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ŚRODOWISKO

rok 21, nr 4

SYSTEMY JAKOŚCI

stawiamy Państwu procedurę 
wraz z załącznikami numer 1, 
2 i 3, natomiast Protokół i Ra-
port stanowiące załączniki 
numer 4 i 5 opublikowane 
będą w  następnym nume-
rze LAB.

* Mgr Krystyna Mysłowska, 
mgr Katarzyna Bucała-Śladow-
ska – Centrum Badań Mikrobio-
logicznych i Autoszczepionek 
im. dr. Jana Bobra, Kraków 

gicznej konkretnego produk-
tu leczniczego. 
Proponujemy Państwu za-
poznanie się z metodyką ba-
dania przydatności metod 
farmakopealnych za pomo-
cą przykładowej procedury 
operacyjnej (SOP). Procedura 
taka musi znaleźć się w każ-
dej pracowni wykonującej 
badania czystości mikrobio-
logicznej produktów leczni-
czych. W tym numerze przed-

mi referencyjnymi opisanymi 
w Farmakopei lub normach ISO. 
Użytkownicy takich metod nie 
są zobowiązani do pełnej wa-
lidacji. Należy więc wykonać  
weryfikację metody celem 
potwierdzenia czy w warun-
kach laboratoryjnych obejmu-
jących: pomieszczenia, per-
sonel, materiały i aparaturę 
metoda spełnia wymagania 
czyli czy jest ona przydatna do 
badania czystości mikrobiolo-

W poprzednim artykule (LAB 
3/2016, str. 14-18) poruszyły-
śmy kwestię trudności w pra-
widłowym przygotowaniu 
mianowanej zawiesiny szcze-
pów wzorcowych. Jednym 
z  przykładów zastosowania 
jej w laboratorium jest ba-
danie przydatności farmako-
pealnych metod mikrobiolo-
gicznych.
W badaniach rutynowych labo-
ratoria posługują się metoda-

Przydatność farmakopealnych metod 
mikrobiologicznych w aspekcie badania 
czystości mikrobiologicznej produktów 
leczniczych niejałowych

Krystyna Mysłowska, Katarzyna Bucała-Śladowska*

Schemat 1. Przygotowanie mianowanych zawiesin szczepów wzorcowych (kontrola referencyjna)
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0,1 ml
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Aspergillus brasiliensis – 0,05% roztwór 
polisorbatu 80 w zbuforowanym NaCl

Trwałość zawiesiny:  2 h – 25 st.C
 24 h – 2 - 8 st.C

np. 0,5 McF

zbuforowany 
NaCl 
z peptonem 
o pH 7,0

Załącznik nr 1 do SOP
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1. CEL

Procedura ma na celu określenie sposobu postępowania podczas wykonywania badania przydatności metod farmakopeal-
nych, służących do określania czystości mikrobiologicznej produktu leczniczego niejałowego. 
Badanie przydatności metody ma na celu ocenę zdolności wykrywania drobnoustrojów w obecności produktu lecznicze-
go, tzn. udowodnienie, że badana próbka nie powoduje zahamowania wzrostu drobnoustrojów w warunkach przepro-
wadzania testu.

2. ZAKRES STOSOWANIA 

Określenie przydatności metody dotyczy każdego gotowego produktu leczniczego niejałowego, dla którego przeprowadza 
się badanie czystości mikrobiologicznej

3. OBSZAR STOSOWANIA 

Laboratorium mikrobiologiczne

4. OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

4.1. Mikrobiolog odpowiada za:
4.1.1. przyjęcie próby, rejestrację i przekazanie próby do badania;
4.1.2. przygotowanie boksu i szafy LF;
4.1.3. dostarczenie do boksu prób, pożywek płynnych i stałych, materiałów pomocniczych oraz szkła laboratoryjnego odpo-
wiednią drogą komunikacyjną;
4.1.4. wykonanie naważek badanej próby oraz wykonanie rozcieńczeń zawiesin szczepów testowych;
4.1.5. wykonanie badania przydatności metody oraz przekazanie posianych prób do inkubacji;
4.1.6. odczyt i interpretację wyników;
4.1.7. właściwe wypełnienie Protokołu i Raportu przydatności metody badawczej;
4.1.8. przekazanie materiału zakaźnego do utylizacji.
4.2. Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego odpowiada za:
4.2.1. nadzór nad przeprowadzeniem badania oraz zatwierdzenie Protokołu i Raportu przydatności metody.

