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 مقدمة: 

 المستخدمة   بالتراكيز  سامة  غير  وهي  ،(مثبطة  أو   قاتلة)  للجراثيم  مضادة  فاعلية  ذات  مادة  الحافظة هي  المادة
  الشكل  تناول  طريقة   بأخذ  وذلك  الحية،  العضوية  على  السمية  قليلة  أو  الصيدالني   الشكل  ضمن  بها

 . باالعتبار الصيدالني

  النمو   من  ضمنه  الموجودة  الجراثيم  منع  بهدف  العقيم  غير  الصيدالني  الشكل  الى  الحافظة  المادة  تضاف
 االستخدام   فترة  خالل  الصيدالني   الشكل  حفظ  بهدف   وكذلك  له،  المكونة  األولية  المواد  عقامة  عدم  نتيجة
 . التخزين  سوء أو  الخاطئ االستعمال  نتيجة خارجي  تلوث من له يتعرض  قد مما

 الجراثيم   نمو  نتيجة  التخرب  من  الصيدالني  الشكل  حماية   على  الحافظة   المادة  قدرة   من  التأكد  يجب   لذلك
 .الشكل ضمن   بها والمسموح وجودها المحتمل

 :المثالية الحافظة المادة خصائص •
 .الدقيقة األحياء  من واسع طيف ضد  منخفضة  بتراكيز فعالة .1
 . المناعي للجهاز  محرضة وغير  سامة غير .2
 .الصيدالنية الصيغة   مكونات مع   تتنافر ال .3
 . الثمن باهظة غير .4
 .به المرغوب غير واللون  والطعم الروائح من  خالية .5
 . العبوات مع  الحافظة المادة تفاعل عدم .6

 :الحافظة المادة فاعلية على المؤثرة العوامل تتضمن

  في فعاال  يكون   وأن الصيدالني الشكل وال للمستخدم ال مؤذيا يكون  أال فيجب ) به المستخدمة التراكيز 
 .الوسط PH  ودرجة التطبيق حرارة ودرجة( الوقت نفس

 :الحافظة  المادة فعالية اختبار

  في  المستخدم  التركيز  حيث   من  الصيدالني  الشكل  لشروط  مماثلة  وبشروط  الزجاج   في  يجري   االختبار   ان
 مادة   لكل  معينا  تركيزا   هناك  أن  المعلوم  من  أن   حيث  ،(وغيرها   pHوقيمة  حرارة  من)  الصيدالني  الشكل
 ومن   الصيدالني،  الشكل  ومكونات  الحافظة  المادة  بين  المتبادل  التأثير  جهة  من  تجاوزه  يمكن  ال  حافظة

 وباختالف   الحافظة  المادة  باختالف  يختلف  التركيز   أن  مالحظة  مع  الحية،  العضوية  على  السمية  جهة
 . الصيدالني  الشكل
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( أبواغ  بذيرات،)  المقاومة  بأشكالها(  مرجعية)  عيارية  جراثيم  باستخدام  الحافظة  المادة  فاعلية  اختبار  يجري 
 ثم   الحافظة  المادة  تجاه  الجراثيم  لهذه  Killing curves  القتل  ومنحنيات  MBCوال   MICال   يحدد  حيث
 فإذا  الصيدالني،  الشكل ضمن   الحافظة المادة  من  إضافته المسموح التركيز مع  كتركيز المعالم تلك تقارن 
 المادة   فإن  منه  أقل   أو  بإضافته  المسموح  التركيز  ضمن(  وغيرها   MICال  قيم  أي)  التراكيز  تلك  كانت

 . تماما صحيح  والعكس فعالة  تكون  الحافظة

  :الحافظة  المواد أنواع •

 : الحافظة المواد  أهم من بعض  يلي فيما

 الوسط   في   والفطور  الجراثيم   ضد   فعالة  وهي   بارابين،  وبروبيل   بارابين  ميتيل   وأهمها:  البارابينات .1
 . الحمضي

  في  تستخدم  وال  الحقن،  حالالت  وفي  العينية،   القطورات  في  تستخدم:  الرباعية  االمونيوم  مركبات .2
 . كلور البنزألكونيوم  وأهمها أبًدا، الفموية األشكال

