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 : األشكال الصيدالنية ميكروبيولوجيا

I.  :أشكال غير عقيمة 

تشمل املستحضرات الفموية )مضغوطات، كبسوالت، شرابات، مراهم، كريمات...( واملستحضرات األذنية  

 واملهبلية والشرجية واملستحضرات االستنشاقية والجلدية.

II.   :أشكال عقيمة 

تشمل املستحضرات الحقنية بأشكالها املختلفة باإلضافة إلى املستحضرات العينية من قطورات ومراهم  

 لعدسات الالصقة. وغسوالت ل

 : Drug safetyأمان الدواء 

يعتبر الدواء آمنا عندما يكون مطابقا في درجة نقاوته ومحتواه من الجرراييم للمواصرفات واملعرايار املرة ور   ❑

في دساتار األدوية وهةا يفرض إجراء مراقبة نوعية في جميع مراحل التصنيع انطالقا من املاد  األولية حتى 

 والتسويق.التعبئة 

يعنررأ أال تحرردا مشررا ل ضررمن الشرركل الصرريدالتح ترر دل إلررى تحويلرره إلررى دواء ذو  Drug safety أمرران الرردواء  ❑

 تأيار سلبأ قد يصل لحد السمية.

 : التلوث امليكروبي في األشكال الصيدالنية

 في  ❑
ً
 بسبب التلوا امليكروبح. 20حوالي  USAيسحب سنويا

ً
 مستحضرا

 لكل شكل صيدالتح أحياء دقيقة مرفوضة خاصة به.  ❑

تكررون هررةه األحيرراء إمررا ممرضررة أو انببابيررة تتسرربب بانتانررات بعررد تناولهررا أو أذبررا قررادر  ع ررى إفررراب ذيفانررات أو   ❑

 أذبا تتغلب ع ى القدر  الحافظة للمواد الحافظة أو تتفاعل مع مكونات العبو .

ور  التلررررررروا فررررررري بعرررررررم املستحضررررررررات غارررررررر العقيمرررررررة الفمويرررررررة م رررررررل املسررررررراحيق واملضرررررررغوطات تكرررررررون خطررررررر  ❑

 منخفضة.

 تزداد خطور  التلوا في املستحضرات السائلة بشكل عام واملائية بشكل أكبر.  ❑
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 : األسباب التي تؤدي إلى فقدان أمان الشكل الصيدالني

I. .)املواد األولية املستخدمة في التصنيع )مواد فعالة وسواغات، املاء، مواد التعبئة والتغليف 

II. من األشكال املسحوبة من األسواق تكون بسبب فشل الصيغة 50: الصيدالنية فشل الصيغة %. 

III.  .شروط اإلنتاج: الهواء، تصميم البناء واآلالت واملعدات، إجراءات التصنيع، العمال 

IV.  طريقة ت.
ً
 حضار املستحضرات الصيدالنية  التحريك م ال

V.  ....،شروط الحفظ والتخزين: درجة الحرار ، الرطوبة 

VI.   االستخدام الخاطئ من قبل املريم: ترك العبو  مفتوحة أو فتح أو إغالق العبو  بشكل كبارر ، اسرتخدام

(، التخزين في صيدلية املنزل الدواء بعد الفتر  املخصصة السببالكه )املضادات الحيوية، األشكال العقيمة

 بشروط مخالفة للمتطلبات الدستورية.

 
 
 :أنواع األذيات التي يسببها الشكل الصيدالني امللوث جرثوميا

A. األخماج التأ تسبببا األدوية امللوية)املخاطر على صحة املريض(:  األذية املباشرة 

 .Pseudomonas aeruginosaتنقل املحاليل املطهر  للعدسات الالصقة العينية اإلصابة   ❑

 .Chlamydiaتنقل املراهم العينية نتيجة التماس مع عان املريم الكالميديا   ❑

أو نقررل أكيرراس  عامررل التخ ررر ال ررامن ملرلررعى  النرراعور ل نقررل فاروسررات م ررل اإليرردب أو الببرراد الكبررد عنررد نقرر ❑

 .الدم

 .قد تسبب مضادات الحموضة الفموية العدوى بالجراييم سلبية الغرام  ❑

B. :)التخرررررررررد الفازيوكيميررررررررا ح للمركبررررررررات  األذيةةةةةةةةة غيةةةةةةةةر املباشةةةةةةةةرة )املخةةةةةةةةاطر علةةةةةةةةى الشةةةةةةةةكل الصةةةةةةةةيدالني

