
Mikrobiologia 

Farmaceutyczna

Klasy czystości leków:

I. Preparaty jałowe: pozajelitowe, do oczu, infuzje, implanty, prep stosowane na rany i 
oparzenia. Wymagana jest jałowość czyli brak drobnoustrojów i ich przetrwalników

II. Do stosowanie miejscowego, na układ oddechowy, z wyjątkiem gdy wymagana jałowość. 
Nie więcej niż 102 bakterii tlenowych/g, ml; Nie więcej niż 10 Enterobacteriaceae/g, ml. 
Nieobecność Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

III.  

a) Doustne i doodbytnicze: nie więcej niż 103  bakterii i 102 grzybów /g, ml. Nieobecność E. 
coli w g, ml

b) Zawierające produkty naturalne niepoddawane obróbce zmniejszającej ilość 
drobnoustrojów dla których dopuszczone zostało zanieczyszczenie powyżej 103: nie 
więcej niż 104 bakterii i 102 grzybów /g ml. Nie więcej niż 102 Enterobacteriaceae 
Nieobecność Salmonella w 10g 10ml ; Escherichia coli i Staphylococcus aureus (g, ml)

IV. Ziołowe produkty lecznicze zawierające wyłącznie substancje roślinne. 

a) Poddawane obróbce wrzącej wody przed podaniem: Nie więcej niż 107  bakterii i 105 

grzybów, nie więcej niż 102 E. coli /g, ml 

b) Niepoddawanie działaniu wrzącej wody: Nie więcej niż 105 bakterii i 104 grzybów 1g, 
1ml. Nie więcej niż 103 Enterobacteriaceae. Nieobecność E. Coli 1g 1ml i Salmonella 10 
ml 10 g.

Badanie jałowości:

Metody: 

1. Posiewu bezpośredniego

2. Posiewu bezpośredniego z neutralizacją środka przeciwdrobnoustrojowego.

3. Badanie metodą filtracji

Ad1 Wszystkie metody odpowiednio zwalidowane (kontrole dodatnie i ujemne) sprawdzenie 
jałowości i żyzności podłoży: szczepami testowymi: S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis. 
Beztlenowe Clostridium sporogenes. Grzyb Candida albicans. Dodajemy taką ilość bakterii aby na 
płytce było około 100 kolonii. 

Liczebność próby zależy od preparatu, a jej wielkość od postaci leku – dobieramy według FP.

Badaną próbkę wprowadzamy do podłoża (mniej niż 10% wagi podłoża) p. płynne tioglikolanowe 
(?) (tlenowe i beztlenowe) 30-35 stopni i p. płynne z hydrolizatem kazeiny i soi (A) (tlenowe i 
grzyby) 20-25stopni Inkubacja przez 14 dni. Gdy produkt sam z siebie powoduje zmętnienie po 14 
dniach szczepimy mililitrem i inkubujemy 4dni. Badanie możemy uznać za niewiarygodnie gdy

 mikrobiologiczna kontrola sprzętu, pomieszczeń, materiałów wyjdzie dodatnia

 nieprawidłowości w przebiegu badania

 wzrost w kontroli ujemnej



 po identyfikacji możemy stwierdzić że wzrost danego gatunku jest związany z materiałami 
lub metodą techniką prowadzenia badanie jałowości. 

Ad2. W przypadku prowadzenia posiewu bezpośredniego z neutralizacją środka 
przeciwdrobnoustrojowego musimy przeprowadzić kontrolę neutralizacji polegającą na inkubacji 2 
płytek jednej obsianej próbką badaną+środek neutralizujący+szczep testowy drugą samym 
szczepem testowym w stosownym rozcieńczeniu. 

Ad.3 W metodzie filtracji używamy filtrów 0,45µm sprawdzając ich jakość testem pęcherzykowym 
(bąbelkowym) Metodą tą możemy testować wszystko co da się przefiltrować a także przepłukać. 
Na filtrze można doliczyć się ok 20 kolonii. 

Podłoża:

A) Bulion z hydrolizat soi i kazeiny

B) Agar z hydrolizatem kazeiny i soi

C) agar Sabouraud 20-25 stopni na grzyby z glukozą i antybiotykami

D) bulion z laktozą jednowodną, do regeneracji drobnoustrojów 35-37 stopni 2-5 godzin

E) Bulion Mossela wzbogacony dla pałeczek jelitowych

F) agar odżywczy z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, żółcią i glukozą

G) Bulion Mc. Konkey'a: 

H) Agar Mc. Konkey'a: Wzrost czerwonoróżowych nieśluzowych E. coli + indol +

I) Bulion z czterotionianem, żółcią i zielenią malachitową

J) Agar z deoksycholanem i cytrynianem

K) Agar z ksylozą, lizyną i deoksycholanem (dla Salmonella -czerwone kolonie, czarny śr) 

L) Agar z zielenią brylantową, czerwienią fenolową, laktozą jednowodną i sacharozą

M) Agar trój cukrowy z żelazem

N) Agar z cetrymidem

O) Agar Baird-Parkera 

P) Wzbogacone podłoże dla Clostridium

Q) Agar Columbia (dla Clostridia)

R) Bulion z laktozą jednowodną i siarczynem

S) R2A (z wyciągiem drożdżowym, hydrolizatem kazeiny, magnezem i pirogronianem sodu. 

