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Wstęp   
Mikrobiologia farmaceutycz-
na jest stosunkowo młodą 
specjalnością, której początek 
można upatrywać w mikro-
biologii ogólnej, lekarskiej 
oraz przemysłowej. W Polsce 
powstanie mikrobiologii far-
maceutycznej jako odrębnej 
dziedziny nauki datuje się na 
okres po II Wojnie Światowej 
wraz z powstaniem przemysłu 
farmaceutycznego. Głównym 
zadaniem mikrobiologii far-
maceutycznej jest określenie 
jakości mikrobiologicznej pro-
duktów leczniczych. Problem 
ten w przemyśle farmaceu-
tycznym obejmuje kontrole 
środowiska wytwarzania pro-
duktów leczniczych (czystość 
mikrobiologiczną powietrza, 
powierzchni i personelu), pro-
cesu produkcyjnego a także 
jakość surowców, produktów 
pośrednich oraz produktu 
końcowego. Jakość mikrobio-
logiczna produktów leczni-
czych znajdujących się w  ob-
rocie ma istotne znaczenie 
dla zdrowia przyjmujących je 
osób. 
Liczne monografie farmako-
pealne mają na celu zapew-
nienie właściwej kontroli mi-
krobiologicznej i uzyskanie 
bezpiecznego produktu lecz-
niczego. Przyczynia się do 
tego także coraz powszech-
niejsze przestrzeganie zasad 
Dobrej Praktyki Wytwarzania 

(GMP) przez producentów. 
Ważną rolę w ocenie jakości 
i  bezpieczeństwa stosowania 
zarówno produktów leczni-
czych jak i kosmetycznych od-
grywają także poszczególne 
normy ISO.

Bezpieczeństwo mikrobio-
logiczne 
Zaburzenia w równowadze 
ekologicznej środowiska czło-
wieka oraz obniżenie natu-
ralnej odporności populacji 
stwarzają niebezpieczeństwo 
zakażeń nie tylko ze strony 
drobnoustrojów chorobo-
twórczych, ale także oportu-
nistycznych. W sytuacji nor-
malnego stanu odporności 
człowieka drobnoustroje te 
stanowią jego naturalną florę 
bakteryjną i nie powodują za-
grożenia. Jednak w przypad-
kach obniżonej odporności 
mikroorganizmy te stają się 
inwazyjne i mogą być czyn-
nikiem etiologicznym wielu 
chorób [1].
Z tego powodu jakość mi-
krobiologiczna produktów 
leczniczych odgrywa ważną 
rolę dla bezpieczeństwa sto-
sujących je osób. Problem ten 
posiada swoje uwarunkowa-
nia w przeszłości w postaci kli-
nicznie stwierdzonych zakażeń 
odlekowych, spowodowanych 
obecnością drobnoustrojów 
w lekach. Obecność mikro-
organizmów w produktach 

leczniczych może być wyni-
kiem błędów produkcyjnych, 
nieodpowiednimi warunkami 
aseptyki procesu produkcyj-
nego, pierwotnego skażenia 
surowców farmaceutycznych 
czy niewłaściwej konserwa-
cji. Klasycznym przykładem 
zakażenia odlewowego jest 
epidemia duru brzuszne-
go w  1966  roku w  jednym 
z szwedzkich szpitali. Spowo-
dowana ona była podaniem 
chorym leku doustnego za-
wierającego surowiec, gruczo-
ły tarczycy, skażony pałeczka-
mi Salmonella. Zanotowano 
wówczas około 200 zachoro-
wań. Kolejnym problemem 
związanym z obecnością 
drobnoustrojów w  produk-
tach leczniczych jest utrata 
właściwości terapeutycznych 
leków podawanych chorym. 
Sytuacja taka może być wy-
nikiem przemiany lub roz-
kładu substancji leczniczych 
wskutek działania mikroorga-
nizmów. Należy więc zagwa-
rantować, że leki nie są zanie-
czyszczone drobnoustrojami 
chorobotwórczymi mogący-
mi spowodować pogorszenie 
się stanu zdrowia chorego lub 
nawet śmierć [1]. 

Zasady Dobrej Praktyki Wy-
twarzania (GMP)
Dobra Praktyka Wytwarzania 
(ang. Good Manufacturing 
Practice, GMP) jest to zbiór 

przepisów i wytycznych sto-
sowanych w celu zapewnie-
nia prawidłowego procesu 
wytwarzania produktów lecz-
niczych, materiałów medycz-
nych i aktywnych substancji 
farmaceutycznych. Stosowa-
nie zasad GMP zapewnia po-
wtarzalność oraz jednorod-
ność produktów poprzez 
nadzór nad procesem produk-
cji, od momentu zaopatrzenia 
w  surowce, poprzez ich ma-
gazynowanie, produkcję, pa-
kowanie, znakowanie, aż do 
etapu składowania i dystrybu-
cji gotowych wyrobów. Umoż-
liwia to eliminowanie sytuacji, 
w  których istnieje możliwość 
zanieczyszczenia produktu 
obcymi substancjami, ciałami 
chemicznymi, fizycznymi lub 
szkodliwą mikroflorą. Stoso-
wanie zasad Dobrej Praktyki 
Wytwarzania w zakładach 
gwarantuje konsumentom 
większy poziom komfortu oraz 
pewność, co do jakości wytwa-
rzanego produktu [2].
Wymagania odnośnie Do-
brych Praktyk Wytwarzania 
przedstawiane są w różnego 
rodzaju dokumentach, mię-
dzy innymi Rozporządzeniach 
WE (prawodawstwo unijne), 
rozporządzeniach krajowych 
oraz normach międzynarodo-
wych. Wymagania GMP naj-
częściej stosowane są w:
•  branży  farmaceutycznej: 
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Zdrowia z dnia 1.10.2008 r. 
w sprawie wymagań Dobrej 
Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 
2008 nr 184 poz. 1143, z późn. 
zm.); 
•  branży kosmetycznej: norma 
ISO 22716 (zawierająca GMP 
powołane w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego 
i  Rady (WE) nr 1223/2009/WE 
z dnia 30.11.2009 r. dotyczące 
produktów kosmetycznych).
Ogólnie obowiązujące zasady 
GMP dotyczą głównie systemu 
zarządzania jakością, perso-
nelu, pomieszczeń i urządzeń, 
dokumentacji, procesu pro-
dukcji, kontroli jakości, wy-
twarzania i analiz na zlecenie, 
postępowania w  przypadku 
reklamacji i wycofania produk-
tu z rynku oraz przeprowadza-
nia inspekcji wewnętrznych. 
Każdy wytwórca musi posia-
dać skuteczny i udokumen-
towany system zapewnienia 
jakości. Dokumenty powinny 
być starannie sporządzone, 
przeglądane oraz rozprowa-
dzane. Wszelkie specyfikacje, 
procedury, instrukcje, przepisy 
wytwarzania i  zapisy danych 
muszą zostać sporządzane na 
piśmie i  nie mogą zawierać 
błędów. Jasno napisana i czy-
telna dokumentacja pozwala 
odtworzyć historię serii oraz 
uniknąć błędów. Wytwórca 
powinien zatrudniać odpo-
wiednią liczbę pracowników 
z  niezbędnymi kwalifikacjami 
oraz doświadczeniem. Pra-
cownicy zatrudnieni na kon-
kretnych stanowiskach po-
winni posiadać szczegółowy 
zakres obowiązków zawarty 
na piśmie oraz przez nich rozu-
miany. Każdy pracownik powi-
nien przejść zarówno szkole-
nia wstępne, jaki i ustawiczne, 
które dotyczą również zasad 