 الصيدالنية

 قد: لعديد من املستقلبات التأ بدورهاوجود الجراييم في بيئة مالئمة للنمو ي دل إلى نموها وإنتاجها ا  ❑

تحفرررز عمليرررة مرررا فررري املستحضررررات الصرررريدالنية م رررل التبلرررور أو انفصرررال املسرررتحلب أو تغارررر درجررررة   •

  .الحموضة
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 .ت ير ع ى يباتية املاد  الفعالة •

 .ت دل إلى تغارات فازيائية وكيميائية تحول الدواء إلى ماد  ذات تأيار غار مرغود أو سمأ •

 تتعلق سرعة التخربات الحاصلة بعد  عوامل:  ❑

 البنية الكيميائية ملكونات الشكل الصيدالتح. •

 نوع وكمية العضويات الدقيقة املوجود  في الشكل الصيدالتح. •

 الخواص الفازيائية والكيميائية ملكونات الشكل الصيدالتح والبيئة املحيطة. •

 .M.Osنوع املواد الناتجة عن التفاعالت الكيميائية الحاصلة بفعل وجود الر  •

C.  ر على الشركة الدوائية(: التلوث على الشركة املنتجة )الخطمخاطر 

الشرررركة الدوائيرررة الترررأ يتخررررد أحرررد منتجالبرررا باملتعضررريات الدقيقرررة قرررد تتعررررض لسرررحب بعرررم طبخالبرررا 

يقررررة مسررررببلك الرررردواء الدوائيررررة مررررن السرررروق وبالتررررالي تتعرررررض سررررمعببا إلررررى اإلسرررراء  ممررررا يرررر دل إلررررى فقرررردان 

 )مريم، طبيب، صيدلي( ببةه املستحضرات.

 : ظواهر الغزو الجرثومي للمنتج الصيدالني

 )رائحة السمك في حالة األمينات، طعم مر أو طعم التراد....(. الطعم والروائح الكريبة ❑

 .الوسطتغار اللون نتيجة اصطناع بعم الجراييم امللوية لألصبغة أو تغيار درجة حموضة   ❑

 انطالق الغاب في األشكال الصيدالنية اللزجة   ❑

كربوكسررعأ ميليررل الصررم  العربررح و بعررم املررواد املعلقررة م ررل صررم  الك اررراء و م ررل  تغاررر فرري قرروام املستحضررر  ❑

وال تترروبع عنررد  cake، وبالتررالي تفقررد قوامهررا اللررزج ويترسررب املعلررق و شرركل تمايرهررا السررللوب تعرراتح مررن تخرررد

 الرج وهةا دليل تخرد املعلق.
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 : املكونات الصيدالنية الحساسة للتخرب امليكروبي

I. عوامل العالجية )املادة الفعالة( الActive Ingredients: 

تشكيلة واسعة من العقاقار واملواد الدوائية  يمكن ملجموعة متنوعة من املتعضيات الدقيقة أن تستقلب  ❑

ممرررررا يررررر دل إلرررررى فقررررردان املررررراد  الفعالرررررة لفعاليببرررررا واسرررررتخدام املرررررواد الناتجرررررة عرررررن االسرررررتقالد كغرررررةاء لنمرررررو 

 املتعضيات الدقيقة.

 استقالد األتروبان في القطورات العينية عبر تلوثبا ببعم الفطريات. ❑

 من قبل الفطريات. راص استقالد الستاروئيدات في الكريمات واألق ❑

 الحلمهة امليكروبية لألسبرين في املعلقات من قبل البكتاريا املنتجة ألنزيم األستراب. ❑

تعطيل الكلورامفينيكول في األدوية الفموية من قبل املتعضيات املنتجة لألنزيم املفكك لألستيل املوجود في  ❑

 الكلورامفينيكول.

II. املواد املرطبة(  العوامل الحافظة للرطوبة(Humectant : 

بفعرررل  سرررتقلبوت الترررأ تضررراغ للصررريغة الصررريدالنية للتقليرررل مرررن فقررردان املررراء، الغليسرررارول والسررروربيتول     ❑

 ما لم تكن بتراكاز عالية. الجراييم التأ تستخدمها كمصدر للكربون 

III.  العوامل الفعالة على السطحSurfactant-active agents : 

A.   :متشردة 

األلكريالت  وأسرترات السرلفات، هررةه املركبرات تتخررد باألنزيمرات الجريوميررة بعمليرات أكسرد  أوليرة  للزمررر   ❑

امليتيليررة الطرفيررة متبوعررة بعمليررة أكسررد  يانويررة متتاليررة للسالسررل األلكيليررة واتشررطار ل حلقررات العطريررة، 

 كما أن وجود سالسل متفرعة ي دل لعمليات أكسد  إضافية.

