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stosowane są metody ja-
kościowe, które w  sposób 
bezpośredni lub pośredni 
pozwalają na uzyskanie  in-
formacji czy poszukiwane 
drobnoustroje, znajdują się 
w określonej ilości badanej 
próbki. Wyniki badań ilościo-
wych (pomiarów bezpośred-
nich lub pośrednich), mają 
odpowiedzieć na pytanie ile 
drobnoustrojów znajduje się 
w określonej ilości badanej 
próbki.

wymagania jakościowe oraz 
metody badań produktów 
leczniczych oraz surowców 
farmaceutycznych określa 
Farmakopea Europejska lub 
jej tłumaczenie na język pol-
ski zawarte w Farmakopei 
Polskiej (FP), lub odpowied-
nie farmakopee uznawane 
w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej.
W badaniach mikrobiolo-
gicznych do oceny jako-
ści produktów leczniczych 

krobiologicznej w przemyśle 
jak i w  badaniach klinicznych 
i nadal dobrze służą mikro-
biologom zarówno do oceny 
ilości jak i identyfikacji drob-
noustrojów.
Niedogodnością klasycznych 
metod mikrobiologicznych 
jest długi czas oczekiwania na 
wyniki, które nie są dostępne 
przed upływem określonego 
okresu inkubacji.  
Zgodnie z polskim prawem [1, 
Art. 25. ust. 1 i 2] podstawowe 

Większość badań wykonywa-
nych obecnie w laboratoriach 
mikrobiologicznych opiera się 
na starych metodach opra-
cowanych przez mikrobiolo-
gów – pionierów: Pasteura, 
Kocha i Listera, które polegają 
na odzysku i wzroście mikro-
organizmów z wykorzysta-
niem stałych lub płynnych 
podłoży mikrobiologicznych. 
Są to proste i niezbyt drogie 
metody, od dawna stosowa-
ne zarówno w kontroli mi-
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Tabela 1. Kryteria akceptacji dla mikrobiologicznej jakości produktów niejałowych (wg FP)

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 1 g lub 1 mL
Preparaty doustne zawierające wodę 102 101 Nieobecność Escherichia coli w 1 g lub 1 mL
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 1 g lub 1 mL
Nieobecność Pseudomonas aeruginosa w 1 g lub 1mL

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

Systemy transdermalne (wartość gra-
niczna dla plastra łącznie warstwą adhe-
zyjną i zewnętrzna 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 1 g lub 1 mL
Nieobecność Pseudomonas aeruginosa w 1 g lub 1 mL
Nieobecność bakterii Gram-ujemnych tolerujących 
żółć w 1 g lub 1 mL

Doustne postaci leku zawierające 
surowce pochodzenia naturalnego, 
których nie poddaje się wstępnej 
obróbce zmniejszającej liczbę 
drobnoustrojów i dla których organ 
upoważniony dopuszcza użycie 
surowców o TAMC powyżej 103 CFU 
w 1 g lub w 1 mL

104 102

Nie więcej niż 102 CFU  bakterii Gram-ujemnych  
tolerujących żółć w 1 g lub 1 mL
Nieobecność Salmonella w 10 g lub 10 mL
Nieobecność Escherichia coli w 1 g lub 1 mL
Nieobecność Staphylococcus aureus  w 1 g lub 1 mL
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niczych niejałowych w  za-
leżnosci od drogi podania. 
Określone limity oparte są na 
ogólnej liczbie drobnoustro-
jów tlenowych Total Aerobic 
Count - TAMC i ogólnej liczbie 
pleśni i drożdży Total Yeast/
Mould Count - TYMC. Wska-
zują także określone drob-
noustroje których obecność 
jest wykluczona w produkcie 
leczniczym. Tabela 2 przedsta-
wia limity zanieczyszczeń mi-
krobiologicznych niejałowych  
substancji do celów farma-
ceutycznych. W tabelach 3-5 
opisano wymagania mikro-
biologicznej jakości produk-
tów leczniczych roślinnych do 
podania doustnego.
Kryteria akceptacji uzyska-
nych wyników oparte są na 
pojedynczych wynikach lub 
na uśrednionych wynikach 
z wielu oznaczeń. Kryterium 
akceptacji dla jakości mikro-
biologicznej interpretuje się 
w następujący sposób (CFU 
- ang. Colony Forming Unit, 
jednostka tworząca kolonię):
– 101 CFU: maksymalna do-
puszczalna liczba = 20,
– 102 CFU: maksymalna do-
puszczalna liczba = 200,
– 103 CFU: maksymalna do-
puszczalna liczba = 2000.
Klasycznymi farmakopealny-
mi metodami badań produk-
tów leczniczych są badania: 
jałowości, czystości mikro-
biologicznej w zakresie ozna-
czania liczby drobnoustrojów 
i identyfikacji drobnoustrojów 
oraz skuteczności ochrony 
przeciwdrobnoustrojowej. 
Oprócz klasycznych metod 
oceny jakości mikrobiologicz-
nej produktów leczniczych 
w farmakopei zamieszczono 
opis metod alternatywnych, 
które mogą być stosowane 