higieny. Bardzo istotne jest 
przestrzeganie przez pracow-
ników zasad GMP oraz higieny. 
Pomieszczenia i  urządzenia 
muszą być zaprojektowane, 
rozmieszczone, przystosowa-
ne oraz konserwowane w spo-
sób odpowiedni do prowadze-
nia danej operacji. Ponadto 
muszą one spełniać standardy 
farmaceutyczne przyczynia-
jące się do zminimalizowania 
wystąpienia defektów pro-
duktów leczniczych, a zwłasz-
cza ograniczać do minimum 
ryzyko zanieczyszczania i  po-
mieszania produktów. Roz-
mieszczenie i konstrukcja 
urządzeń powinna ograniczyć 
ryzyko popełnienia błędów, 
a  także umożliwić skuteczne 
czyszczenie i  konserwację, 
w  celu uniknięcia zanieczysz-
czeń krzyżowych oraz groma-
dzenie się brudu i  kurzu. Po-
mieszczenia, urządzenia oraz 
procesy czyszczenia są przed-
miotem procedur walidacji, 
których celem jest weryfikacja 
poprawności i powtarzalno-
ści procesów produkcyjnych. 
Proces produkcji powinien 
być prowadzony i nadzorowa-
ny przez osoby kompetentne. 
Każda czynność dotycząca ma-
teriałów i  produktów, między 
innymi: odbiór, przechowywa-
nie, wydawanie z  magazynu, 
etykietowanie, przetwarzanie, 
pakowanie czy dystrybucja 
musi odbywać się zgodnie 
z pisemnymi procedurami 
lub instrukcjami. Na każdym 
etapie wytwarzania materia-
ły oraz produkty muszą być 
chronione przed zanieczysz-
czeniami, w  szczególności 
przed zanieczyszczeniami mi-
krobiologicznymi. Ocena pro-
duktu końcowego powinna 
obejmować warunki produk-

cji, przegląd dokumentacji 
wytwarzania, wyniki kontroli 
procesu, sprawdzenie zgod-
ności ze specyfikacją produk-
tu końcowego oraz badanie 
opakowania końcowego. Na-
tomiast specyfikacja produk-
tu końcowego powinna za-
wierać nazwę produktu, skład, 
okres ważności, warunki prze-
chowywania oraz specjalne 
środki ostrożności. Kontrola 
Jakości gwarantuje, że prze-
prowadzane zostały wszystkie 
niezbędne badania oraz że ja-
kość materiałów i  produktów 
została pozytywnie oceniona 
przed dopuszczeniem do uży-
cia, obrotu i sprzedaży. Każda 
reklamacja dotycząca wady 
produktu powinna zostać za-
rejestrowana oraz dokładnie 
wyjaśniona według obowią-
zujących procedur. Inspekcje 
wewnętrzne są prowadzone 
w  celu kontrolowania wpro-
wadzenia oraz przestrzegania 
wymagań Dobrej Praktyki Wy-
twarzania, jak również w celu 
wskazania koniecznych dzia-
łań korygujących. Wytwórca 
powinien posiadać program 
regularnego weryfikowania 
zgodności pracy pracowni-
ków, funkcjonowania po-
mieszczeń, urządzeń, produk-
cji, dystrybucji produktów, 
kontroli jakości, dokumentacji 
i systemu inspekcji wewnętrz-
nych z zasadami Zapewnienia 
Jakości [3].

Mikrobiologiczna jakość 
produktów leczniczych
Jakość produktów leczni-
czych i surowców stoso-
wanych w  produkcji leków, 
a  także metody stosowane 
w  badaniach jakości mikro-
biologicznej leków są opisane 
w  opracowaniach farmakope-

alnych. W związku z przystą-
pieniem Polski do Konwencji 
o Opracowywaniu Farmakopei 
Europejskiej obowiązuje nas 
Farmakopea Europejska, która 
jest tłumaczona na język polski 
i publikowana jako Farmako-
pea Polska. Obecnie obowią-
zuje FP X 2014, która  zawie-
ra polską wersję wszystkich 
materiałów opublikowanych 
w  części podstawowej Farma-
kopei Europejskiej (Ph. Eur.) 8.0 
oraz w Suplementach 8.1 i 8.2, 
a także działy narodowe, tj. nie-
posiadające odpowiedników 
w Ph. Eur.
Zagadnienia mikrobiolo-
giczne dotyczące produk-
tów leczniczych poruszane 
są w Farmakopei w wielu mo-
nografiach. Zasadniczo farma-
kopealne metody mikrobiolo-
giczne stosowane w  badaniu 
jakości produktów leczniczych 
można podzielić na 4 klasy:
•  liczenie  komórek  drobno-
ustrojów w badanej próbie,
•   wykrywanie  obecności 
drobnoustrojów w badanej 
próbie,
•  identyfikacja i charakterysty-
ka drobnoustrojów obecnych 
w badanej próbie lub wyhodo-
wanych z przesiewów,
•  określenie aktywności prze-
ciwdrobnoustrojowej sub-
stancji czynnych (antybiotyki, 
środki konserwujące, antysep-
tyczne) w stosunku do testo-
wych szczepów bakterii lub 
grzybów.
Pod względem mikrobiolo-
gicznym produkty lecznicze 
dzielimy na jałowe oraz niejało-
we. Do produktów leczniczych 
jałowych zalicza się preparaty 
do podawania pozajelitowego, 
preparaty do oczu, preparaty 
na rozległe rany i oparzenia, 
niektóre preparaty do uszu 
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i  irygacji oraz preparaty wete-
rynaryjne stosowane doma-
cicznie lub dowymieniowo. 
Wszystkie pozostałe produkty 
lecznicze dopuszczone do ob-
rotu oraz substancje stosowa-
ne do celów farmaceutycznych 
muszą spełniać odpowiednie 
kryteria czystości mikrobiolo-
gicznej [4].