 . والفيروسات للجراثيم قاتل تأثير له:  كلورهيكزيدين .3

 (: التحدي اختبار) الحفظ نظام فاعلية

 في  لوحدها   الحافظة  المادة  على  التعويل   الممكن   غير   من   الصيدالنية  األشكال   حفظ   في   أنه  المعروف   من
 : مثال  منها كثيرة، العتبارات  حفظها

  ضمن   بها   المسموح  بالتراكيز  وذلك  الدقيقة   العضويات  كل  على  فعالة   حافظة  مادة  وجود  عدم .1
 . الصيدالني  الشكل

  نوع  تحدد  والتي   الصيدالني  بالشكل  خاصة  العتبارات   الحافظة  المادة  اختيار   في  الحرية  عدم .2
 .به  الخاصة  الحافظة المادة

  في  كالحرارة  التصنيع،   من   التالية  المراحل  في   الصيدالني  الشكل   لها   يتعرض   قد  التي   المعالجات  .3
 .المستخدمة الحافظة المادة نوع تحدد التي العينية القطرات حالة

 عملية   في   تساعد  الصيدالني  الشكل  مكونات   ضمن   مساعدة  بعوامل   التفكير   من  بد  ال  كان  سبق   ما   لكل 
 الحفظ،  عوامل  من   عامل  من  أكثر   على  التعويل  فيه  يتم  والذي  ،"الحفظ  نظام"  تعبير  نشأ  لذلك  .حفظه
 الحفظ  نظام  بقدرة  يعرف  ما  اختبار  لزاما   أصبح  لذلك...الخ  المائي،  والنشاط  pH  و  الحافظة  المادة  كوجود
 يعرف  ما وهو  الصيدالني،  الشكل  استعمال  وخالل  الرف  على  وجوده  خالل الصيدالني  الشكل حفظ  على

 . Challenge test التحدي   باختبار
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 المواد   في  بينما  الماء،   فعالية  تقليل  الى   نعمد  الجرثومي   النموّ   ولتقليل  جرثومي،  نمو  فثّمة   الماء   وجد  أينما 
 .الملح  اضافة تتم والزيتون  كالمخلالت  الغذائية

   106  التركيز  يصبح  حّتى)  الصيدالني  الشكل  ضمن  الجراثيم  من  معلوم  تركيز  إقحام  يتم  االختبار  هذا  في
CFU/ml)،   0  الزمن )  مختلفة  زمنّية  بفواصل   و   بالجراثيم   المزروع   الصيدالنيّ   الشكل   من  عينات   تؤخذ  ثم ،  

 المحتوى   عدّ   فيها  ،ليتم(أسابيع4أسابيع،3أسبوعان،  أيام،أسبوع3  ساعة،24  ساعة،12  ساعات،6  ساعات،3
 طيلة   وذلك  ثابتًا،  ظلّ   أم  نقص  أم  ازداد  هل  المضاف،  الجرثومي  العدد  على  التغّيرات  ومالحظة  الجرثوميّ 

  من  مصنوع   هو   لما   وفقاً   استخدم  إن  الصيدالنيّ   الشكل  استخدام  عمر   يحددها  التي   االختبار  اجراء   مّدة
 .أجله

  نتابع  فإننا  ثابتاً   بقي  أو  العدد  انخفض  إذا  أّما  مرفوضة،  تعدّ   الحافظة  المادة  فإن  الجرثوميّ   العدد  ازداد  إذا-
 . االختبار

 واحد   أسبوع  خالل  لالستعمال  مخّصصاً   الصيدالنيّ   الشكل  استخدام  مدة  تواكب  االختبار  هذا  إجراء  مدة-
 .مثالً   فقط، ألسبوع التحّدي  اختبار إجراء  فيتمّ 

 ثمّ   منها  4  آخر  وزرع  تمديدات  سلسلة  عمل   يتمّ   السابقة  األوقات  من  محّدد  وقت   كلّ   في  الجراثيم  لعد-
 (.سابقاً  تعلمناها  التي بالطريقة) األصليّ  األنبوب تركيز  معرفة

