
 

1 
 
 

 مراقبة الجو والماء 

 جامعة الشام الخاصة

 ةكليات الالذقية كلية الصيدل

 مقرر الميكروبيولوجيا الجرثومية العملي

 الثالثةالجلسة 

 

  

 العناوين الرئيسية: 

 مراقبة الجو المحيط بتصنيع الشكل الصيدالني .1
 مراقبة الماء ونظام توزيع الماء في المعمل الدوائي  .2
 الجانب العملي .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 مراقبة الجو المحيط بتصنيع الشكل الصيدالني:

ية، إذ يعتبر الجو خالل عملية تتأثر جودة المنتج الصيدالني بالجو المحيط خاصة من الناحية الجرثوم
التصنيع من أهم مصادر التلوث لألشكال الصيدالنية بأنواعها المختلفة، مما يتوجب معه وبشكل مستمر 

 ويومي القيام بمراقبة المحتوى الجرثومي للجو المحيط بالشكل الصيدالني خالل عملية التصنيع. 

ت، ويقصد بالجو المتبدل الهواء الذي يتم العمل يقسم الجو المحيط بالشكل الصيدالني إلى متبدل وثاب
ضمنه، ويقصد بالجو الثابت السطوح التي تكون في تماس مباشر أو غير مباشر مع الشكل الصيدالني، 
الثابتة  والسطوح  كالهواء  للتلوث،  مصدرًا  تكون  أن  المحتمل  من  التي  العوامل  كل  مراقبة  يجب  لذلك 

 .والمتحركة واألشخاص وما إلى ذلك..

 مالحظة: الهواء وسط فقير بالمواد المغذية والرطوبة المساعدة على نمو الجرثوم.

تتم مراقبة الهواء في المعمل الدوائي بشكل كيفي أو بشكل كمي    مراقبة المحتوى الجرثومي للهواء: ❖
 وفقا لنوع الشكل الصيدالني المصنع فيما إذا كان عقيمًا أم غير عقيم: 

 مراقبة الهواء في مناطق تصنيع الشكل الصيدالني غير العقيم: .1

تسمح دساتير األدوية والقوانين الناظمة لعملية التصنيع الدوائي غير العقيم بوجود حد أعظمي من الجراثيم  
في  تتم  التي  األعمال  الدوائي، وحسب  المعمل  من  القسم  أو  المنطقة  باختالف  يختلف  الممرضة  غير 

ة الوزن أو التركيب أو الغسيل أو التغليف. عادة ما تزرع العينات على وسط سائل في  المنطقة كعملي
االختبارات الكيفية وعلى وسط صلب في االختبارات الكمية. كما يمكن إجراء طريقة كيفية لقياس المحتوى 

 . الجرثومي، سنفصل فيها في الفقرة التالية

 ني العقيمة:.مراقبة الهواء في مناطق تصنيع الشكل الصيدال 2

، والتي تحتوي على ثالثة أوساط لنمو الجراثيم Settling platesباستخدام أطباق الرقود    مراقبة كيفيةإما   
الهوائية والالهوائية والفطور، حيث توضع في أماكن مختلفة من المخبر ويحرص على أال تجف. تتميز 

 بكونها سهلة وقليلة التكلفة.

أكثر األماكن تلوثا في المخبر، ويمكن من خاللها تقدير تزايد التلوث أو    يمكن عبر هذه الطريقة معرفة 
انخفاضه في مكان ما، وبما أن حجم الهواء الراقد غير معلوم فهي طريقة كيفية، وبما أنها تعطي رقما  
غير دقيق فهي تعتبر نصف كمية. من محاسن هذه الطريقة أنها سهلة وسريعة. من مساوئ هذه الطريقة 

وسط المستخدم قد ال يالئم بعض أنواع الجراثيم، وأن قسما منها يبقى عالقا في الهواء دون أن يرقد، أن ال
 وأن الوسط قد يجف )وهذا يمكن التغلب عليه(.
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أما الشروط فهي ثالثة: أال تجف األطباق، وال تترك في مكان فيه تيار هوائي، وأن تحضن لمدة كافية، 
 نمو األشكال الحيوية الثالثة.وأن تحتوي على أوساط مالئمة ل

: تتم بعدة طرق يقوم مبدؤها على قياس محتوى حجم معين من الهواء. يجب أال يقل هذا  مراقبة كميةوإما  
األكثر 1الحجم عن   األماكن  العينة من  أخذ  يتم  االحصائية(.  لألخطاء  )تجنبا  الهواء  من  مكعب  متر 

نب آالت التعبئة، بجانب العمال..(. أهم طرق المراقبات احتمااًل للتلوث الجرثومي )بجانب األبواب، بجا
، وطريقة Open faced filter holder، وجهاز الطرد المركزي، وجهاز  Slit to Agar STAالكمية:  

 .غسل عينة الهواء

بأخذ مسحات من سطوح مختلفة باستخدام    طرق كيفيةإما    مراقبة المحتوى الجرثومي للسطوح: ❖
وهي    Rodacيتم إما باستخدام ماسحات قطنية أو بطريقة أطباق    طرق كميةماسحات قطنية. أو  

 أطباق ذات وسط مغذ محدب، تستخدم عبر إطباقها على السطح الهدف بطريقة الختوم. 