Badanie czystości mikrobio-
logicznej niejałowych pro-
duktów leczniczych 
Badanie czystości mikrobiolo-
gicznej ma na celu oznaczenie 
w 1g lub w 1 ml badanej próby 
liczby żywych drobnoustrojów 
tlenowych (bakterie i grzyby) 
oraz wykluczenie obecności 
wybranych drobnoustrojów 
chorobotwórczych. Badanie 
czystości mikrobiologicznej 
produktów niejałowych jest 
omówione w 2 kluczowych 
monografiach farmakopeal-
nych: 2.6.12. Badanie czystości 
mikrobiologicznej produktów 
niejałowych (mikrobiologiczne 
badania ilościowe) oraz 2.6.13. 
Badanie czystości mikrobio-
logicznej produktów nieja-
łowych (badanie obecności 
określonych drobnoustrojów). 
Opisano w nich metody ilo-
ściowe i jakościowe stosowane 
do kontroli jakości mikrobiolo-
gicznej produktów leczniczych 
wytwarzanych w  różnych for-
mach farmaceutycznych. Ze 
względu na możliwe duże za-
nieczyszczenie mikrobiologicz-
ne surowców roślinnych oraz 
specyfikę procesu wytwarzania 
leczniczych produktów roślin-
nych do podania doustnego 
zostały one opisane w specjal-
nej monografii: 2.6.31. Badanie 
mikrobiologiczne produktów 
leczniczych roślinnych do po-
dania doustnego [4].

Mikrobiologiczne badania ilo-
ściowe
Mikrobiologiczne badanie 
ilościowe produktów niejało-
wych można wykonać metodą 
z użyciem sączków membra-
nowych lub bezpośredniego 
posiewu. Dopuszczalna jest 
także metoda oznaczania 
najbardziej prawdopodobnej 
liczby (NPL), która jest sto-
sowana dla niektórych grup 
produktów z bardzo małym 
zanieczyszczeniem mikro-
biologicznym. Jest to jednak 
najmniej dokładna metoda 
do obliczania drobnoustro-
jów. Zasadniczo o wyborze 
metody decydują właściwo-
ści produktu oraz wymagana 
wartość graniczna drobno-
ustrojów [4]. 
Badanie czystości mikrobio-
logicznej metodą z użyciem 
sączków membranowych po-
lega na przesączeniu przez 
sączek membranowy o no-
minalnej wielkości porów 
0,45  µm próbki odpowiada-
jącej 1 g lub 1 ml preparatu. 
Objętość sączonego roztwo-
ru powinna być nie mniejsza 
niż 100 ml. W celu określenia 
ogólnej liczby drobnoustro-
jów tlenowych (TAMC) na-
leży umieścić sączek mem-
branowy na powierzchni 
agaru z hydrolizatem kazeiny 
i soi (TSA).  W celu określenia 
ogólnej liczby drożdży i ple-
śni (TYMC) umieścić sączek 
membranowy na powierzchni 
agaru Sabouraud z dekstrozą 
(SDA). Płytki z podłożem TSA 
inkubować 3-5 dni w tempe-
raturze 30-35oC. Natomiast 
płytki z podłożem SDA inku-
bować 5-7 dni w temperatu-
rze 20-25oC. Po okresie inku-
bacji obliczyć liczbę CFU w 1 g 
lub 1 ml produktu [4].
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Badanie czystości mikrobio-
logicznej metodą bezpo-
średniego posiewu można 
wykonać na dwa sposoby 
metodą płytek lanych oraz 
posiewu powierzchniowe-
go. Pierwsza z metod polega 
na przygotowaniu szeregu 
rozcieńczeń badanej próby 
(1:10, 1:100, 1:1000). Z  każ-
dego rozcieńczenia odmierza 
się po 1ml do Płytek Petriego 
i dodaje około 15-20 ml pod-
łoża agarowego z hydroliza-
tem kazeiny i soi (TSA) lub 
agaru Sabouraud z  dekstro-
zą (SDA). Natomiast druga 
z  metod polega na rozpro-
wadzeniu po powierzchni 
podłoż y agarow ych TSA 
oraz SDA odmierzoną obję-
tość próbki przygotowanej 
jak podano powyżej. Płytki 
z podłożem agarowym z hy-
drolizatem kazeiny i soi (TSA) 
należy inkubować 3-5 dni w 
temperaturze 30-35oC. Płytki 
z podłożem agarowym Sa-
bouraud z dekstrozą (SDA) 
inkubować 5-7 dni w tem-
peraturze 20-25oC. Po okre-
sie inkubacji wybrać płytki 
odpowiadające danemu roz-
cieńczeniu, gdzie najwyższa 
liczba kolonii jest mniejsza 
niż 250 w  przypadku TAMC 
i 50 w przypadku TYMC. Ob-
liczyć liczbę CFU w 1g lub 
1ml produktu [4]. 
Przyjmuje się, że ogólna 
liczba drobnoustrojów tle-
nowych (TAMC) jest równa 
liczbie CFU znalezionych 
na podłożu TSA, jeżeli kolo-
nie grzybów są wykrywane 
na tym podłożu, zaliczane 
są do TAMC. Odpowied-
nio, ogólna liczba drożdży 
i pleśni (TYMC) jest równa 
liczbie CFU znalezionych na 
podłożu SDA, jeżeli kolonie 

bakterii są wykrywane na 
tym podłożu, zaliczane są do 
TYMC [4].
Jeżeli określone jest kryterium 
akceptacji dla jakości mikro-
biologicznej produktu, inter-
pretuje się je następująco: 
101 CFU: maksymalna dopusz-
czalna liczba = 20; 102  CFU: 
maksymalna dopuszczalna 
liczba = 200 oraz 103 CFU; 
maksymalna dopuszczalna 
liczba = 2000 [4]. Alternatyw-
ny sposób obliczania i wyra-
żania wyników badań zawar-
ty jest także w normie PN-EN 
ISO 7218:2008 „Mikrobiologia 
żywności i pasz. Wymagania 
ogólne i zasady badań mikro-
biologicznych”. 