– do oczu; 
– na rozległe rany i oparzenia;
– do uszu i irygacji;
– medycznych jałowych. 
Tabela 1 przedstawia kryteria 
akceptacji mikrobiologicz-
nej jakości produktów lecz-

zanieczyszczeń mikrobiolo-
gicznych [2]. 
Jałowość jest wymagana dla 
produktów i wyrobów: 
– do podawania pozajeli-
towego, takich jak iniekcje 
i wlewy; 

Farmakopea dzieli produk-
ty lecznicze, ze względu na 
jakość mikrobiologiczną, na 
produkty lecznicze jałowe 
oraz produkty, dla których 
zostały ustalone jakościowe 
i  ilościowe kryteria akceptacji 

Tabela 2. Kryteria akceptacji mikrobiologicznej jakości dla niejałowych substancji do 
celów farmaceutycznych (wg FP)

Droga podania
TAMC

(CFU/g lub
CFU/mL)

TYMC
(CFU/g lub
CFU/mL)

Drobnoustroje 
określone

Substancje do celów farmaceutycznych 103 102 ─.

Tabela 3. Kategoria A – Produkty roślinne zawierające substancje roślinne, z dodatkiem 
lub bez substancji pomocniczych, przeznaczone do przygotowania naparów i odwarów 
z użyciem wrzącej wody (np. zioła do zaparzania z dodatkiem lub bez substancji popra-
wiających smak i zapach) 

TAMC (2.6.12)* Kryterium akceptacji: 107 CFU/g 
Maksymalna dopuszczalna liczba: 50 000 000 CFU/g

TYMC (2.6.12) Kryterium akceptacji: 105 CFU/g
Maksymalna dopuszczalna liczba: 500 000 CFU/g

Escherichia coli (2.6.31) Kryterium akceptacji: 103 CFU/g
Salmonella (2.6.31) Nieobecność (25g)

* w nawiasach umieszczono numery rozdziałów w FP zawierające opis metod badawczych

Tabela 4. Kategoria B – Produkty lecznicze roślinne zawierające np. wyciągi i/lub sub-
stancje roślinne, z dodatkiem lub bez substancji pomocniczych, dla których metoda 
wytwarzania (np. ekstrakcja) lub, jeżeli dotyczy, substancje roślinne, dla których prze-
prowadzenie wstępnego postępowania, prowadzi do obniżenia poziomu drobnoustrojów 
do niższego niż ustalony dla tej kategorii

TAMC (2.6.12)* Kryterium akceptacji: 104cfu/g lub CFU g/mL
Maksymalna dopuszczalna liczba: 50 000 CFU g/mL

TYMC (2.6.12) Kryterium akceptacji: 102cfu/g lub CFU g/mL
Maksymalna dopuszczalna liczba: 500 CFU g/mL

Bakterie Gram-ujemne  
tolerujące żółć (2.6.31) Kryterium akceptacji: 103 CFU g/mL

Escherichia coli (2.6.31) Nieobecność (1g lub 1mL)
Salmonella (2.6.31) Nieobecność (25g lub 25mL)

* w nawiasach umieszczono numery rozdziałów w FP zawierające opis metod badawczych

Tabela 5. Kategoria C – Produkty lecznicze roślinne zawierające np. wyciągi i/lub sub-
stancje roślinne, z dodatkiem lub bez substancji pomocniczych, dla których można wy-
kazać, że metoda przetwarzania (np. ekstrakcja etanolem o niskim stężeniu lub niewrzą-
cą wodą lub zagęszczenie w niskiej temperaturze) lub substancje roślinne, dla których 
przeprowadzenie wstępnego postępowania, nie prowadzi wystarczająco do obniżenia 
poziomu drobnoustrojów, tak aby spełnić kryteria wymagane dla kategorii B

TAMC (2.6.12)* Kryterium akceptacji: 105 CFU g/mL
Maksymalna dopuszczalna liczba: 500 000 CFU g/mL

TYMC (2.6.12) Kryterium akceptacji: 104 CFU g/mL
Maksymalna dopuszczalna liczba: 50 000 CFU g/mL