 . محّدد وقت  كلّ   في السلسلة عمل  نكّرر-

 فعالية   إلبطال  السلسلة  أنابيب   من   أنبوب  كلّ   في  والتوين  الماء  إضافة  وجبت  سلسلة  بعمل  قمنا  كّلما-
  بالنموّ   جرثوم   ألي   يسمح   لن  الحافظة   الماّدة  ترك  ألن  نعّد،   كي  لنا   المجال   إفساح  أجل  من الحافظة   المادة 
 فاعلّية   نبطل  لم  أي   السلسلة،  الى  ولكن  الشراب  الى  والتوين  الماء   نضف  لم)   المحتوى   عدّ   من   يمكننا  ولن

 (.فقط العدّ   من لنتمّكن   السلسلة في  بل  الشراب في  الحافظة الماّدة

 يفترض   أي )  بعد  عملها  تبدأ  لم  الحافظة  الماّدة  ألنّ   0  اللحظة  في  الجرثوميّ   العدد  يتغير   أال  يفترض   نظرياً -
  تموت  أن   يمكن  حّساسة  جراثيم  لوجود  تحّسباً   بالعدّ   نقوم  ذلك  مع  لكننا  ،(  CFU/ml  106  العدد  يظلّ   أن

 (.فوراً 

 

 : هي  مجموعات 4 إلى الصيدانية األشكال األدوية  دساتير قّسمت االختبار هذا في -

 الحافظة   المواد  تضاف   وفيها   ،( والعينّية  الحقنّية)  العقيمة  الصيدالنّية  األشكال   مجموعة (:  1)   المجموعة-1
 المادة لتكون  إنه  المجموعة هذه  في األمريكيّ  األدوية  دستور ويقول االستخدام، أثناء العقامة على للحفاظ
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 يومًا،   14  خالل  لوغاريتمّية  درجات  3  المضاف  الجرثوميّ   المعّلق  تركيز  تنخفض  أن  يجب  فّعالة  الحافظة
 . مقبولة تكون  لكي هو  كما  عليه وتحافظ

 :  البريطانيّ  فيقول األمريكّي، األدوية دستور البريطانيّ  األدوية  دستور يخالف  فقط المجموعة هذه في

  بدءاً   ولكن  لوغارتيمّية  درجات  3  الجرثوميّ   المعّلق  تركيز  تخفض  أن  يجب  فّعالة  الحافظة  الماّدة  لتكون  
 لوغارتيمّية  درجة  معلقه  تركيز  ينخفض   أن  فيجب  الفطور  أما  ،14  من  بدالً   أّيام7  وحّتى  األول   اليوم  من

 .واحدة

 أن  يجب  فّعالة   الحافظة  الماّدة  تكون   ولكي   الموضعّية،  الصيدالنّية  األشكال   مجموعة (:  2)   المجموعة-2
 الفطور  أما   يومًا،  14  خالل  لوغاريتمّيتين  درجتين  بمقدار   إليها  المضاف  الجرثوميّ   المعّلق  تركيز  تخفض
 (. والبريطانيّ   األمريكيّ  الدستورين كال  في  متطابق هذا والكالم) هو كما  فيبقى عددها يزداد أالّ  فيكفي

 الماّدة  تكون   ولكي  واإلكسير،  كالشراب  الفم  عبر  المعطاة   األشكال  مجموعة(:  3)  الثالثة  المجموعة-3
 يومًا،   14  خالل   واحدة   لوغارتيمّية  درجة   المضاف   الجرثوميّ   المعّلق   تركيز   تخفض   أن   يجب  فّعالة   الحافظة

 (.الدستورين  في متطابق   والكالم)  هو  كما  عددها يبقى أن فيكفي الفطور أّما

 لنموّ   أنسب  فتكون   القلوّية  مرتفعة  موادّ   أنها   وبما  الحموضة،  مضاّدات   مجموعة(:  4)  الرابعة  المجموعة-4
 .هو كما  الجرثوميّ  المعّلق  تركيز  يبقى أن  يكفي فّعالة الحافظة المادة تكون   فلكي الجراثيم،