Badanie obecności określonych 
drobnoustrojów
M i k ro b i o l o gi c z n e  b a d a -
nie obecności określonych 
drobnoustrojów pozwala na 
stwierdzenie braku lub obec-
ności niewielkiej liczby okre-
ślonych drobnoustrojów. 
W badaniach tych poszukuje 
się bakterii Gram-ujemnych, 
tolerujących żółć, Escheri-
chia coli, Salmonella, Pseu-
domonas aeruginosa, Sta-
phylococcus aureus, Candida 
albicans oraz w niektórych 
przypadkach beztlenowców 
z rodzaju Clostridium. Bada-
nia należy wykonać używa-
jąc podłoży namnażających 
a następnie wybiórczych. 
W razie potrzeby należy po-
twierdzić wynik badania do-
datkowymi testami identyfi-
kacyjnymi [4]. 
Badanie obecności bakterii 
Gram-ujemnych, tolerują-
cych żółć. W pierwszym eta-
pie badania należy pobrać 
odpowiednią ilość produk-
tu i dodać do bulionu z hy-

drolizatem kazeiny i soi. Tak 
przygotowaną próbkę należy 
inkubować w  temperaturze 
20-25oC przez 2-5 h. Jest to 
okres wystarczający na oży-
wienie bakterii lecz niewy-
starczający na rozpoczęcie 
namnażania drobnoustrojów. 
W kolejnym etapie należy 
pobrać objętość odpowiada-
jącą 1 g produktu z uprzed-
nio przygotowanej próby 
i  dodać do bulionu Mossela 
wzbogaconego dla pałeczek 
jelitowych. Próbę należy in-
kubować 24-48 h w tempe-
raturze 30-35oC. Po okresie 
inkubacji należy przenieść 
0,1 ml próby na płytki aga-
ru z fioletem krystalicznym, 
czerwienią obojętną, żółcią 
i glukozą. Płytki należy inku-
bować 18-24 h w temperatu-
rze 30-35oC. Produkt spełnia 
wymagania badania, jeżeli 
nie obserwuje się wzrostu 
kolonii. Wzrost czerwonych, 
dobrze rozwiniętych kolonii 
świadczy o obecności bak-
terii Gram-ujemnych, toleru-
jących żółć. Wówczas należy 
wykonać badanie ilościowe. 
W tym celu do odpowied-
niej ilości bulionu Mossela 
wzbogaconego dla pałeczek 
jelitowych należy dodać pre-
parat oraz jego rozcieńczenia 
zawierające odpowiednio 
0,1 g, 0,01  g, 0,001 g bada-
nego produktu. Podobnie 

jak poprzednio płytki należy 
inkubować 24-48 h w tempe-
raturze 30-35oC a następnie 
przenieść każdą z hodowli 
na płytkę agaru z fioletem 
krystalicznym, czerwienią 
obojętną, żółcią i glukozą i in-
kubować 18-24 h w tempera-
turze 30-35oC. Wzrost kolonii 
świadczy o dodatnim wyniku. 
Wówczas należy odnotować 
najmniejszą ilość produktu, 
dla której otrzymano wynik 
dodatni oraz największą ilość 
produktu, dla której otrzyma-
no wynik ujemny. Odczytać 
z  tabeli 1 prawdopodobną 
ilość bakterii [4].
Badanie obecności Escheri-
chia coli. W pierwszym eta-
pie badania należy pobrać 
odpowiednią ilość produk-
tu i dodać do bulionu z hy-
drolizatem kazeiny i  soi. Tak 
przygotowaną próbkę należy 
inkubować w temperaturze 
30-35oC przez 18-24  h. Na-
stępnie należy przenieść bu-
lion z hydrolizatem kazeiny 
i soi do bulionu MacConkeya 
i  inkubować 24-48 h w tem-
peraturze 42-44oC. Po okresie 
inkubacji należy przenieść 
0,1 ml próby na płytkę z aga-
rem MacConkeya i  inkubo-
wać 18-72 h w  temperaturze 
30-35oC. Wzrost czerwonych 
kolonii, nie wytwarzających 
śluzu świadczy o  możliwej 
obecności E.coli [4].

Tabela 1. Interpretacja wyników [4]

Wyniki dla każdej ilości 
produktu Prawdopodobna liczba 

bakterii w g lub ml 
produktu0,1 g lub

0,1 ml

0,01 g 
lub

0,01 ml

0,001 g 
lub

0,001 ml
+ + + > 103

+ + - < 103 i > 102

+ - - < 102 i > 10
- - - < 10
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Badanie obecności Salmo-
nella. W pierwszym etapie 
badania należy pobrać odpo-
wiednią ilość produktu i  do-
dać do bulionu z hydrolizatem 
kazeiny i soi. Tak przygoto-
waną próbkę należy inkubo-
wać w  temperaturze 30-35oC 
przez 18-24 h. Następnie 
należy przenieść bulion z hy-
drolizatem kazeiny i soi do 
bulionu Rappaparta Vassilia-
disa wzbogaconego dla Sal-
monella i  inkubować 18-24 h 
w temperaturze 30-35oC. Po 
okresie inkubacji należy prze-
nieść 0,1  ml próby na płytkę 
z agarem z ksylozą, lizyną 
i  deoksycholanem i inkubo-
wać 18-48 h w temperaturze 
30-35oC. Wzrost dobrze wy-
kształconych, czerwonych ko-
lonii z czarnymi środkami lub 
bez nich świadczy o możliwej 
obecności Salmonella [4].