Bakterie Gram-ujemne  
tolerujące żółć (2.6.31) Kryterium akceptacji: 104 CFU g/mL

Escherichia coli (2.6.31) Nieobecność (1 g lub 1 mL)
Salmonella (2.6.31) Nieobecność (25 g lub 25 mL)

* w nawiasach umieszczono numery rozdziałów w FP zawierające opis metod badawczych
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Aparat filtrujący oraz sączki 
powinny być wyjałowione 
w odpowiedni sposób. Ob-
jętości sączonych płynów 
oraz płynów do przemywań 
powinny być ustalone odpo-
wiednio do wielkości sączka. 
Objętości tych płynów po-
dane w FP dotyczą sączków 
o średnicy ok. 50 mm. 
Do badania jałowości tą meto-
dą należy użyć całą zawartość 
pojemnika, o ile to możliwe, 
jednak nie mniej niż to jest 
zalecane. Gdy jest konieczne, 
badany produkt należy roz-
cieńczyć do ok. 100 mL odpo-
wiednim jałowym roztworem, 
takim jak obojętny roztwór 
peptonu mięsnego lub kaze-
inowego (1g/L) i natychmiast 
przesączyć.
W przypadku gdy produkt 
posiada właściwości prze-
ciwdrobnoustrojowe, sączek 
należy przemyć co najmniej 
trzema porcjami jałowego 
rozcieńczalnika ale nie wię-
cej niż 5-krotnie, porcjami po 
100 mL. 

Metoda bezpośredniego po-
siewu
Metodę bezpośredniego 
posiewu można stosować 
w  przypadku produktów, 
które nie wykazują działa-
nia hamującego na wzrost 
drobnoustrojów, jak również 
gdy możliwa jest inaktywa-
cja czynników hamujących 
poprzez rozcieńczenie próby 
lub dodanie odpowiednich 
substancji inaktywujących. 
Metodę bezpośredniego po-
siewu stosuje się gdy nie moż-
na zastosować metody filtrów 
membranowych.
Metoda ta jest stosowana do 
badania jałowości takich pró-
bek jak: 

znaczone jest głównie do ho-
dowli bakterii beztlenowych, 
lecz pozwala również wykryć 
obecność bakterii tlenowych. 
Bulion kazeinowo-sojowy jest 
podłożem na którym rosną 
zarówno grzyby jak i bakte-
rie tlenowe. Próbki należy 
inkubować przez okres nie 
krótszy niż 14 dni w podłożu 
tioglikolanowym w tempera-
turze 30-35oC, zaś w podłożu 
z hydrolizatem kazeiny i soi 
w temperaturze 20-25oC. 

Badanie jałowości metodą 
z  użyciem sączków membra-
nowych
Metodę filtracji membrano-
wej należy stosować zawsze, 
gdy bada się preparaty hamu-
jące wzrost drobnoustrojów 
oraz jeżeli właściwości i po-
stać leku na to pozwalają. Me-
toda ta jest wykorzystywana 
do badania: 
– preparatów płynnych mie-
szających się z roztworami 
wodnymi,
– preparatów płynnych nie 
mieszających się z roztworami 
wodnymi,
– maści i związków olejo-
wych rozpuszczalnych w roz-
puszczalnikach organicznych, 
– napełnionych strzykawek,
– preparatów stałych do in-
iekcji,
– sterylnych aerozoli.
W metodzie tej stosuje się 
saczki o nominalnej wiel-
kości porów nie większej 
niż 0,45  µm. Dla roztworów 
wodnych, olejowych i nisko-
procentowych roztworów al-
koholowych zalecane jest sto-
sowanie sączków z azotanu 
celulozy zaś dla wysokopro-
centowych roztworów alko-
holowych sączków z octanu 
celulozy.

że ryzyko zanieczyszczenia 
jest takie samo dla każdego 
pojemnika. 
Badanie jałowości można 
wykonać metodą z użyciem 
sączków membranowych lub 
przez wprowadzenie produk-
tu bezpośrednio do podłoży 
hodowlanych. Dla każdego 
badania należy przeprowa-
dzić odpowiednie kontrole, 
które potwierdzą poprawność 
przeprowadzonego badania.

