المادة الحافظة دون الـ  .1
 فتخفض تركيزها الفعال. 

 استخدام مواد تعاكس نوعيًا فاعلية المادة المضادة للجراثيم.  .2
 ميكرون.  0.45الغسيل على سطح مرشحة )بعد الحل بالمذيب المناسب العقيم( ذات قطر  .3

ابي هو جرثوم تتم عملية التأكد من إلغاء فاعلية المادة الحافظة باستخدام الشاهد اإليجابي. الشاهد اإليج
حساس للمادة الحافظة حيث ُتزرع كمية قليلة من الجرثوم الشاهد في جزء العينة المبطل فاعلية المادة 
 الحافظة فيها ففي حال عدم حدوث نمو فهناك آثار متبقية من المادة الحافظة لم يتم التخلص منها بعد. 

وال ❖ كالكريمات  األطوار  متعددة  الصيدالنية  األشكال  حالة  الشكل  في  تفكيك  البداية  في  يجب  مراهم 
الصيدالني إلى مكوناته باستخدام مصل فيزيولوجي عقيم أو مذيب عضوي عقيم ثم يرشح الشكل  
الصيدالني ويغسل على سطح المرشحة بنفس المذيب ثم تزرع المرشحة بما فيها من الجراثيم على  

 األوساط الزرعية المالئمة

 

 طرق قياس المحتوى الجرثومي : 

 جد أربع طرق مستخدمة لقياس المحتوى الجرثومي وهي: تو 

بعد معاملة الشكل الصيدالني أو المادة األولية بالطريقة المناسبة ُيزرع    طريقة العد على السطح :  •
مل( على سطح وسط صلب مناسب ثم تحضن بالشروط المناسبة وُتقرأ    0.5-0.1حجم من العينة )  

 جراثيم الهوائية فقط (. النتيجة )الزرع على السطح ينمي ال
 

مل من العينة المراد عد الجراثيم فيها في  1في هذه الطريقة يوضع    الزرع في العمق )طريقة الصب(: •
درجة مئوية ,     55-50علبة بتري عقيمة فارغة ثم يسكب وسط الزرع المعقم والمبرد إلى الدرجة  

تمزج العينة مع الوسط بشكل جيد ثم تترك حتى يتصلب الوسط ثم تحضن بالشروط المناسبة ولمدة  
كافية , بعد ذلك تعد المستعمرات المتشكلة في العمق وعلى السطح وبذلك نحصل على عدد الخاليا  

اثيم الالهوائية المجبرة  تنمو في العمق الجر   مل من العينة المختبرة للعينات السائلة.1الجرثومية في  
والالهوائية المخيرة في حين التنمو الجراثيم الهوائية في العمق. تعتبر هذه الطريقة هي األمثل في  

 حال فحص الشرابات 
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الصيدالني أو المادة األولية أو محاليلها في مذيب  بترشيح الشكل  طريقة العد على سطح المرشحة: •
مناسب عقيم باستخدام مراشح سللوزية بأبعاد مناسبة متوافقة مع دستور األدوية ثم تزرع المرشحة  

 على األوساط الزرعية المناسبة وتحضن بالشروط المثلى. 
 

تحضير مجموعات من  هي طريقة كيفية ونصف كمية يتم فيها  :    MPNطريقة العدد األكثر احتماال   •
مل من العينة السائلة ,وفي األنابيب    1األنابيب يوضع في كل أنبوب من األنابيب الخمسة األولى  

مل    50مل من العينة ثم أنبوب يحوي    10أنابيب في كل منها    5مل من العينة ثم    5الخمسة التالية  
نابيب الحاوية مقادير صغيرة  عينة. يراقب ظهور التلوث في األنابيب ففي حال ظهور التلوث في األ

 من العينة فإن مقدار التلوث كبير والعكس صحيح وهناك جداول لقراءة النتائج. 

 يتم اختيار إحدى الطرق السابقة بما يناسب الشكل الصيدالني المختبر فمثلا 

 يمكن اختيار الطرق األربع السابقة جميعها في حالة الشرابات

فإن الطريقة المثلى لزراعة المعلقات هي بالزرع على السطح.   Suspensionبينما في حالة المعلقات-
حيث ال يمكن استعمال طريقة العد على المرشحة ألن المرشحة ستحتفظ باألجزاء الصلبة من المعلق مع 

ألنها طريقة تعتمد على قياس العكر   MPNالجراثيم فتسد مسام المرشحة، كما ال يمكن زراعتها بطريقة  
زاء الصلبة في المعلق عكر الجراثيم بعكرها، كما ال يمكن زراعتها بالعمق ألن األجزاء وستشوش األج

 الصلبة ستختلط على المحلل مع أشكال المستعمرات الجرثومية النامية في العمق. 