Badanie obecności Pseudomo-
nas aeruginosa. W pierwszym 
etapie badania należy pobrać 
odpowiednią ilość produktu 
i dodać do bulionu z hydroliza-
tem kazeiny i soi. Tak przygo-
towaną próbkę należy inkubo-
wać w temperaturze 30-35oC 
przez 18-24 h. Po okresie inku-
bacji należy przenieść 0,1  ml 
próby na płytkę z agarem 
z cetrymidem i inkubować 18-
72 h w  temperaturze 30-35oC. 
Wzrost zieleniejących, wyka-
zujących fluorescencję koloni 
świadczy o możliwej obecności 
P.aeruginosa [4].
Badanie obecności Staphylo-
coccus aureus. W pierwszym 
etapie badania należy pobrać 
odpowiednią ilość produktu 
i dodać do bulionu z hydroliza-
tem kazeiny i soi. Tak przygo-
towaną próbkę należy inkubo-
wać w temperaturze 30-35oC 

przez 18-24 h. Po okresie inku-
bacji należy przenieść 0,1  ml 
próby na płytkę z  agarem 
z mannitolem i chlorkiem sodu 
i inkubować 18-72 h w tempe-
raturze 30-35oC. Wzrost żółto-
-białych kolonii otoczonych 
żółtą strefą świadczy o możli-
wej obecności S.aureus [4].
Badanie obecności Candida 
albicans. W pierwszym etapie 
badania należy pobrać odpo-
wiednią ilość produktu i  do-
dać do bulionu Sabouraud 
z  dekstrozą. Tak przygoto-
waną próbkę należy inkubo-
wać w temperaturze 30-35oC 

przez 3-5 dni. Po okresie inku-
bacji należy przenieść 0,1  ml 
próby na płytkę z agarem Sa-
bouraud z dekstrozą i inkubo-
wać 24-48  h w temperaturze 
30-35oC. Wzrost białych kolo-
nii świadczy o możliwej obec-
ności C.albicans [4].
Badanie obecności Clostri-
dium. W pierwszym etapie ba-
dania należy pobrać odpowied-
nią ilość produktu i  dodać do 
bulionu z  hydrolizatem kazeiny 
i soi. Próbkę należy podzielić na 
dwie porcie. Jedną porcję nale-
ży ogrzewać 10 minut w tempe-
raturze 80oC a  następnie  s zybko 

Tabela 2. Kryteria akceptacji dla mikrobiologicznej jakości produktów niejałowych [4] 

Droga podania
TAMC

(CFU/g lub
CFU/ml)

TYMC
(CFU/g lub

CFU/ml)
Drobnoustroje określone

Preparaty doustne niezawierające wody 103 102 Nieobecność Escherichia coli w 1g lub 1ml.
Preparaty doustne zawierające wodę 102 101 Nieobecność Escherichia coli w 1g lub 1ml.
Podanie doodbytnicze 103 102 -
Podanie na śluzówkę jamy ustnej
Podanie na dziąsła
Podanie na skórę
Podanie donosowe
Podanie do ucha

102 101 Nieobecność Staphylococcus aureus w 1g lub 1ml.
Nieobecność Pseudomonas aeruginosa w 1g lub 1ml.

Podanie dopochwowe 102 101
Nieobecność Pseudomonas aeruginosa w 1g lub 1ml.
Nieobecność Staphylococcus aureus w 1g lub 1ml.
Nieobecność Candida albicans w 1g lub 1ml.

Systemy transdermalne (wartość graniczna 
dla plastra łącznie z warstwą adhezyjną 
i zewnętrzną warstwą nośną)

102 101 Nieobecność Staphylococcus aureus w 1 plastrze.
Nieobecność Pseudomonas aeruginosa w 1 plastrze.

Podanie wziewne (specjalne wymagania 
odnoszą się do płynnych preparatów 
do nebulizacji)

102 101

Nieobecność Staphylococcus aureus w 1g lub 1ml.
Nieobecność Pseudomonas aeruginosa w 1g lub 1ml.
Nieobecność bakterii Gram-ujemnych, tolerujących 
żółć w 1g lub 1 ml.

Szczególne postanowienia Farmakopei 
dotyczące doustnych postaci leku 
zawierających surowce pochodzenia 
naturalnego (zwierzęcego, roślinnego 
lub mineralnego), których nie poddaje 
się wstępnej obróbce zmniejszającej 
liczbę drobnoustrojów i dla których organ 
upoważniony dopuszcza użycie surowców 
o TAMC powyżej 103 CFU w 1g lub 1ml.

104 102

Nie więcej niż 102 CFU bakterii Gram-ujemnych, 
tolerujących żółć w 1g lub 1 ml.
Nieobecność Salmonella w 10 g lub 10 ml. 
Nieobecność Escherichia coli w 1g lub 1ml.
Nieobecność Staphylococcus aureus w 1g lub 1ml.

Tabela 3. Kryteria akceptacji mikrobiologicznej dla nieja-
łowych substancji do celów farmaceutycznych [4]

TAMC
(CFU/g lub CFU/ml)

TYMC
(CFU/g lub CFU/ml)

Substancje do celów 
farmaceutycznych 103 102
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schłodzić. Drugiej porcji nie 
należy ogrzewać. W  kolejnym 
etapie badania należy prze-
nieść odpowiednią ilość każ-
dej z dwóch porcji do bulionu 
wzmocnionego dla Clostridium. 
Tak przygotowaną próbkę na-
leży inkubować w  warunkach 
beztlenowych w tempera-
turze 30-35oC przez 48 h. Po 
okresie inkubacji należy wyko-
nać przesiewy z każdej próbki 
na agar Columbia i inkubować 
48-72 h w  warunkach bez-
tlenowych w temperaturze 

30-35oC. Występowanie bez-
tlenowego wzrostu pałeczek 
(z  lub bez endospor) wskazuje 
na obecność drobnoustrojów 
z rodzaju Clostridium [4]. 