5. DEFINICJE

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA – określenie ogólnej ilości flory tlenowej: bakterii i grzybów, oraz wykluczenie lub stwier-
dzenie obecności wybranych drobnoustrojów w zależności od wymagań dla danej grupy produktów wg Farmakopei (forma, 
droga podania).

PRZYDATNOŚĆ METODY FARMAKOPEALNEJ – stwierdzenie czy badana próba nie hamuje wzrostu drobnoustrojów, a ta-
kie etapy badania jak: naważanie, rozpuszczanie, rozcieńczanie, wytrząsanie, filtracja, posiewanie na płytki a także używane 
materiały, sprzęt i aparatura nie mają wpływu na wynik badania. Ta ocena ma potwierdzić, że drobnoustroje obecne w prób-
ce mogą być wykryte, policzone i zdiagnozowane przy pomocy wybranej techniki, która znajdzie zastosowanie w badaniu 
rutynowym.

CFU (colony forming units) – jednostki tworzące kolonie – wyraźnie widoczne i możliwe do policzenia na stałej pożywce.
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ODZYSK DROBNOUSTROJÓW – wyrażony w procentach [%] stosunek liczby wyrosłych cfu użytego szczepu testowego 
w próbie właściwej (z produktem) do ilości cfu tego szczepu w kontroli dodatniej.

Odzysk drobnoustrojów =                                                       * 100% 

KONTROLA UJEMNA – rozcieńczalnik bez produktu i zawiesiny szczepu, stanowi kontrolę rozcieńczalnika.

KONTROLA DODATNIA – rozcieńczalnik bez produktu + zawiesina szczepu testowego, stanowi odnośnik do próby właściwej.

PRÓBA WŁAŚCIWA – rozcieńczalnik z produktem + zawiesina szczepu, ta próba jest przedmiotem badania.

KONTROLA PRODUKTU – rozcieńczalnik z produktem, bez zawiesiny szczepu, stanowi czystość mikrobiologiczną badanej próby.

KONTROLA REFERENCYJNA – w celu sprawdzenia prawidłowego przygotowania zawiesiny  mikroorganizmów testowych 
używanych do inokulacji.

6. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

6.1. Założenia ogólne do badania przydatności

6.1.1. Na pełne badania przydatności składa się badanie ilościowe i jakościowe.
6.1.2. Badanie należy wykonać 3-krotnie, na 3 różnych seriach produktu, zachowując takie same warunki podczas badania.
6.1.3. W przypadku posiadania tylko jednej serii produktu leczniczego, wskazane jest wykonanie badania w różnych dniach 
i/lub przez dwóch różnych analityków.
6.1.4. Jeżeli produkt wytwarzany jest w kilku dawkach substancji czynnej (API), można przeprowadzić test przydatności me-
tody badania czystości mikrobiologicznej dla preparatu zawierającego najwyższą dawkę.
6.1.5. Wybór metody badania przydatności zależy od właściwości badanego preparatu.
6.1.5.1. Przydatność metody bezpośredniego posiewu – preparaty nie wykazujące działania hamującego lub inne wykazują-
ce takie działanie, dla których skutecznym sposobem neutralizacji jest niewielkie rozcieńczenie lub dodatek odpowiedniego 
inaktywatora, a jednocześnie trudno sączące się. 
6.1.5.2. Przydatność metody filtracji membranowej – preparaty wykazujące działanie hamujące, których   skutecznym sposo-
bem neutralizacji jest dopiero ponad 1000 krotne rozcieńczenie, poddanie filtracji z kilkakrotnym przepłukaniem sączka lub 
zastosowanie odpowiedniego inaktywatora, a jednocześnie dobrze sączące się.