نيرروم الرباعيررة التررأ تسررتعمل كمررواد مطهررر  وحافظررة فرري الصرريدلة م ررل البنزألكونيرروم  لورايررد مشررتقات األمو  ❑

 الةل تنمو عليه الزوائف الزنجارية مما يقلل فعاليببا الحافظة. 
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B.  :غير متشردة 

تحلل الدسم إلى أحماض دسمة في أسترات السكروب وأسترات السوربيتان الةل ي دل إلى انتاج العديد من   ❑

 ات الصغار  يمكن لألحياء الدقيقة استعمالها. الجزيئ

 ألكيل بولي أوكسعأ إيتلان والتأ تستقلب بسهولة بواسطة مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة.  ❑

C.   :متذبذبة 

 م ل الفوسفاتيدات والبيتائان التأ تتخرد بفعل الجراييم.  ❑

IV.  املتماثرات العضويةorganic polymers 

 البوليمارات كمواد مالئة أو حاملة أو رافعة للقوام أو رابطة...تستعمل  ❑

يوجرررررررد هنررررررراك أنزيمرررررررات خاصرررررررة تخرببرررررررا م رررررررل األمررررررريالب )يخررررررررد النشررررررراء(، البكتينررررررراب )البكتررررررران(، البروتيررررررراب   ❑

 ، الديكستراناب )الديكستران(.)البروتان(

خاملة يستعمل كماد  حاملة للمواد املغةية ل جراييم وليس مغةل   اآلغار )عديد سكاريد معقد( متمايرات  ❑

 و ستخدم  وسط للمستنبتات امليكروبيولوجية.

فهأ مقاومة بشكل   )النايلون والبوليستر(   ل البوليمارات الطبيعية قابلة للتخرد بالجراييم أما الصناعية  ❑

 .الجريومح وهةا ما ي دل للتلوا البيئأ نتيجة تراكم هةه املواد في الطبيعة وعدم تخرببا  امل للتخرد

V.  الدسم والزيوتFats and oils: 

املواد الدسمة والزيوت بشكل عام يمكن أن تحمل برةيرات وجرراييم ولكابرا غارر مالئمرة للنمرو الجريرومح إذا  ❑

عنرردما تترروبع فرري األطرروار املائيررة للمسررتحلبات مررن   انررص صررافية نقيررة، فيمررا تكررون عرضررة للتخرررد الجريررومح

نمرررررررط )ب م( حيرررررررر تحررررررردا أكسرررررررد  جريوميرررررررة بسررررررربب بيررررررراد  األكسرررررررجان فررررررري الزيررررررروت، و لمرررررررا  انرررررررص قرينرررررررة 

 الهيدروكسيل أع ى أدى ذلك إلى بياد  القدر  ع ى امتصاص املاء وبالتالي تصبح هدغ للنمو الجريومح.

 

VI.  عوامل التحلية، املنكهات وامللوناتFlavouring – Sweeting and Coloring  : 
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 وعرضة للتخرد بفعل الجراييم    ❑
ً
 ما تكون من مصدر طبيعي وبالتالي قد تكون ملوية جريوميا

ً
غالبا

 املوجود  فيبا.

استخدامها بتراكاز عالية  تعد السكاكر والعوامل املحلية األخرى ركاز  جيد  طبيعية لنمو الجراييم ولكن  ❑

 وبنسبة منخفضة يقلل من تخرببا بالعضويات الدقيقة. 

العديد من امللونات م ل الطرطرين واألمانص )ذات منشأ نباتح( باإلضافة إلى املنكهات م ل عطر النعناع    ❑

 تكون عرضة للتلوا بأنواع الزوائف.

VII.    املواد الحافظة واملطهراتPreservative and Disinfectants: 

يتخرد العديد من املرواد املطهرر  والحافظرة بفعرل الجرراييم سرلبية الغررام وخاصرة عنرد اسرتعمالها بتراكارز   ❑

 تقرررروم بعررررم أنررررواع الزوائررررف بتخريررررب 
ً
 – 4منخفضرررة ملررررا للمررررواد الحافظررررة تررررأيار قاتررررل ل خاليررررا الحيررررة. فمرررر ال

 هيدروكسعأ بنزوات األستر املاد  الحافظة للقطورات العينية م دية إلى البباد العان.