Kryteria akceptacji
Kryteria akceptacji dla niejało-
wych produktów leczniczych 
oparte na ogólnej liczbie 
drobnoustrojów tlenowych 
(TAMC) i ogólnej liczbie droż-
dży i pleśni (TYMC) podano 
w  tabelach 2 i 3. Zawiera ona 
listę określonych drobnoustro-

jów, dla których podano kryte-
ria akceptacji. Lista ta nie jest 
wyczerpująca i dla niektórych 
preparatów może być koniecz-
ne badanie innych drobno-
ustrojów w zależności od ro-
dzaju materiału wyjściowych 
i procesu wytwarzania [4]. 
Ze względu na specyfikę pro-
duktów leczniczych roślinnych 
do podawania doustnego 
opracowano odrębne kryteria, 
wyodrębniając 3 kategorie pro-
duktów z uwzględnieniem do-
dawanych substancji pomoc-

niczych, metod przetwarzania, 
a także poddawania działaniu 
wrzącej wody. Kryteria akcep-
tacji dla poszczególnych kate-
gorii produktów leczniczych 
roślinnych do podawania do-
ustnego przedstawiono w ta-
beli 4, 5 i 6 [4].

Mikrobiologiczna jakość ko-
smetyków
Potrzeba wykonywania badań 
mikrobiologicznych produk-
tów kosmetycznych wynika 
z  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
1223\2009 z dnia 30 listopa-
da 2009 roku, które zastępuje 
dyrektywę 76/768/ EWG im-
plementowaną przez Usta-
wę o  kosmetykach i  stanowi 
nową podstawową regulację 
w  zakresie obrotu produktami 
kosmetycznymi. Nowe rozpo-
rządzenie obowiązuje od dnia 
11 lipca 2013 roku i wprowadza 
szereg nowych wymogów do 
przemysłu kosmetycznego. Ko-
nieczne jest, aby produkcja ko-
smetyków była zgodna z Dobrą 
Praktyką wytwarzania (GMP) wg 
norm ISO, które dotyczą produk-
cji, kontroli, przechowywania 
i transportu produktów kosme-
tycznych. Badania mikrobiolo-
giczne kosmetyków powinny 
obejmować określenie ogólnej 
ilości bakterii tlenowych mezo-
filnych, oznaczenie ilości droż-
dży i pleśni oraz wykrywanie 
obecności Pseudomonas aeru-
ginosa, Staphylococcus aureus 
i  Candida albicans. Dodatko-
wym badaniem, na podstawie, 
którego możliwa jest ocena 
higieny procesu produkcji, jest 
wykrywanie obecności Escheri-
chia coli [5].
Oznaczanie ilości tlenowych 
bakterii mezofilnych jest wy-
konywane wg normy PN–EN 

Tabela 4. Produkty lecznicze roślinne zawierające substancje roślinne, z dodatkiem lub 
bez substancji pomocniczych, przeznaczone do przygotowywania naparów i odwarów 
z użyciem wrzącej wody (np. zioła do zaparzania z dodatkiem lub bez substancji popra-
wiających smak i zapach) [4]

TAMC Kryterium akceptacji: 107 cfu/g
Maksymalna dopuszczalna liczba: 50 000 000 cfu/g

TYMC Kryterium akceptacji: 105 cfu/g
Maksymalna dopuszczalna liczba: 500 000 cfu/g

Escherichia coli Kryterium akceptacji: 103 cfu/g
Salmonella Nieobecność (25g)

Tabela 5. Produkty lecznicze roślinne zawierające np. wyciągi i/lub substancje roślinne, 
z dodatkiem lub bez substancji pomocniczych, dla których metoda wytwarzania (np. 
ekstrakcja) lub, jeżeli dotyczy, substancje roślinne, dla których przeprowadzenie wstęp-
nego postępowania, prowadzi do obniżenia poziomu drobnoustrojów do niższego niż 
ustalony dla tej kategorii [4]

TAMC Kryterium akceptacji: 104 cfu/g lub cfu/ml
Maksymalna dopuszczalna liczba: 50 000 cfu/g lub cfu/ml

TYMC Kryterium akceptacji: 102 cfu/g lub cfu/ml
Maksymalna dopuszczalna liczba: 500 cfu/g lub cfu/ml

Bakterie Gram-ujemne, 
tolerujące żółć Kryterium akceptacji: 102 cfu/g lub cfu/ml

Escherichia coli Nieobecność (1g lub 1ml)
Salmonella Nieobecność (25g lub 25ml)

Tabela 6. Produkty lecznicze roślinne zawierające np. wyciągi i/lub substancje roślinne, 
z dodatkiem lub bez substancji pomocniczych, dla których można wykazać, że metoda 
przetwarzania (np. ekstrakcja etanolem o niskim stężeniu lub niewrzącą wodą lub za-
gęszczanie w niskiej temperaturze) lub substancje roślinne, dla których przeprowadze-
nie wstępnego postępowania, nie prowadzi wystarczająco do obniżenia poziomu drobno-
ustrojów, ta aby spełnić kryteria dla kategorii B [4]

TAMC Kryterium akceptacji: 105 cfu/g lub cfu/ml
Maksymalna dopuszczalna liczba: 500 000 cfu/g lub cfu/ml

TYMC Kryterium akceptacji: 104 cfu/g lub cfu/ml
Maksymalna dopuszczalna liczba: 50 000 cfu/g lub cfu/ml

Bakterie Gram-ujemne, 
tolerujące żółć Kryterium akceptacji: 104 cfu/g lub cfu/ml