Warunki przeprowadzania ba-
dań 
Do przeprowadzania badań 
jałowości wymagane są asep-
tyczne warunki pracy. Dzia-
łania prowadzone na rzecz 
zapobiegania skażeniu należy 
wykonywać w taki sposób, 
aby nie spowodować moż-
liwości braku wzrostu drob-
noustrojów, które mają być 
wykryte w badaniu. Warunki 
badań należy regularnie kon-
trolować - pobierając próbki 
z obszaru pracy i we właściwy 
sposób nadzorować, zgodnie 
z odpowiednimi wymagania-
mi prawa [3]. 
Podłożami wykorzystywany-
mi w badaniach jałowości są 
podłoża tioglikolanowe płyn-
ne i bulion kazeinowo-sojowy. 
Pożywki mogą być przygoto-
wane tak jak to jest opisane 
w  farmakopei lub mogą być 
stosowane równoważne pod-
łoża dostępne w handlu. Uży-
wane podłoża muszą spełniać 
wymóg jałowości i żyzności 
(badanie żyzności podłoży zo-
stało omówione w poprzed-
nim wydaniu LAB [4]). Bada-
nia jałowości i żyzności można 
wykonać przed lub równole-
gle z badaniem jałowości pro-
duktu.
Podłoże tioglikolanowe prze-

 zarówno w kontroli produk-
tów jak również do monito-
rowania środowiska. Wyniki 
niektórych z metod alterna-
tywnych pozwalają na uzy-
skanie wyników w czasie 
rzeczywistym lub zbliżonym 
do rzeczywistego i mogą sta-
nowić podstawę do podjęcia 
wcześniejszych działań kory-
gujących. 

Badanie jałowości
Badanie jałowości opisane 
w  FP jest metodą przezna-
czoną do kontroli produktów 
wytwarzanych w warunkach 
aseptycznych i dla produktów 
sterylizowanych w opakowa-
niu bezpośrednim, na końcu 
cyklu wytwarzania. 
Zadawalający wynik badania 
jałowości wskazuje, że nie 
wykryto zanieczyszczeń drob-
noustrojami tylko w próbie 
badanej, w warunkach prowa-
dzonego badania. 
W badaniu jałowości praw-
dopodobieństwo wykrycia 
drobnoustrojów wzrasta wraz 
z ich liczbą w próbie bada-
nej. Prawdopodobieństwo 
wykrycia zanieczyszczenia na 
bardzo niskim poziomie jest 
niewielkie, nawet gdy jest jed-
norodne w całej serii. Tak więc, 
interpretacja wyników bada-
nia jałowości opiera się na za-
łożeniu, że badanie każdego 
pojemnika z serii dałoby ten 
sam wynik, gdyby badaniami 
objęto wszystkie pojemniki. 
Jest rzeczą oczywistą, że kon-
troli nie mogą być poddane 
wszystkie pojemniki, dlatego 
poziom pewności uzyskania 
zadawalającego wyniku ba-
dania jałowości w odniesieniu 
do całej serii jest oparty na 
założeniu jednorodności serii, 
przygotowanej w taki sposób, 
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– ciecze nie filtrujące się; 
– maści; 
– związki olejowe;
– nie filtrujące się płyny nie-
rozpuszczalne w rozpuszczal-
nikach; 
– preparaty w postaci sta-
łej: czysta bawełna, gaza, nici 
i ubrania chirurgiczne; 
– inne sterylne artykuły.
Metoda bezpośredniego po-
siewu polega na wprowa-
dzeniu produktu do podłoża. 
Objętość produktu nie może 
stanowić więcej niż 10% obję-
tości podłoża.
W tabelach 6 i 7 przedstawiono 
wymagania farmakopealne do-
tyczące ilości produktu posie-
wanego na każde podłoże oraz 
minimalną liczbę opakowań, 
które powinny być badane 
w zależności od wielkości serii.  

Interpretacja wyników
W czasie trwania jak i na koniec 
inkubacji podłoża należy kon-
trolować w kierunku pojawie-
nia się widocznego makrosko-
powo wzrostu drobnoustrojów.
Jeżeli nie stwierdza się wzro-
stu drobnoustrojów to badany 
produkt spełnia wymagania 
jałowości. W przypadku, gdy 
stwierdza się obecność drob-

Tabela 6. Minimalna ilość produktu posiewana na każde z podłoży (wg FP IX suplement 2013)

Ilość w pojemniku Minimalna ilość posiewana na każde podłoże,  
jeżeli nie zostało inaczej ustalone i zatwierdzone

Płyny:
• mniej niż 1 mL
• 1 mL – 40 mL
• więcej niż 40 ml, lecz nie więcej niż 100 mL
• więcej niż 100 mL
Płynne preparaty antybiotyków

Cała zawartość każdego pojemnika
Połowa zawartości każdego pojemnika, nie mniej niż 1mL
20 mL
10% zawartości każdego pojemnika, nie mniej niż 20 mL
1 mL