6.2. Przydatność metody ilościowej

6.2.1. Szczepy wzorcowe
6.2.1.1. Wykaz zalecanych do zastosowania szczepów i podłoży hodowlanych wg FP X tom 1.

Drobnoustrój Podłoża hodowlane 

Staphylococcus aureus ATCC 6538
Agar z hydrolizatem kazeiny i soi lub bulion z hydrolizatem kazeiny i soi  

30-35oC, 18-24 hPseudomonas aeruginosa ATCC 9027

Bacillus subtilis ATCC 6633

Candida albicans ATCC 10231 Agar Sabouraud z dekstrozą lub bulion Sabouraud z dekstrozą 20-25oC, 2-3 dni

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 Agar Sabouraud z dekstrozą lub agar ziemniaczany z dekstrozą 20-25oC,  
5-7 dni, lub dopóki nie zostanie osiągnięta dobra sporulacja

cfu PRóBy WłAśCIWej

KONTROLA DODATNIA
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6.2.1.2. Zawiesiny drobnoustrojów o odpowiedniej gęstości oraz kolejne dziesiętne rozcieńczenia przygotować zgodnie 
z Załącznikiem nr 1.
6.2.1.3. Do przygotowania zawiesiny testowej należy użyć zbuforowanego roztworu chlorku sodu z peptonem o pH 7,0 lub 
roztworu buforu fosforanowego o pH=7,2.
6.2.1.4. Do przygotowania zawiesiny spor Aspergillus brasiliensis dodać do buforu 0,05% polisorbatu 80. Gotową zawiesinę 
zużyć w czasie 2 godzin jeśli przechowywana jest w temperaturze 25oC, lub 24 godzin jeśli przechowywana jest w lodówce 
(2-8oC). 
6.2.1.5. Objętość dodawanej zawiesiny w/w drobnoustrojów nie powinna przekraczać 1% objętości próby (przy standardo-
wo stosowanej objętości próby badanej wynoszącej 10 ml objętość wprowadzonej zawiesiny szczepów wzorcowych nie 
może przekraczać 0,1 ml). Zawiesina może być dodana bezpośrednio lub w razie konieczności, po procesie neutralizacji, 
rozcieńczenia lub filtracji.

6.2.2. Wykonanie badania – zgodnie z Załącznikiem nr 2
6.2.2.1. Przygotować odpowiednią ilość kolb o pojemności 250 ml.
6.2.2.2. Z każdej z 3 badanych serii danego produktu leczniczego przygotować 10 g naważkę i dodać do niej 90 ml roz-
cieńczalnika. Z tak przygotowanego roztworu próby badanej (rozcieńczenie 10-1-1 ml roztworu odpowiada 0,1 g produktu 
leczniczego), wykonać dwa kolejne rozcieńczenia: 10-2-1 ml roztworu odpowiada 0,01 g produktu oraz 10-3-1 ml roztworu 
odpowiada 0,001 g produktu, przenosząc za każdym razem po 10 ml roztworu do 90 ml rozcieńczalnika.
6.2.2.3. Próba właściwa – z każdego rozcieńczenia pobrać do osobnych kolb po 10 ml roztworu próby badanej i dodać po 
0,1 ml zawiesiny szczepu testowego z odpowiedniego rozcieńczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2. 
6.2.2.4. Kontrola dodatnia – przenieść do kolby 10 ml rozcieńczalnika i dodać 0,1 ml zawiesiny szczepu wzorcowego z odpo-
wiedniego rozcieńczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2.
6.2.2.5. Kontrola ujemna – wysiać równolegle 1 ml rozcieńczalnika na podłoże agar z hydrolizatem kazeiny i soi (dla bakterii) 
i agar Sabouraud z dekstrozą (dla grzybów), lub przesączyć 2 x po 10 ml rozcieńczalnika i sączki umieścić na w/w podłożach.
6.2.2.6. Kontrola produktu – z każdego z przygotowanych rozcieńczeń badanego produktu leczniczego wysiać po 1 ml na 
podłoża agar z hydrolizatem kazeiny i soi (dla bakterii) i agar Sabouraud z dekstrozą (dla grzybów), lub przesączyć 2 x po 
10 ml – zgodnie z Załącznikiem nr 2 – i sączki umieścić na ww. podłożach.
6.2.2.7. Kontrola referencyjna – po 0,1 ml zawiesiny szczepu wzorcowego z odpowiedniego rozcieńczenia – zgodnie z Za-
łącznikiem nr 1 i 2 wysiać na podłoże agar z hydrolizatem kazeiny i soi (dla bakterii) i agar Sabouraud z dekstrozą (dla 
grzybów).
6.2.2.8. Po upływie czasu kontaktu drobnoustroju testowego z roztworem produktu leczniczego (próba właściwa) oraz z roz-
cieńczalnikiem (kontrola dodatnia); wynoszącym 10-15 minut, wysiać równolegle po 1 ml lub przesączyć po 10 ml roztworu 
na odpowiednie podłoże zgodnie z tabelą w punkcie 6.2.1.1. i inkubować: bakterie przez 3 dni w temp. 30-35oC, grzyby przez 
5 dni w temp. 20-25oC.
6.2.2.9. Po zakończeniu inkubacji zliczyć wyrosłe kolonie i dokonać oceny wyników zgodnie z pkt. 8. Kryteria akceptacji.
6.2.2.10. W przypadku badania preparatów leczniczych o spodziewanym działaniu przeciwdrobnoustrojowym, zawiesinę 
szczepu wzorcowego wprowadzić na sączek już po przesączeniu – do ostatniej porcji roztworu płuczącego.