Escherichia coli Nieobecność (1g lub 1ml)
Salmonella Nieobecność (25g lub 25ml)
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należy posiać na powierzchnie 
agaru z hydrolizatem kazeiny 
i soi (TSA) dla bakterii lub na po-
wierzchnię agaru Sabouraud 
z  dekstrozą (SDA) bez dodat-
ku antybiotyków dla grzybów, 
świeżą hodowlę każdego 
z  drobnoustrojów: Pseudomo-
nas aeruginosa ATCC 9027, Sta-
phylococcus aureus ATCC 6538, 
Candida albicans ATCC 10231 
oraz Aspergillus brasiliensis 
ATCC 16404. Dodatkowo moż-
na zastosować drobnoustro-
je innych gatunków, które 
mogą reprezentować praw-
dopodobne zanieczyszczenie 
preparatu, Escherichia coli ATCC 
8739 (w  badaniu preparatów 
doustnych) oraz Zygosaccharo-
myces rouxii NCYC 381 (w ba-
daniu preparatów doustnych 
zawierających duże ilości cu-
kru). Hodowle bakteryjne nale-
ży inkubować 18-24 h w tem-
peraturze 30-35oC, hodowle C. 
albicans 48 h w  temperaturze 
20-25oC, a  hodowle A. brasi-
liensis w temperaturze 20-25oC 
przez 7 dni lub do wytworze-
nia zarodników. Następnie 
należy zebrać z powierzchni 
podłoży agarowych kolonie 
bakterii i C. albicans zmywając 
je jałowym roztworem chlor-
ku sodu (9 g/l) i  przenieść do 
odpowiedniego naczynia. 
Dodać taką objętość roztwo-
ru chlorku sodu, aby uzyskać 
zawiesinę zawierającą 108 
komórek drobnoustrojów 
w  1 ml. Hodowle A. brasilien-
sis zmyć jałowym roztworem 
chlorku sodu (9 g/l) z  dodat-
kiem polisorbatu 80 (0,5 g/l) 
i  doprowadzić gęstość zawie-
siny zarodników do około 108 
komórek drobnoustrojów 
w  1  ml dodając ten sam roz-
twór. Bezpośrednio po przy-
gotowaniu zawiesin pobrać 

ku odbywała się w warunkach 
odpowiedniej czystości mi-
krobiologicznej. Stwierdzenie 
obecności E.coli w produkcie 
uważa się za skażenie mikroflo-
rą kałową [8,9,10,11].

Badanie skuteczności ochro-
ny przeciwdrobnoustrojo-
wej 
Obowiązujące wydanie Far-
makopei Polskiej i Farmako-
pei Europejskiej informuje 
o  konieczności wykonywania 
badań skuteczności ochrony 
przeciwdrobnoustrojowej. 
Badanie to jest szczegółowo 
omówione w monografii far-
makopealnej 5.1.3. Skutecz-
ność ochrony przeciwdrob-
noustrojowej. Wyniki tego 
badania powinny się znaleźć 
w pełnej dokumentacji badań 
mikrobiologicznych zarówno 
produktów leczniczych [4] jak 
i kosmetycznych.
Badanie skuteczności ochrony 
przeciwdrobnoustrojowej po-
lega na zmieszaniu preparatu 
z określonym inokulum od-
powiednich drobnoustrojów, 
pozostawienia zaszczepione-
go preparatu w  odpowiedniej 
temperaturze, a  następnie po-
brania próbki preparatu w  ści-
śle określonych odstępach cza-
su i oznaczenia liczby żywych 
komórek drobnoustrojów. 
Właściwości konserwujące pre-
paratu są odpowiednie, jeżeli 
w warunkach badania po okre-
ślonym czasie i  w  określonej 
temperaturze następuje w  za-
szczepionym preparacie zna-
czący spadek lub nie dochodzi 
do wzrostu liczby żywych ko-
mórek drobnoustrojów [4].
Pierwszym etapem badania 
skuteczności ochrony przeciw-
drobnoustrojowej jest przygo-
towanie inokulum. W tym celu 

Sabouraud z dekstrozą nale-
ży inkubować 5-7 dni w tem-
peraturze 22,5 do 27,5oC. Po 
okresie inkubacji zlicza się 
wyrastające kolonie przeli-
czając wynik na cfu/ml lub 
cfu/g [6,7]. 
Badania wykrywania obec-
ności S.aureus, P.aeruginosa, 
C.albicans oraz E.coli wykony-
wane są wg norm ISO, odpo-
wiednio PN-EN ISO 22718:2010 
„Mikrobiologia. Wykrywanie 
obecności Staphylococcus au-
reus”, PN-EN ISO 22717:2010 
„Mikrobiologia. Wykrywanie 
obecności Pseudomonas aeru-
ginosa”, PN-EN ISO 18416:2009 
„Mikrobiologia. Wykrywanie 
Candida albicans” oraz PN-EN 
ISO 21150:2010 „Mikrobio-
logia. Wykrywanie obecno-
ści Escherichia coli”. Pierwszy 
etap tych badań polega na 
wzbogaceniu próbki z wyko-
rzystaniem nieselektywnej 
pożywki bulionowej. Ma to na 
celu wzrost liczby mikroorga-
nizmów, przy jednoczesnym 
uniknięciu ryzyka zahamowa-
nia wzrostu jakie wywołują 
selektywne składniki pożywek 
wybiórczych/różnicujących. 
Drugi etap badania (izolowanie) 
jest prowadzony na selektyw-
nych pożywkach, na których 
rośnie ograniczona ilość drob-
noustrojów, a  wzrost innych 
jest hamowany. Badania wykry-
wania obecności określonych 
drobnoustrojów mają na celu 
wykrycie w próbkach kosmety-
ków drobnoustrojów uznanych 
za patogenne. Obecność które-
gokolwiek z tych drobnoustro-
jów (S.aureus, P.aeruginosa, 
C.albicans) dyskwalifikuje ska-
żony nimi kosmetyk. Natomiast 
wykrywanie obecności E.coli 
ma na celu stwierdzenie, czy 
produkcja badanego kosmety-