 

 مراقبة الماء ونظام توزيع الماء في المعمل الدوائي:

المصادر الخطيرة للتلوث الجرثومية المباشر في األشكال الصيدالنية بسبب دخوله المباشر   يعتبر الماء من 
%من األشكال  99كجزء مكون في قسم كبير من األشكال الصيدالنية النظيفة والعقيمة )يدخل كحامل في 

 الصيدالنية(. 
ل العكسي، وهو في كال إن الماء المستعمل في الصناعة الصيدالنية هو اما ناتج عن التقطير أو التحا
 .Water for injectionالحالتين يجب أن يكون خالُيا من الجراثيم، وهو ما يعرف باسم الماء المعد للحقن  

صحيح أن الماء ال يحوي مواد مغذية للجراثيم ولكن الجراثيم تمتلك مدخرات غذائية تكفيها، فيشكل الماء  
ثومي للماء أكثر تنوًعا من الهواء، ويكون محتوى الماء  وسطا مالئما لنموها ولو لم يكن المحتوى الجر 

بشكل قاطع إال في حالة الماء المعد للحقن الذي    Vegetative formالجرثومي من النمط اإلعاشي  
 يحتوي على البذيرات فقط وال يحتوي على أشكال إعاشية.

 
 للماء في المعمل الدوائي عدة أنواع: ❖
مصدره من بئر عميقة حصرًا، وال يفضل أبًدا أن يكون ماء تيار المدينة   .الماء الرئيسي: ويجب أن يكون 1

 وال من ماء جار، ومن هذا الماء يتم تحضير جميع األنواع األخرى من الماء، وهي: 
اليسر:  2 كربونات  .الماء  )مثل  الكالسيوم  مشتقات  من  مخلًصا  ويكون  للشرب،  الصالح  الماء  وهو 

فيها  يسمح  التي  الصيدالنية  األشكال  بعض  وفي  المزروعات  ري  في  الماء  هذا  ويستخدم  الكالسيوم(، 
 باستخدام هذا الماء بمحتواه الجرثومي. 
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تنجية ذات عمودين أحدهما موجب  .الماء منزوع الشوارد: وهو ماء يتم تمريره على نازعات شوارد را3
الشحنة واآلخر سالبها، فيتم التصاق هذه الشوارد إلى الراتنج المشحون، كل إلى معاكس شحنته. يستخدم  

الماء المنزوع الشوارد لتحضير األشكال الصيدالنية التي يكون فيها الشكل الفعال شارديا، فمثال يكون  
ة الموجبة منه، ووجود أي شوارد سالبة في الماء)كالكلور(تعدله الشكل الفعال من الهيكزاميدين هو الشارد

 وتبطل فعاليته، ولذلك يجب استعمال ماء منزوع الشوارد في هذه الحالة.
.الماء المقطر: يتم تحضير الماء المقطر بتحويل الماء من طوره المائي إلى طوره الغازي ثم تبريد الطور 4

 م جمعه. الماء المقطر عقيم نظرًيا. الغازي واعادته إلى الطور السائل ث
:وهو الماء الناتج عن اجبار الماء بالضغط Reverse osmosis.الماء المستحصل بالتحال العكسي  5

على المرور عبر أغشية نصف نفوذة لنحصل من الطرف اآلخر على ماء خال من الشوارد والجراثيم 
 . Pyrogensوالمحرات 

ى كل من الماء المقطر والماء المستحصل بالتحال العكسي، حيث يسمح أما الماء المعد للحقن: فيطلق عل
 في ليتر الماء المعد للحقن 100CFUحسب دستور األدوية األميركي بوجود 

 
 الجانب العملي 

 
 مراقبة الهواء )مراقبة كيفية(:  ❖
ترك العلبة  افتح علبة بتري ثم ضع منديال مبلال بالماء في الغطاء ثم ضعه أسفل العلبة المفتوحة، وا .1

 معرضة للهواء في مكان ما في المخبر. 
بعد مضي المدة الكافية أغلق العلبة وضعها مقلوبة في المكان الذي كنت قد وضعتها فيه ليرقد الهواء   .2

 عليها. 
بعد مضي الفترة الكافية سجل عدد المستعمرات التي نمت، وانتبه إلى أنه في هذه الحالة ال توجد   .3

 ألن الحجم الراقد من الهواء ال يمكن معرفته في هذه التجربة  واحدة لعدد المستعمرات

 

 مراقبة الماء ❖
 الزرع على السطح:  ▪

النقطتين باستخدام اللوب تفاديا ألي تلوث  ضع نقطتين متباعدتين من الماء في علبة بتري، ال تقم بفرش 
آت منه، قم بتحريك الطبق لمحاولة مد القطرتين إلى أفضل مساحة ممكنة، ثم اجعل الطبق وهو نصف  
مفتوح قريًبا من شعلة لهب لفترة وجيزة ريثما تتغلغل القطرتان في اآلغار وتجفان، ثم أغلق الطبق واحضنه  

 ساعة وهو بالمقلوب.24
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 الزرع في العمق:  ▪

مل من الماء وضعهما في طبق فارغ تماًما ثم صب فوقهما اآلغار المعقم مسبًقا بالصاد الموصد   0.5خذ  
درجة مئوية لسببين، األول    50- 55درجة مئوية لمدة ربع ساعة والمبرد حتى الدرجة  121في درجة حرارة  

لى من ذلك، والثاني هو أن يكون في حالة فيزيائية أال تقتل الجراثيم الموجودة في العينة اذ كانت الحرارة أع
 درجة مئوية(. 45و  40غير صلبة )فاألغار يتصلب في درجة بين  

دقائق ليتصلب ثم أغلق الطبق واحضنه 3حرك الطبق قليال بعد صب اآلغار ليمتزج بالعينة ودعه حوالي  
 ساعة وهو بالمقلوب.  24

 أما طرق العد فهي: 

 حتمااًل:  ال تعطي هذه الطريقة أرقاما دقيقة، لكنها تعطي األرقام األكثر احتماال. طريقة العد األكثر ا  -

من    - الماء)أكبر  من  كبير  ترشيح حجم  وأكثر 3متر 1طريقة  كمية  المرشحة، وهي طريقة  (،ثم زراعة 
 مصداقية. 

 