6.2.3. Wyniki
6.2.3.1. Liczbę odzyskanych drobnoustrojów z próby właściwej porównać z liczbą odzyskanych drobnoustrojów z kontroli 
dodatniej zgodnie ze wzorem:
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                                                                                X =

    Jeżeli: X < 2 – brak zahamowania wzrostu;
     X > 2 – zahamowanie wzrostu.

6.2.3.2. W przypadku gdy wzrost jest hamowany (X > 2), należy zmodyfikować metodę określania liczby drobnoustrojów.
6.2.3.3. Modyfikacja metody może obejmować: zwiększenie objętości rozcieńczalnika, dodanie do rozcieńczalnika swoistych 
lub uniwersalnych związków neutralizujących, sączenie przez sączki membranowe lub połączenie powyższych czynności.

6.2.4. Neutralizacja – usuwanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej
6.2.4.1. Neutralizatory mogą być dodawane do rozcieńczalnika lub podłoża. Jeśli są stosowane musi być wykazana ich skutecz-
ność i brak toksyczności dla drobnoustrojów, przy zastosowaniu ślepej próby bez produktu ale  z dodatkiem neutralizatora.
6.2.4.2. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniej metody neutralizacji, można przypuszczać, że niepowodzenie w izolacji posia-
nego drobnoustroju jest wynikiem biobójczej aktywności produktu.
6.2.4.3. Powszechnie stosowane czynniki neutralizujące substancje interferujące wg FPX tom 1. 

Substancja interferująca Metoda potencjalnie neutralizująca
Aldehyd glutarowy, związki rtęci Wodorosiarczyn sodu

Związki fenolowe, alkohole, aldehydy, sorbaty Rozcieńczanie
Aldehydy Glicyna

Czwartorzędowe związki amoniowe, parahydroksybenzoesany 
(parabeny), bis-biguanidy Lecytyna

QACs, jod, parabeny Polisorbat
Związki rtęci Tioglikolan

Związki rtęci, chlorowce, aldehydy Tioglikolan
eDTA (edetynian) jony Mg2+ lub Ca2+

6.3. Przydatność metod jakościowych

6.3.1. Szczepy wzorcowe
6.3.1.1. Wykaz szczepów stosowanych w badaniu przydatności metody – badanie jakościowe wg FPX tom 1. 