ISO 21149:2009 „Mikrobiologia. 
Zliczanie i wykrywanie aero-
bic mesophilic bacteria”. Nato-
miast oznaczanie liczby droż-
dży i  pleśni wg normy PN–EN 
ISO 16212:2011 „Mikrobiologia. 
Oznaczanie liczby drożdży i ple-
śni”. Według niniejszych norm 
badania te można wykonać 
metodą z  użyciem sączków 
membranowych oraz bezpo-
średniego posiewu podobnie 
jak to miało miejsce podczas 
badań czystości mikrobiolo-
gicznej niejałowych produktów 
leczniczych. Metoda z użyciem 
sączków membranowych pole-
ga na przesączeniu przez sączek 
membranowy o nominalnej 
wielkości porów 0,45 µm prób-
ki odpowiadającej 1g lub 1ml 
kosmetyku. W celu określenia 
ilości tlenowych bakterii mezo-
filnych sączek należy umieścić 
na powierzchni agaru z hydroli-
zatem kazeiny i soi.  Natomiast 
w celu określenia ogólnej liczby 
drożdży i pleśni na powierzchni 
agaru Sabouraud z dekstrozą 
z dodatkiem lub bez chloramfe-
nikolu, jako antybiotyku hamu-
jącego wzrost bakterii. Badanie 
metodą bezpośredniego po-
siewu można wykonać na dwa 
sposoby metodą płytek lanych 
oraz posiewu powierzchnio-
wego. W tym celu należy przy-
gotować szereg rozcieńczeń 
badanej próby, odmierzyć po 
1 ml do płytek Petriego i dodać 
około 15-20  ml odpowiednie-
go podłoża agarowego bądź 
rozprowadzić po powierzchni 
podłoży agarowych odmierzo-
ną objętość próbki. Następnie 
podłoża należy poddać sto-
sownej inkubacji. Płytki z aga-
rem z hydrolizatem kazeiny i soi 
należy inkubować 72  godziny 
w temperaturze 32,5 +\- 2,5oC. 
Natomiast płytki z podłożem 



28

ŚRODOWISKO

rok 20, nr 2

BADANIA

aktualnych wytycznych Dobrej 
Praktyki Wytwarzania w trakcie 
wytwarzania, przechowywania 
oraz dystrybucji. 
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liczby zdolnych do życia drob-
noustrojów w stosunku do 
wartości uzyskanej dla inoku-
lum [4].
Kryterium A wyraża zalecaną 
skuteczność przeciwdrobno-
ustrojową. W uzasadnionych 
przypadkach, gdy kryterium  A 
nie może być przyjęte np. 
z przyczyn zwiększonego ryzy-
ka działań niepożądanych, musi 
być przyjęte kryterium B. Śro-
dek konserwujący jest skutecz-
ny, jeśli odpowiada kryteriom 
dotyczącym odpowiedniej re-
dukcji drobnoustrojów [4].
Badanie skuteczności ochrony 
przeciwdrobnoustrojowej pro-
duktów kosmetycznych można 
także przeprowadzić metodą 
opisaną w ISO 11930 „Cosme-
tics – Microbiology – Evaluation 
of the antimicrobial protection 
of a cosmetics product”. Niniej-
sza norma jest przeznaczona 
przede wszystkim dla produk-
tów kosmetycznych rozpusz-
czalnych w wodzie lub miesza-
jących się z wodą. 

Podsumowanie
Dopuszczone do stosowania 
produkty lecznicze oraz kosme-
tyczne mogą zawierać określo-
ną liczbę drobnoustrojów i nie 
powinny zawierać zdefiniowa-
nych bakterii oraz grzybów. 
Obecność niektórych drobno-
ustrojów może mieć wpływ na 
obniżenie lub nawet zniesienie 
leczniczego działania prepara-
tu. Ponadto posiada potencjal-
nie niekorzystne działanie na 
zdrowie pacjenta. W związku 
z tym, wytwórcy preparatów 
leczniczych oraz kosmetycz-
nych powinni zapewnić jak 
najmniejszy poziom zanie-
czyszczenia mikrobiologicz-
nego końcowej postaci pro-
duktu poprzez wprowadzenie 

produkt należy przechowy-
wać w temperaturze 20-25oC, 
chroniąc od światła. Następnie 
należy pobrać odpowiednią 
próbkę z  każdego z pojem-
ników, zwykle 1 ml lub 1 g, 
bezpośrednio po zmieszaniu 
oraz w  odstępach czasu okre-
ślonych dla rodzaju produktu 
i oznaczyć liczbę zdolnych do 
życia drobnoustrojów [4]. 
Kryteria akceptacji, w zakre-
sie obniżania liczby komórek 
drobnoustrojów w czasie, są 
różne dla różnych kategorii 
preparatów w zależności od 
zamierzonego stopnia ochro-
ny. Kryteria oceny aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej po-
dano w tabelach 7, 8 i 9, wyra-
żając je jako logarytm redukcji 

Tabela 7. Preparaty pozajelitowe, preparaty do oczu, pre-
paraty domaciczne i preparaty dowymieniowe [4]

Log redukcji
6 h 24 h 7 dni 14 dni 28 dni

Bakterie A
B

2
-

3
1

-
3

-
-

BW
BN

Grzyby A
B

-
-

-
-

2
-

-
1

BN
BN

BW – brak wzrostu zdolnych do życia drobnoustrojów
BN – liczba zdolnych do życia drobnoustrojów nie zwiększa się w porównaniu 
z poprzednim odczytem 

Tabela 8. Preparatu do uszu, preparatu do nosa, prepa-
raty do stosowania na skórę i preparatu do inhalacji [4]

Log redukcji
2 dni 7 dni 14 dni 28 dni

Bakterie A
B

2
-

3
-

-
3

BN
BN

Grzyby A
B

-
-

-
-

2
1

BN
BN

BN – liczba zdolnych do życia drobnoustrojów nie zwiększa się w porównaniu 
z poprzednim odczytem 

Tabela 9. Preparaty doustne, preparaty do stosowania 
w jamie ustnej i preparaty doodbytnicze [4]

Log redukcji
14 dni 28 dni

Bakterie 3 BN
Grzyby 1 BN

BN – liczba zdolnych do życia drobnoustrojów nie zwiększa się w porównaniu 
z poprzednim odczytem 

odpowiednią próbkę i określić 
dla każdej liczbę jednostek 
tworzących kolonie w  1 ml, 
stosując metodę płytkową lub 
metodę filtracji membrano-
wej. Uzyskana wartość określa 
gęstość inokulum i wyznacza 
początkową liczbę komórek 
drobnoustrojów w  badaniu. 
Kolejnym etapem badania 
jest zaszczepienie serii pojem-
ników z badanym produktem. 
W tym celu należy dodać za-
wiesinę każdego szczepu do 
odrębnych pojemników, aby 
otrzymać 105 do 106 komórek 
drobnoustrojów w 1 g lub 1 ml 
preparatu. Objętość dodanej 
zawiesiny szczepu testowego 
nie może przekraczać 1% obję-
tości preparatu. Zaszczepiony 