 : الناجم عن التلوث امليكروبي ملركبات الصيدالنية تخرب االعوامل املؤثرة في 

 .ة امللويةينوع وحجم الزرعة البدئ 

 التركيب الكيميا ح للشكل الصيدالتح.  

 . النشاط املا ح 

 والتخزين.  الحفظدرجة حرار    

 املنتج.   pHأو  درجة الحموضة  

 تصميم العبوات املعد  للتعبئة.   

 العامل اإلرجاعي.   

 

 : Inoculums Contamination نوع وحجم الزرعة البدئية امللوثة 
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 :التاليةأو يزداد نتيجة أحد األسباد  التلوا الجريومح يحدايمكن أن  ❑

a. مع األخة بعان االعتبار وجود حمل بيولوجي في هةه املواد. تلوا املواد األولية بشكل غار عادل 

b. ات التنظيف والتعقيم.خلل في عملي 

c.    .خلل أو تغيار في إجراءات االنتاج 

d.  .نمو الجراييم في أنابيب التزود باملكونات أو مناطق التغةية 

e.  لشكل الصيدالتحاستعمال املريم لخلل في. 

( م شررر غاررر  ررافي الحتمررال إمكانيررة  Bio burdenحجررم التلرروا البررد ح يعررد   ❑
ً
)كميررة الجررراييم املوجررود  أصررال

. م رررال وجرررود 
ً
تلررروا املستحضرررر، ولكنررره م شرررر ونقطرررة جيرررد  لدراسرررة الصررريغة الصررريدالنية ميكروبيولوجيرررا

تراكاز منخفضة للزوائف في شراد ذو تراكاز منخفضة مرن املراد  الحافظرة يكرون أك رر عرضرة للتخررد مرن 

 أعداد كبار  من أبواغ الجراييم والفطور. أقراص فموية تحول 

تعتبر الفطور أك ر خطور  في تلوا األشكال الصيدالنية من الجراييم بسبب قدرلبا ع ى التأقلم مع سوء   ❑

  .الظروغ املطلوبة للنمو من الجراييم

 :ب الكيميائي للشكل الصيدالنييالترك 

 .شكال غار الحاوية ع ى هةه العواملالشكل الحاول ع ى سكر ورطوبة يتخرد بشكل أكبر من األ  ❑

تضاغ املواد الحافظة لألشكال الصريدالنية الحاويرة ع رى ، لةا غياد املواد الحافظة يزيد احتمال التخرد  ❑

 .مواد مغةية مناسبة لنمو الجراييم ملنع تخرد الشكل الصيدالتح

شرررركال التررررأ تضرررراغ لهررررا املنكهررررات الشرررررابات واأل  هرررري  د مغةيررررةاشرررركال الصرررريدالنية الحاويررررة ع ررررى مررررو أهررررم األ   ❑

 .واملحليات

األشرركال العقيمررة ال تحررول مررواد مغةيررة ولكررن تضرراغ لهررا املررواد الحافظررة ل حفرراح ع ررى عقامببررا بعررد الفررتح   ❑

 .ألول مر 

 .الساروم السكرل ال يحول ماد  حافظة ألنه شكل عقيم وحيد الجرعة  ❑
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خمر السركر فري كت نوع املواد الناتجة عن التفاعالت الكيميائية املحدية بفعل وجود املتعضيات الدقيقة  ❑

 .الشكل الصيدالتح ينجم عنه كحول قد يتفاعل بدوره مع أحد مكونات الشكل الصيدالتح

تحصرل  باملجمل خطور  التلوا غار املباشر أقل من خطور  التلوا املباشر بسربب طبيعرة التغاررات الترأ ❑

 .للمنتج من شكل ولون ورائحة في التلوا غار املباشر

)   Water Activityالنشاط املائي  
w

A ): 

وفي درجة حرار    )الصيغة الصيدالنية( النسبة املئوية بان ضغط بخار املاء ملاد  ما موجود  في حاز مغلق ❑

معينة إلى ضغط بخار املاء املقطر في نفس الشروط. يرمز له 
w

A
.