Badanie w kierunkach:

Wszystkie: Obsiewamy przygotowaną próbką leku podłoża B (bakterie) i C (grzyby) 
rozpuszczonym w chlorku sodu (ew. z dodatkiem jałowych substancji powierzchniowo czynnych) 
przygotowujemy szereg kolejnych 10krotnych rozcieńczeń ew. doprowadzamy do pH ok 7

E. coli: Próbkę w rozcieńczeniu 1:10 dodaje do odpowiedniej ilości bulionu z hydrolizatem kazeiny 
i soli (A) i inkubuje 18-24h 30-35stopni. Wstrząsam i przenoszę do bulionu Mac Konkey'a (G) 
inkubuje 18-24h 30-35stopni – przesiewam na agar Mc Konkey'a (H)i inkubuje 18-72h Wzrost 
kolonii różowych otoczonych warstwą kwasów żółciowych (pierścieniem) wskazuje na E. Coli 
należy wykonać dodatkowe próby (np. indol +)



Salmonella: Próbkę przenoszę do bulionu z hydrolizatem (A) inkubuje w 18-24h w 30-35 stopni. 
Przenoszę 1ml do 10ml podłoża I (bulion z czterotionianem, żółcią i zielenią malachitową) 
inkubuje 18-24h Przesiewam na płytkę agaru z deoksycholanem i cytrynianem (J), z ksylozą, lizyną 
i deoksycholanem (K), podłoże z zielenią brylantową, czerwienią fenolową laktozą jednowodną i 
sacharozą (L)  inkubuje 18-24h. O obecności Salmonella świadczą:

● J agar z deoksycholanem i cytrynianem: dobrze wykształcone bezbarwne kolonie

● K agar z ksylozą lizyną i deoksycholanem: dobrze wykształcone kolonie czerwone z 
czarnym środkiem lub bez niego

● L agar z zielenią brylantową, czerwienią fenolową, laktozą jednowodną, sacharozą: małe 
przezroczyste kolonie, bezbarwne lub różowawe lub z lekką opalizacją, często otoczone 
różową lub czerwonawą strefą. 

Przenoszę kilka wybranych koloni na podłoże M w probówkach (posiew powierzchniowy i 
wgłębny) Obecność Salmonella jest częściowo potwierdzona jeśli we wgłębnym ale nie w 
powierzchniowym posiewie następuje zmiana koloru podłoża z czerwonego na żółty i często z 
produkcją gazu i obecnością lub brakiem siarkowodoru. Dokładne potwierdzenie próby

Pseudomonas aeruginosa: Do podłoża A (bulion z hydrolizatem kazeiny i soi) inkubować 18-24h w 
30-35stopni. Przesiać na agar z cetrymidem (N) inkubować 18-72h. Przenieść kilka różnych 
morfologicznie koloni do podłoża A i inkubować w temp 18-24h 41-43stopni. Wzrost świadczy o 
obecności Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus: W bulion z hydrolizatem kazeiny i soi (A), przenieść na płytkę (O) agar 
Baird-Parkera, czarne kolonie ziarenkowców G+ otoczonych jasną strefą wskazują na obecność 
Staphylococcus aureus. (Dodatkowo koagulaza i DNA'za) 

LAL:

Test jest oparty na lizacie z amebocytów skrzypłocza, który w obecności endotoksyn powoduje 
powstanie skrzepu. Metody:

 żelowa

 zmętnieniowa

 chromogenna

 ilościowa

 punktu końcowego

 pomiar kinetyczny

Lizat posiada czułość określoną λ która określa granicę detekcji testu. Sprawdzamy czy występują 
endotoksyny i czy przekraczają dawkę maksymalną określana w jednostkach EU na kilogram masy 
ciała na godzinę. 

Test przeprowadzamy:

 P. badana: preparat +lizat +/-

 kontrola ujemna: woda do LAL + lizat -

 kontrola dodatnia: toksyna firmowa + lizat +

 kontrola dodatnia produktu: toksyna firmowa + produkt + lizat +

Inkubacja 60 minut ± 2 minuty w 37 stopniach ± 1 stopień. Po inkubacji odwracamy o 180 stopni 
skrzep jest + a brak -.