 الجانب العملي: 

 قياس المحتوى الجرثومي في األشكال الصيدالنية الصلبة )المضغوطات(:  :1تجربة 

مل من المصل الفيزيولوجي، يستخدم مازج    10غ من الشكل الصيدالني في  5ُيمزج    تحضير العينة:  •
فورتكس في المزج، بعد ذلك ُيثّفل المزيج بهدف السماح للجزيئات الصلبة بالترسب و يؤخذ الجزء  

 الطافي إلجراء االختبارات الميكروبية عليه. 
المدروس:   • المستحضر  الجرثومي ضمن  المحتوى  تقييم  قياس  العينة  يتم  الجرثومي ضمن  التعداد 

العينة مع    1باستخدام طريقة الصب حيث يمزج   السائل    20مل من  مل من آغار كازئين صويا 
casein soya bean digest agar    درجة مئوية ضمن طبق بتري،    50و المبّرد حتى الدرجة

رأ النتائج عبر عد أيام. ثم تق  5درجة مئوية لمدة    35-30تحضن األطباق بعد ذلك في درجة حرارة  
 . CFU/gr or mlالمستعمرات على الطبق ثم حساب الـ 

 قياس المحتوى الجرثومي في األشكال الصيدالنية السائلة )الشرابات(: 2تجربة 
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 سيتم قياس المحتوى الجرثومي ضمن نوعين من العينات: 

 شراب ملغى فعالية المادة الحافظة بالتمديد  •
 شراب منتهي الصالحية  •
مل من المستحضر و    10تمدد العينة بهدف الغاء فاعلية المادة الحافظة عبر إخذ    تحضير العينة:  ❖

 عدة تمديداتتمديدها في محلول موقي عقيم. يتم تحضير 
 قياس المحتوى الجرثومي ضمن المستحضرات المدروسة:  ❖

مل من آغار   20مل من كل تمديد مع   1لتعداد الجرثومي باستخدام طريقة الصب حيث يمزج يتم تقييم ا
درجة مئوية ضمن   50و المبّرد حتى الدرجة    casein soya bean digest agarكازئين صويا السائل  

طبق بتري عقيم، تمزج بشكل جيد و يترك اآلغار حتى يتصلب ثم تحضن األطباق بشكل مقلوب في  
أيام. تقرأ النتائج عبر عد المستعمرات على الطبق ثم حساب الـ   5درجة مئوية لمدة    35-30ارة  درجة حر 

CFU/ ml مستعمرة   300-30. حيث أن التمديد المناسب هو الذي يعطي عدد مستعمرات بين 

 تحديد الجراثيم الهوائية الممكن تواجدها ضمن مستحضر صيدالني: : 3تجربة

أو    1يؤخذ   للمضغوطات(  )بالنسبة  الطافي  من  للمستحضرات   1مل  )بالنسبة  الممدد  السائل  من  مل 
 السائلة( و تفرش في أطباق بتري عقيمة على سطح األوساط الزرعية التالية:

اآلغار المغذي، آغار الدم، ماكونكي آغار وآغار ملح المانيتول. تحضن األطباق بشكل مقلوب في درجة 
 ساعة وتفحص المستعمرات الناتجة: 24رجة مئوية لمدة د 37حرارة 

 شكليًا )من ناحية الحجم، ارتفاع الحواف، اللون، الشفافية...الخ( .1
مجهريًا عبر أخذ مسحة من المزرعة و فرشها على شريحة زجاجية ثم تفحص مجهريًا بعد تلوينها   .2

 .بملون غرام لتحديد فيما إذا كانت إيجابية أو سلبية غرام
 ئيًا عبر مجموعة من االختبارات مثل إنتاج الكاتاالز، إنتاج األكسيداز...الخكيميا .3

 كشف وتحديد الفطور الممكن تواجدها ضمن مستحضر صيدالني: : 4تجربة

أو    1يؤخذ   للمضغوطات(  )بالنسبة  الطافي  من  السائل    1مل  من  للمستحضرات مل  )بالنسبة  الممدد 
السائلة( و تفرش في أطباق بتري عقيمة حاوية على وسط سابورو أغار، تحضن األطباق بشكل مقلوب  

ساعة، ثم تفحص المستعمرات الناتجة شكليًا و    96-72درجة مئوية في لمدة    27-25في درجة حرارة  
 . مجهرياً 

 