 

 .يساعد في التنب  عن إمكانية تخرد الشكل الصيدالتح وأنواع امليكروبات امللوية  ❑

 .الشكل الصيدالتح املحفوح بالنشاط املا ح: هو الةل يحول تشاط ما ح غار صالح للنمو امليكروبح  ❑

 ر في الشكل الصيدالتح هي التأ تلعب الدور األبرب في تلويه الجريومح.تسبة املاء الح   ❑

العوامل التأ ت دل إلى خفم الر   ❑
w

A
 :

 

 بياد  تركاز السكريات في الشرابات. •

 التجفيف )لألقراص(. •

 التلبيس ويفضل التلبيس بالفيلم.  •

 شروط الحفظ املناسبة.  •

 مواد التعبئة والتغليف. •
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 : املطلوب لبعض األنواع امليكروبية الشائعةالنشاط املائي 

النشاط املائي  املتعضية 
w

A Microorganism 

 Pseudomonas aeruginosa 0.97 الزائفة الزنجارية 

 Escherichia coli 0.95 اإليشاريشيا القولونية 

 Gram-negative rods 0.95 العصيات سلبية الغرام

 Staphylococcus aureus 0.90 املكورات العنقودية الةهبية 

 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 الخمائر املقاومة لألسموبية 

 Aspergillus glaucus 0.61 الرشاشية الزرقاء

 

 : عالقة النشاط املائي بتغير ظروف التخزين
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 : Storage Temperatureأو التخزين   درجة حرارة الحفظ 

 يرتبط اختيار درجة حرار  التخزين بر: ❑

 نوع املتعضية املس ولة عن إحداا التلوا. •

 نوع املاد  أو املستحضر الخاضع للتخزين.  •

 . املاد  الحافظة والفعالية الحيوية ل جراييمارتفاع درجة الحرار  ي دل إلى بياد  فعالية   ❑

 من املاد  الحافظة  ❑
ً
 .ارتفاع درجة الحرار  يكون لصالح الجراييم التأ ستسببلك جزءا

 حفظ األشكال الصيدالنية في درجات الحرار  املنخفضة  ❑
ً
 .يفضل دائما

 : pHدرجة الحموضة   

• pH معتدلة تسمح لنمو الفطور والجراييم . 

• pH  مرتفعة أو قلوية تسمح لنمو الجراييم وتقتل الفطور . 

• pH منخفضة أو حمضية تسمح لنمو الفطور وتقتل الجراييم . 

 :تصميم العبوات املعدة للتعبئة   

 في حفظ املواد واملستحضرات الصيدالنية من التلويات الجريومية  ❑
ً
 كبارا

ً
تلعب مواد التعبئة والتغليف دورا

 ومنع دخول امللويات أيناء االستخدام.

 يتوقف اختيار عبوات التعبئة ع ى عد  عوامل:   ❑

 الشكل الصيدالتح املعد للتعبئة.  •

 مواصفات مكونات الصيغة الصيدالنية.  •

 التخزين املتوقعة أو مد  الصالحية للشكل الصيدالتح. فتر   •

 شروط الحفظ والتخزين املتوفر . •
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املستحضرات املعد  ل حقن تزود بمنطقة إغالق مطاطية وخاصة إذا  انص معد  لالستخدام املتعدد   ❑

ملنع التلوا، كما استبدلص عبوات الكريمات ذات الفوهة الكبار  التأ تستوجب ملس سطح  

 باإلصبع عند االستعمال بالعبوات أنبوبية الشكل وذات فوهة ضيقة. املستحضر 

 :تصميم العبوات املعدة للتعبئة   

إن قدر  الجراييم ع ى النمو في الوسط تتأير بتفاعالت األكسد  واإلرجاع الحاصلة أو الحاجة إلى    ❑

 مستقبل إلكتروتح إلتمام الوظيفة التنفسية ل جراييم. 

 املقبولة بالنسبة للمواد األولية الدستورية املعايير  

 يتم قبول أل ماد  أولية تدخل في شكل صيدالتح غار عقيم في حال توافر فيبا شرطان:  ❑

A.  أال يتجاوب الحمل الحيول لها الحد امليكروبح 

 . اختبار الحمل الحيول يتم ع ى األدوات واملواد األولية و ساعد في اختيار عملية التعقيم •

 . TAMC  ،TYMCاختبار الحد امليكروبح يكون بتحديد  •

B.  .عدم وجود أل نوع من الجراييم املرفوضة ضمن هةا الحمل 

 .هو عدد امليكروبات الحية في الشكل الصيدالتح الحمل الحيوي:  ❖

العقيمة  ملسموح فيه ضمن األشكال الصيدالنية غار  اهو الحد األعظمأ من امليكروبات  الحد امليكروبي:  ❖