Dezynfekcja:

Proces w wyniku którego, zostają zniszczone wszystkie formy wegetatywne drobnoustrojów, w 
praktyce następuje znaczne obniżenie ich ilości. Jej skuteczność zależy od:

 skażenia początkowego i obciążenia organicznego (działa ochronnie) 

 stężenia i czasu działania cn *t =const gdzie n wyznaczane i charakterystyczne dla środka.
 Temperatury zwiększającej aktywność większości środków i obniżające aktywności zw 

powierzchniowo czynnych

 pH wpływa na dysocjację oraz na ładunek na powierzchni komórki

 sole nieorganiczne, elektrolity: obecność niektórych jonów działa protekcyjnie. Ca Mg

 dodatek śr. powierzchniowo czynnych zwiększa moc środków dezynfekcyjnych. 

Mechanizm działania polega na adsorpcji do powierzchni komórki zmianie ładunku, co zaburza 
przepływ jonów i powoduje rozszczelnienie błony, wypływ substancji drobnocząsteczkowych: 
zasad purynowych, pirymidynowych, cukrów. Śr dezynfekcyjne rozprzęgają łańcuch fosforylacji 
oksydacyjnej, w niskich stężeniach potrafią doprowadzić do lizy komórki przez aktywację enz. 
autolitycznych, ale przede wszystkim w dużych stężeniach powodują koagulację cytoplazmy, białek 
i kwasów nukleinowych. 

Oporność na środki dezynfekcyjne, zamykanie poryn, czynny efflux, czy nawet metabolizowanie 
środków dezynfekcyjnych jako źródła energii. 

Antyseptyka: 

Anty sepsis – przeciw gniciu. Niszczenie drobnoustrojów znajdujących się na tkankach za pomocą 
środków chemicznych. 

Aseptyka:

Postępowanie mające na celu zapobieżenie zakażeniu drobnoustrojami chorobotwórczymi 
korzystając z metod chemicznych i fizycznych.

Związki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym: 

1. Fenol i jego pochodne, lizol, krezol, pochodne bisfenolowe o mniejszej toksyczności. 
Toksyczne i o niskiej biodegradowalności. Nieaktywny wobec przetrwalników i wirusów 
hydrofilowych

2. Chlorowce i ich pochodne: nieorganiczne (podchloryny metali ziem alkalicznych, 
dwutlenek chloru) organiczne zw chloru (chloraminy). Aktywny wobec wszystkich 
drobnoustrojów słabo wobec prątków i wirusów hydrofilowych. Związki jodu przede 
wszystkim, kompleksy z polimerami i zw powierzchniowo czynnymi (jodofory) zw jodu 
mają szersze spektrum działania i są silniejsze. Wszystkie mają działania korozyjne, ale 
szybko ulegają dezaktywacji. 

3. Zw. utleniające, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, nadboran sodu, nadsiarczan sodu, 
nadmanganian potasu. Wysoka aktywność przeciwdrobnoustrojowa, mała toksyczność, 
muszą zawierać inhibitory korozji. Brak oporności. 

4. Alkohole: etanol, izopropanol, fenoksypropanol, fenyloetanol, alkohol benzylowy. Mniej 
aktywne, nieaktywne wobec przetrwalników. Kwestionowane ze względu na wymagany 
czas działania. 

5. Aldehydy wiele kontrowersji ze względu na nad interpretowaną toksyczność. Wysoce 



aktywne wobec wszelkich drobnoustrojów (ald glutarowy w szczególności). Przetrwalniki 
są oporne na działanie niektórych aldehydów.

6. Zw powierzchniowo czynne: aniony organiczne i nieorganiczne, mydła emulgatory. Często 
łączone z innymi wzmacniają ich działanie.

7. GLUKOPROTAMINA: Szybka akceptacja, Henkel. Surowcem olej kokosowy. 
Kokosodiamina potraktowana kwasem glutaminowym daje mieszaninę produktów, 
bezbarwną, bezwonną, łatwo rozpuszczalną w wodzie o silnym działaniem 
przeciwdrobnoustrojowym a jednocześnie nietoksyczna. Jest prawdziwą alternatywą dla 
aldehydów. 

8. Związki azotu: pochodne biguanidyny

9. Kw. organiczne i nieorganiczne ich pochodne: kw octowy, propionowy, mlekowy, 
cytrynowy, dehydrooctowy.

10. Z. metali ciężkich: Barwniki organiczne: łagodne antyseptyki (barwią powierzchnie) 

11. Tlenek etylenu i inne gazowe: wykorzystywane głównie do wyjaławiania plastików. 

Dezynfekcja czynnikami fizycznymi:

1. Promieniowanie UV: dezynfekcja powierzchni, powietrza, pomieszczeń

2. Temperatura: pasteryzacja 

 powolna płyn do 63 stopnia 30 minut

 szybka płyn do 72 stopni na 20 sekund

3. dekoktacja: działanie wrzącą wodą lub nasyconą parą wodną

4. gotowanie: umieszczanie we wrzącej wodzie dezynfekowanych przedmiotów, znacznie 
zmniejsza liczebność drobnoustrojów