Drobnoustrój Podłoża hodowlane
Staphylococcus aureus ATCC 6538

Agar z hydrolizatem kazeiny i soi lub bulion z hydrolizatem  
kazeiny i soi 30-35oC, 18-24 h

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
Escherichia coli ATCC 8739

Salmonella enterica subsp. enterica serowar  
Typhimurium ATCC 14028

Candida albicans ATCC 10231 Agar Sabouraud z dekstrozą lub bulion Sabouraud z dekstrozą  
20-25oC, 2-3 dni

Clostridium sporogenes ATCC 19404 Wzbogacone podłoże dla drobnoustrojów z rodzaju Clostridium  
30-35oC, 24-48 h, warunki beztlenowe

KONTROLA DODATNIA

PRóBA WłAśCIWA
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6.3.1.2. Zawiesiny drobnoustrojów o odpowiedniej gęstości oraz kolejne dziesiętne rozcieńczenia przygotować zgodnie 
z Załącznikiem nr 1.
6.3.1.3. Do przygotowania zawiesiny testowej użyć zbuforowanego roztworu chlorku sodu z peptonem o pH 7,0 lub roztwo-
ru buforu fosforanowego o pH=7,2.

6.3.2. Wykonanie badania – zgodnie z Załącznikiem nr 3
6.3.2.1 Dla każdego produktu badanego przygotować naważkę zgodnie z SOP „Przygotowanie próbek produktów leczni-
czych do badań czystości mikrobiologicznej” – w zależności od wymagań farmakopealnych.
6.3.2.2. Do odpowiednich podłoży płynnych wprowadzić badany preparat, zgodnie z wybraną metodą: bezpośrednio lub 
wraz z sączkiem membranowym po przesączeniu.
6.3.2.3. Próba właściwa
6.3.2.3.1. Dla badania przydatności wykrywania: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli wykonać 
naważkę 10 g produktu i dodać 90 ml rozcieńczalnika. Z tak przygotowanego roztworu przenieść 10 ml do 100 ml bulionu 
z hydrolizatem kazeiny i soi i dodać 1 ml zawiesiny szczepu testowego z odpowiedniego rozcieńczenia – zgodnie z Załączni-
kiem nr 1 i 3. Ilość komórek drobnoustrojów w 1 ml zawiesiny testowej dobrać tak, aby wynosiła nie więcej niż 100 cfu/1 ml.
6.3.2.3.2. Dla Candida albicans: wykonać naważkę 10 g produktu i dodać 90 ml rozcieńczalnika. Z tak przygotowanego roz-
tworu przenieść 10 ml do 100 ml bulionu Sabouraud z dekstrozą i dodać 1 ml zawiesiny szczepu testowego z odpowiedniego 
rozcieńczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 3.
6.3.2.3.3. Dla Gram-ujemnych pałeczek tolerujących żółć przygotować naważkę 10 g preparatu i dodać 90 ml bulionu z hydro-
lizatem kazeiny i soi oraz 1 ml zawiesiny szczepu testowego z odpowiedniego rozcieńczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 3. 
6.3.2.3.4. Dla Salmonella przygotować naważkę 10 lub 25 g preparatu i dodać 90 lub 225 ml bulionu z hydrolizatem kazeiny 
i soi oraz 1 ml zawiesiny szczepu testowego z odpowiedniego rozcieńczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 3.
6.3.2.4. Kontrola dodatnia – do 100 ml bulionu z hydrolizatem kazeiny i soi dodać 10 ml rozcieńczalnika oraz 1 ml zawiesiny 
odpowiedniego szczepu wzorcowego – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 3.
6.3.2.5. Kontrola ujemna – 10 ml rozcieńczalnika  dodać do 100 ml bulionu z hydrolizatem kazeiny i soi.
6.3.2.6. Kontrola produktu – 10 ml roztworu produktu dodać do 100 ml bulionu z hydrolizatem kazeiny i soi.
6.3.2.7. Kontrola referencyjna – po 0,1 ml zawiesiny szczepu wzorcowego z odpowiedniego rozcieńczenia – zgodnie z Załącz-
nikiem nr 1 i 3 – wysiać na podłoże agar z hydrolizatem kazeiny i soi (dla bakterii) i agar Sabouraud z dekstrozą (dla grzybów).
6.3.2.8. Podłoża płynne poddać inkubacji, następnie przesiać na odpowiednie podłoża wybiórczo-różnicujące i dokonać 
identyfikacji zgodnie z obowiązującą SOP.
6.3.2.9. Dokonać oceny wyników zgodnie z punktem 8.