 . أو املواد األولية غار العقيمة
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 املعايير امليكروبية املقبولة بالنسبة للمواد األولية 

 الجراثيم املرفوضة  TAMC TYMC املادة األولية 

Acacia 4الصمغ العربي 
10 

2
10 E. coli، Salmonella 

Agar 3اآلغار 
10 

2
10 E. coli، Salmonella 

Alginic acid  2حمض األلجينيك
10  - E. coli، Salmonella 

3 هيدروكسيد األملنيوم  
10 

2
10 E. coli، Bile tolerant G- bacteria 

Bentonite 3البنتونايت 
10     

Gelatin 3الجيالتين 
10 

2
10 E. coli، Salmonella 

3 املواد األولية الطبيعية الفموية 
10 

2
10 E. coli، Salmonella ، S. areus ، Bile 

tolerant Gram-negative bacteria  
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 املعايير امليكروبية املقبولة بالنسبة لألشكال الصيدالنية 

 الجراثيم املرفوضة  TAMC TYMC الشكل الصيدالني

األشكال الفموية غير املائية )املضغوطات  

 والكبسوالت( 

3
10 

2
10 E. coli 

2 الشرابات( األشكال الفموية املائية ) 
10 

1
10 E. coli 

2 القطرات األذنية واألنفية  
10 

1
10 S. aureus، P. aeroginosa 

2 األشكال املهبلية 
10 

1
10 S. aureus، P. aeroginosa، Candida 

albicans 

2 األشكال الجلدية 
10 

1
10 S. aureus، P. aeroginosa 

2 األشكال االستنشاقية  
10 

1
10 S. areus، P. aeroginosa، Bile tolerant 

G- bacteria 

3 التحاميل 
10 

2
10   

7 النباتات الطبية التي يضاف لها املاء املغلي 
10 

5
10 ≤10

2
 CFU of E. coli 

5 النباتات الطبية بدون ماء يغلي 
10 

4
10 E. coli،Salmonella  ،CFU of Bile  

2
≤10 

tolerant G- bacteria 
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   :العقيمة  أهم األحياء الدقيقة املسببة لتلوا األشكال الصيدالنية غار ❑

Burkholderia cepacia، Bacillus cereus، Pseudomonas aeruginosa، Enterobacter، Clostredium، 

Candida albicans and Salmonella، Bile-tolerant Gram-negative bacteria 

• Burkholderia cepacia يحصل التلوا ببا نتيجة وجودها في ، جراييم سلبية الغرام إيجابية األوكسيداب

املاء ومقاومببا للك ار من املطهرات واملواد الحافظة. تعتبر من الجراييم االنببابية وتسبب انتانات عند  

 . ف الكيسعأمرلعى التلي

 : األحياء الدقيقة املرفوضة

❑ E. coli  : املصلية تعتبر ممرضة لألمعاءتكون ممرضة في املجارل البولية والجروح وبعم أنماطها. 

 لألمراض املعوية.: الساملونيال  ❑
ً
 يعد وجودها دليل مسببا

هررري غارررر ممرضرررة عرررن طريرررق الفرررم إذ ال يمكابرررا النجرررا  مرررن الحررراجز الحم رررعأ  :العنقوديرررة الةهبيرررة املكرررورات ❑

للمعرررد  وتمررروت فررري درجرررة الحموضرررة املنخفضرررة للمعرررد . ولكرررن هرررةه الجرررراييم تعتبرررر برررةيفاذبا املعرررول الرررةل 

وا تسررمم غررةا ح، وهررةا لرره عالقررة بالحمررل العررالي مررن هررةه الجريومررة مسرر ولة عررن حررد  enterotoxinه ب تفررر 

 وبالتالي تحرر كمية كبار  من الةيفان املعول.

 أمثلة على الجراثيم املرفوضة في األشكال الصيدالنية

 :املنتجات الفموية ❑

يمنررررع وجررررود أل عامررررل ممرررررض مررررن أنررررواع السرررراملونيال واإليشاريشرررريا القولونيررررة باإلضررررافة إلررررى السرررريتروباكتر  •

 .والزوائف واملط يات واملكورات العنقودية الةهبية واملبيضات البيم والفطور املنتجة للةيفانات

 املنتجات العينية: ❑

 .واملكورات العنقودية الةهبية وأنواع الساراتيا يمنع وجود الزوائف الزنجارية •

 املنتجات املوضعية: ❑

 .يمنع وجود الزائفة الزنجارية والكليبسيال واملكورات العنقودية الةهبية واملط يات •
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