 والزوائف  المعوية،  واإليشريشيا  الذهبية،  العنقودية:  فهي  االختبار   هذا  في   المستخدمة  العضيات  أما
 .واألسبيرجيلوس البيض،  والمبيضات  الزنجارية،

 

 الجانب العملي

 . اللهب بجانب العمل وعليك أنابيب،  6  إلى  باإلضافة  مختومة شراب  علبة يلزمك -

 .اتوين+   الماء من  مل  9ب  الستة األنابيب امأل -

 ، CFU/ml  108  بالتركيز   محضراً   تستلمه   جرثوميّ   معّلق   من  مل   1  فيها  وضع  الشراب،  زجاجة   افتح  -
 فإن   مل  100  العلبة  في  الشراب  حجم   كان  إذا.  جّيداً   وامزج   وأغلقها  الشراب  زجاجة  فّوهة  لهب  ذلك  بعد

 . CFU/ml 106 فيها الذي المعّلق  تركيز

 وأعد   الشراب  زجاجة  فّوهة  لّهب  ثم  األول،  األنبوب  في  وضعها  مل  1  منها  وخذ  مجدداً   الزجاجة  افتح  -
 . جّيداً  األول  األنبوب محتوى   امزج. بإحكام  إغالقها
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 من  أنبوب   كلّ   تمديد  أكمل  وهكذا   وامزج،   الثاني   األنبوب   في   وضعه  األّول   األنبوب  من   مل   1  بأخذ  قم  -
 .يسبقه الذي  األنبوب

 0.1  تساويان   قطرتان)  المعهودة  بالطريقة  األخيرة  الثالثة   األنابيب  محتوى   بتري   علب   سطح  على   ازرع -
 (.األغار في القطرتان تتغلغل ريثما  اللهب  بجانب قليالً  مفتوحة  البتري  علبة واترك مل،

 . أيضاً  الشراب  بزجاجة واحتفظ أسبوعًا، الثالث  البتري  علب  احضن  -

  التمديد   حسابات  بإجراء  وقم  فيها،  النامية  المستعمرات  وعدّ   الواضحة  البتري   علب  إحدى   اختر  أسبوع  بعد  -
( الخامس  لألنبوب  الموافقة)  الثانية  العلبة  اخترت  فإذا  الشراب،  زجاجة  في  الجراثيم  تركيز   على  لتحصل 

 زجاجة في الجراثيم تركيز  على  لتحصل 510 ب  ثم مل 1 إلى مل  0.1 من  للتحويل  10ب  تضرب فإّنك
 .الحافظة الماّدة إضافة لحظة أي ،0 اللحظة يوافق التركيز  هذا الشراب،

  انخفض  هل   البداية،   منذ  موجوداً   كان   الذي   CFU/ml  610التركيز  مع   عليه  حصلت   الذي  العدد  قارن   -
 . فتابع  انخفض أو حاله على بقي أم

  إلى وانقلها  الشراب  زجاجة  من  مجّدداً  مل  1  خذ  ثمّ   الزجاجة  رجّ   حرفيًا، الماضي األسبوع  خطوات  كّرر  -
  لتحسب   الثالث   األسبوع   في  مستعمراتها  وعدّ   أنابيب،   3  آخر  ازرع  ثمّ   ومّدد  توين،+    الماء  أنابيب   سلسلة
 فأوقف  ازداد  إذا  انخفض؟  أم  حاله  على  بقي  أم  ازداد  هل  الشراب،  زجاجة  في  أصبح  الذي  الجراثيم  تركيز

 .فتابع انخفض أو حاله  على بقي إن  أّما  التجربة،

 . نتائجك وسّجل أسابيع  4  لمّدة مرات 4  التجربة أعد -

  وعّينها   السينات،   محور  على  األسابيع  مقابل   في  العينات   محور  على  عليها  حصلت   التي  التراكيز  اكتب  -
 . الزمن مرور  مع الجراثيم عدد انخفاض  يوّضح  خطاً  وارسم بيانيّ  مخّطط على بنقاط

 