7. DOKUMENTACJA I OPRACOWANIE WYNIKÓW

7.1. Wykonanie badania przydatności metod farmakopealnych potwierdza wypełniony Protokół – Załącznik nr 4, a ostatecz-
ne wnioski zawarte są w Raporcie – Załącznik nr 5

8. KRYTERIA AKCEPTACJI

8.1. Przydatność metody ilościowej – zgodnie z Załącznikiem nr 2
8.1.1. Próba właściwa – liczbę odzyskanych drobnoustrojów z próby właściwej porównać z liczbą odzyskanych drobnoustro-
jów z kontroli dodatniej zgodnie ze wzorem:
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Nazwa Firmy 
Adres STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Kod:

SOP/LM

Dział: 
Laboratorium 
Mikrobiologiczne

Symbol: LM

PRZYDATNOŚĆ METODY FARMAKOPEALNEJ 
W ASPEKCIE BADAŃ CZYSTOŚCI 

MIKROBIOLOGICZNEJ PRODUKTÓW 
LECZNICZYCH NIEJAŁOWYCH

Data: Strona/ilość stron:
6/7

Kopia: Wydanie nr:

1

Opracował:

Data:

Zweryfikował:

Data:

Zatwierdził:

Data:

Wydanie poprzednie:

Data

                                                                                X =

    Jeżeli: X < 2 – brak zahamowania wzrostu,
     X > 2 – zahamowanie wzrostu.

8.1.2. Średni wynik liczenia cfu w próbie właściwej nie może być więcej niż 2 razy mniejszy/większy od wartości otrzymanej 
dla kontroli dodatniej: 200% kontroli dodatniej > próba właściwa > 50% kontroli dodatniej.
8.1.3. Kontrola dodatnia – ilość wyrosłych kolonii powinna mieścić się w granicach 10-100 cfu/płytkę.
8.1.4. Kontrola ujemna – <10 cfu/płytkę (metoda bezpośredniego posiewu) lub <1 cfu/płytkę (metoda filtracji membrano-
wej).
8.1.5. Kontrola produktu – <10 (<1) cfu/płytkę.
8.1.6. Kontrola referencyjna – posiew z rozcieńczenia zawierającego 103 – < 100 cfu/płytce – posiew z rozcieńczenia zawie-
rającego 102 – < 10 cfu/płytce.

8.2. Przydatność metod jakościowych – zgodnie z Załącznikiem nr 3
8.2.1. Próba właściwa – odzysk w końcowej fazie badania (na podłożach wybiórczo-różnicujących) tych samych mikroorga-
nizmów testowych, które były użyte w badaniu.
8.2.2. Kontrola dodatnia – odzysk w końcowej fazie badania (na podłożach wybiórczo-różnicujących) tych samych mikroor-
ganizmów testowych, które były użyte w badaniu.
8.2.3. Kontrola ujemna – brak wzrostu drobnoustrojów na podłożach wybiórczo-różnicujących.
8.2.4. Kontrola produktu – brak wzrostu drobnoustrojów na podłożach wybiórczo-różnicujących.
8.2.5. Kontrola referencyjna – posiew z rozcieńczenia zawierającego 103 – < 100 cfu/płytce – posiew z rozcieńczenia zawie-
rającego 102 – < 10 cfu/płytce.

9. UWAGI KOŃCOWE

9.1. Trzykrotne uzyskanie w niezależnych badaniach wyników spełniających kryteria akceptacji pozwala uznać metodę za 
przydatną.
9.2. Taka metoda znajduje zastosowanie w rutynowych badaniach danego produktu.
9.3. W przypadku wyników nie spełniających kryteriów akceptacji, należy w miarę możliwości zmodyfikować procedurę ba-
dania przydatności.
9.4. Drobnoustroje, których nie wykryto podczas badania przydatności metod jakościowych (również po zastosowaniu neu-
tralizacji), nie powinny być uznawane za potencjalnie zanieczyszczające badany preparat.

10. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Przygotowanie mianowanych zawiesin oraz rozcieńczeń szczepów wzorcowych
Załącznik nr 2 – Schemat procedury badań przydatności dla metody ilościowej
Załącznik nr 3 – Schemat procedury badań przydatności dla metody jakościowej
Załącznik nr 4 – Protokół
Załącznik nr 5 – Raport

KONTROLA DODATNIA

PRóBA WłAśCIWA
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Zatwierdził:
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Wydanie poprzednie:
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11. DOKUMENTY ZWIĄZANE

11.1. Farmakopea Polska X tom 1, 2014
11.2. Plan higieny laboratorium mikrobiologicznego
11.3. Przyjmowanie prób do badań i ich rejestracja
11.4. Sposób przekazywania do badań prób, pożywek oraz materiałów pomocniczych
11.5. Rutynowa kontrola pożywek  i innych mediów stosowanych w badaniach mikrobiologicznych
11.6. Zasady postępowania ze szczepami wzorcowymi znajdującymi zastosowanie w badaniach mikrobiologicznych 
11.7. Badanie czystości mikrobiologicznej produktów niejałowych – mikrobiologiczne badanie ilościowe
11.8. Badanie czystości mikrobiologicznej produktów niejałowych – badanie obecności określonych drobnoustrojów 
11.9. Postępowanie z materiałem zakaźnym

12. CHRONOLOGICZNY WYKAZ ZMIAN W KOLEJNYCH WYDANIACH SOP/LM 

Wydanie nr Z dnia Zmiana dotyczy Podpis

13. PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Data Uwagi Podpis

KONIEC DOKUMENTU
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SYSTEMY JAKOŚCI

Załącznik nr 2 do SOP

Próba badana
Nastawić zawiesinę badanych  

mikroorganizmów dla:
METODA PŁYTKOWA ≤ 1000 cfu / 1 ml
METODA SĄCZENIA ≤ 100 cfu / 1 ml

KONTROLA REFERENCYJNA
0,1 ml zawiesiny badanego  

mikroorganizmu z rozcieńczenia 
zawierającego 103 i 102 cfu / 1 ml

PRÓBA WŁAŚCIWA
0,1 ml zawiesiny badanego  

mikroorganizmu  
+ 10 ml rozcieńczonej próby

0,1 ml 0,1 ml 10 ml

METODA PŁYTKOWA – wysiać 1 ml
METODA SĄCZENIA – przesączyć 10 ml

BAKTERIE – na agar z hydrolizatem kazeiny i soi, inkubować przez 3 dni w temp. 30-35oC; GRZYBY – na agar Sabouraud z dekstrozą, inkubować 5 dni w 20-25oC

KONTROLA DODATNIA

Kryterium akceptacji:
10 -100 cfu / płytkę

PRÓBA WŁAŚCIWA

Kryterium akceptacji:

200% KONTROLA DODATNIA > PRÓBA WŁAŚCIWA > 50% KONTROLA DODATNIA

KONTROLA DODATNIA

PRÓBA WŁAŚCIWA
≤ 2

KONTROLA PRODUKTU

Kryterium akceptacji:
<10 lub <1 cfu / płytkę

KONTROLA UJEMNA

Kryterium akceptacji:
<10 lub <1 cfu / płytkę

Czy w kontroli ujemnej i kontroli produktu 
stwierdzono wzrost?

Tak

Nie Czy cfu kontroli referencyjnej 
to liczba >10 i <100?

Nie

Zliczanie kolonii na płytkach 
w pozostałych próbach

Tak

Badanie zawiesiny 
drobnoustrojów; 

powtórzenie badań

KONTROLA DODATNIA
PRÓBA WŁAŚCIWA

≤ 2NiePowtórzenie badań, zmiana 
metody, wybór neutralizatora

Tak

Czy liczba cfu dla PRÓBY WŁAŚCIWEJ 
jest większa niż 50% 

od wartości KONTROLI DODATNIEJ?

Tak

Nie Czy stosowana metoda  
została zmodyfikowana?

Nie

Powtórzenie badań,  
zmiana metody, wybór innego 

neutralizatora

Czy liczba cfu dla PRÓBY WŁAŚCIWEJ 
jest mniejsza niż 200% 

od wartości KONTROLI DODATNIEJ?