Test konserwacji:

Wykonujemy w oryginalnych probówkach bądź po umieszczeniu preparatu w jałowych naczyniach. 
Zakażamy preparat przy pomocy któregoś ze szczepów testowych: P. aeruginosa, S. aureus, C. 
albicans, A. niger. E. coli i sprawdzamy liczbę drobnoustrojów metodą rozcieńczeniowo-płytkową 
lub sączenia membranowego. Wykonujemy posiew na podłoże A (kazeina i soja) oraz B 
(Sabouroud z penicyliną i tetracykliną) w różnych odstępach czasu do 28dni oznaczając stopień 
redukcji skażenia (środek konserwujący ma za zadanie zneutralizować skażenie lub przynajmniej 
zapobiec namnażaniu się drobnoustroju. Dodajemy taką ilość drobnoustrojów aby otrzymać 
zawiesinę 105-106 na ml. (inokulum ma mieć nie przekracza 1% objętości preparatu) 

Zapewnianie poziomu jałowości (SAL)

Jeśli to możliwe prowadzimy sterylizacje produktu końcowego (w pojemniku końcowym, 
opakowaniu) przy zastosowaniu zwalidowanego procesu, za pomocą pary wodnej (15minut w temp 
121 stopni pod ciśnieniem.), suchego gorącego powietrza (160 stopni, przez 2h | do wyjaławiania 
szkła i usuwania pirogenów 220 stopni) lub promieni jonizujących (zaabsorbowana musi zostać 
dawka 25kGy), po uzyskaniu akceptacji organu upoważnionego może być przeprowadzone 
zwalnianie parametryczne (zwalnianie serii w oparciu o dane techniczne z przebiegu sterylizacji bez 
badania jałowości próbki). Ważne jest określenie warunków panujących w komorze do 
wyjaławiania dla każdego rodzaju załadunku (np. najchłodniejsze miejsca w autoklawie) 

Jeśli nie jest możliwa sterylizacja końcowa stosuje się sączenie przez filtr lub wytwarzanie 



aseptyczne

Pojemnik ma zapewnić jałowość produktu do końca okresu ważności. 

SAL jest prawdopodobieństwem znalezienia produktu niejałowego np. SAL=10-6 oznacza że w 
jednym na 106 wyjałowionych pojemników może się znaleźć nie więcej niż jeden żywy 
drobnoustrój i takie lub mniejsze SAL jest wymagane.. 

Woda do celów farmaceutycznych.

Woda do rozcieńczania koncentratów do hemodializy: Otrzymywana z wody spożywczej przez 
destylację, odwróconą osmozę, wymianę jonową. Całkowita liczba drobnoustrojów w 1ml nie 
więcej niż 100. Endotoksyn mniej niż 0,25 IU/ml.

Woda do wstrzykiwań: Otrzymywana z wody oczyszczonej lub wody do spożycia przez destylacje 
w obojętnym aparacie, (pierwszą porcję destylatu odrzucamy) o konstrukcji uniemożliwiającej 
przedostawanie się kropli wody oczyszczanej do destylatu. Poziom drobnoustrojów musi być 
monitorowany i poziomem alarmowym jest 10 drobnoustrojów na 100ml wody (filtracja 200ml z 
użyciem podłoża S). Endotoksyny mniej niż 0,25 IU/ml.

Woda do wstrzykiwań: Woda wyjałowiona termicznie po zapakowaniu. Jałowa. Endotoksyn mniej 
niż 0,25 IU/ml 

Woda do oczu: używa się wody do wstrzykiwań, lub wysokooczyszczonej.

Woda oczyszczona: metoda destylacji, odwróconej osmozy, wymiany jonowej. Poziom 
interwencyjny to 100 drobnoustrojów na 1ml wody (filtracja podłoże B.)

Woda wysokooczyszczona: metoda podwójnej odwróconej osmozy, ultrafiltracja, dejonizacja. W 
normalnych warunkach, poziom interwencyjny wynosi 10 drobnoustrojów na 100ml. (badanie co 
najmniej 200 ml, na podłożu S) Endotoksyny mniej niż 0,25 IU/ml


	Mikrobiologia 
	Farmaceutyczna
	Klasy czystości leków:
	Badanie jałowości:
	Podłoża:
	Badanie w kierunkach:
	LAL:
	Dezynfekcja:
	Antyseptyka: 
	Aseptyka:
	Związki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym: 
	Dezynfekcja czynnikami fizycznymi:
	Test konserwacji:
	Zapewnianie poziomu jałowości (SAL)
	Woda do celów farmaceutycznych.