Tak

Produkt prawdopodobnie  
nie może być zanieczyszczony  

przez szczep testowy użyty  
w badaniu

Badanie zanieczyszczeń 
dodatkowych  

– powtórzenie badań

Nie

Tak

Metoda jest odpowiednia; wyniki limitów detekcji 
odpowiadają rozcieńczeniom i aplikowanym objętościom

KONTROLA PRODUKTU
10 g + 90 ml rozpuszczalnika 

(kolejne właściwe rozcieńczenia)

KONTROLA UJEMNA
rozpuszczalnik

Badanie zanieczyszczeń 
dodatkowych  

– powtórzenie badań

KONTROLA DODATNIA
0,1 ml zawiesiny badanego  

mikroorganizmu – 10 ml rozpuszczalnika

KONTROLA REFERENCYJNA

Kryterium akceptacji:
posiew z rozcieńczenia zawierającego

103 – ≤ 100 cfu / płytkę
posiew z rozc. zawierającego

102 – ≤ 10 cfu / pł.

PRZYDATNOŚĆ METOD ILOŚCIOWYCH
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SYSTEMY JAKOŚCI

PRZYDATNOŚĆ METOD JAKOŚCIOWYCH

Załącznik nr 3 do SOP

Próba badana

Nastawić zawiesinę badanych  
mikroorganizmów na ilość:

≤ 100 cfu / 1 ml

KONTROLA REFERENCYJNA
0,1 ml zawiesiny badanego  

mikroorganizmu z rozcieńczenia 
zawierającego 103 i 102 cfu / 1 ml

PRÓBA WŁAŚCIWA
10 ml + 1 ml zawiesiny  

badanego mikroorganizmu  
+ 100 ml bulionu

1 ml 1 ml

Pre-inkubacja, inkubacja i przesiew na selektywny agar według instrukcji laboratoryjnych 

PRÓBA WŁAŚCIWA

Kryterium akceptacji:
odzysk w końcowej fazie  
badania (na podłożach 

wybiórczo-różnicujących) tych samych 
mikroorganizmów testowych,  
które były użyte w badaniu

KONTROLA PRODUKTU

Kryterium akceptacji:
brak wzrostu 

drobnoustrojów

KONTROLA UJEMNA

Kryterium akceptacji:
brak wzrostu 

drobnoustrojów

Czy w kontroli ujemnej i kontroli produktu 
stwierdzono wzrost?

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie Czy zmodyfikowano 
stosowaną metodę?

Nie

Powtórzenie badań,  
zmiana metody, wybór innego 

neutralizatora

Czy uzyskano pozytywne wyniki 
testów identyfikacyjnych dla kontroli 

referencyjnej, kontroli dodatniej 
oraz próby właściwej?

Tak

Produkt prawdopodobnie  
nie może być zanieczyszczony  

przez szczep testowy użyty  
w badaniu

Badanie zanieczyszczeń 
dodatkowych  

– powtórzenie badań

Nie

Tak

Metoda jest odpowiednia

KONTROLA UJEMNA
10 ml rozpuszczalnika 

+ 100 ml bulionu

Badanie zanieczyszczeń 
dodatkowych  

– powtórzenie badań

KONTROLA DODATNIA
10 ml rozpuszczalnika + 1 ml  

zawiesiny badanego mikroorganizmu 
+ 100 ml bulionu 

Czy stwierdzono wzrost  
w próbie właściwej?

Badanie zawiesiny 
drobnoustrojów; 

powtórzenie badań

Czy wystąpił wzrost kolonii w kontroli 
referencyjnej i kontroli dodatniej?

Potwierdzenie przez testy identyfikacyjne

KONTROLA DODATNIA

Kryterium akceptacji:
odzysk w końcowej fazie badania 

(na podłożach wybiórczo- 
różnicujących) tych samych 

mikroorganizmów testowych,  
które były użyte w badaniu

KONTROLA REFERENCYJNA

Kryterium akceptacji:
posiew z rozcieńczenia zawierającego

103 – ≤ 100 cfu / płytkę
posiew z rozc. zawierającego

102 – ≤ 10 cfu / pł.

10 g + 90 ml rozpuszczalnika 10 g + 90 ml rozpuszczalnika ROZPUSZCZALNIK

KONTROLA PRODUKTU
10 ml + 100 ml bulionu