Nierozpuszczalne preparaty, kremy i maści,  
które zawiesza się lub emulguje Użyć zawartość każdego, aby otrzymać nie mniej niż 200 mg

Substancje stałe:
• mniej niż 50 mg
• 50 mg lub więcej, lecz mniej niż 300 mg
• od 300 mg do 5 g
• więcej niż 5 g

Cała zawartość każdego pojemnika
Połowa zawartości każdego pojemnika, jednak nie mniej niż 50mg
150 mg
500 mg

Ketgut i inne nici chirurgiczne do użycia 
weterynaryjnego 3 odcinki zwoju (każdy o długości 30 cm)

Tabela 7. Zalecane ilości badanych pojemników zależności od wielkości wytworzonej 
serii wg FP[2]

Liczba pojemników w serii*
Minimalna liczba pojemników badanych 

na każde podłoże, jeżeli nie zostało 
inaczej uzasadnione i zatwierdzone**

Preparaty pozajelitowe

Nie więcej niż 100 pojemników 10% lub 4 pojemniki, w zależności,  
która wartość jest większa 

Więcej niż 100, lecz nie więcej niż 500 
pojemników 10 pojemników

Więcej niż 500 pojemników

2% lub 20 pojemników (10 pojemników 
w przypadku preparatów pozajelitowych 
o dużej objętości), w zależności, która 
wartość jest mniejsza

Leki do oczu i preparaty inne niż pozajelitowe

Nie więcej niż 200 pojemników 5% lub 2 pojemniki, w zależności,  
która wartość jest większa

Więcej niż 200 pojemników 10 pojemników
Jeżeli produkt jest w pojemnikach 
jednorazowych, stosować schemat jak  
dla preparatów pozajelitowych

Ketgut i inne nici chirurgiczne do użytku weterynaryjnego

Niezależnie od wielkości serii
2% lub 5 pojemników, w zależności,  
która wartość jest większa, maksymalnie  
do 20 pojemników

Produkty w postaci stałej luzem
Do 4 pojemników Każdy pojemnik

Więcej niż 4 pojemniki, lecz nie więcej niż 50 20% lub 4 pojemniki, w zależności,  
która wartość jest większa

Więcej niż 50 pojemników 2% lub 10 pojemników w zależności,  
która wartość jest większa

* Jeżeli wielkość serii nie jest znana, użyć maksymalnej liczby podanych pojemników
** Jeżeli zawartość jednego pojemnika jest wystarczająca do posiewu na oba podłoża, kolumna ta 
podaje łączną liczbę pojemników potrzebnych na oba podłoża

noustrojów produkt nie speł-
nia wymaganego kryterium 
jałowości, o ile nie wykazano, 
że badanie było niewiarygod-
ne z przyczyn niezależnych od 
produktu.

Kiedy można uznać ba-
danie za niewiarygodne?  
Tylko wówczas gdy stwier-
dzono, że:
– wyniki mikrobiologicz-
nej kontroli pomieszczenia, 

sprzętu, materiałów wykazały 
nieprawidłowość;
– zaistniało odstępstwo od 
obowiązującej procedury; 
– nastąpił wzrost drobno-
ustrojów w kontroli ujemnej;
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produktu oraz wymagania do-
tyczące maksymalnej dopusz-
czalnej liczby drobnoustrojów 
dla tego produktu (tabela 1).

Przygotowanie próbki 
W przypadku gdy próbka 
nie może być przygotowana 
zgodnie z opisem zamieszczo-
nym w FP należy opracować 
metodę własną, która w moż-
liwie dużym zakresie byłaby 
zgodna z kryteriami przedsta-
wionymi w farmakopei.
Przygotowanie próbki pro-
duktu rozpuszczalnego w wo-
dzie polega na rozpuszczeniu 
10 g lub 10 mL w zbuforowa-
nym roztworze chlorku sodu 
z peptonem pH 7,0 lub innym 
odpowiednim rozpuszczalni-
ku jak np.: bufor fosforanowy 
pH 7,2, bulion z hydrolizatem 
kazeiny i soi, a następnie przy-
gotowaniu serii dziesięcio-
krotnych rozcieńczeń, w takim 
samym rozcieńczalniku.  
Przygotowanie produktu do 
badań, który nie zawiera tłusz-
czów i jest nierozpuszczalny 
w  wodzie przebiega w taki 
sam sposób jak dla produk-
tów rozpuszczalnych w wo-
dzie. Jedynie dla ułatwienia 
zawieszania produktu należy 
dodać substancji powierzch-
niowo czynnej jak np. polisor-
bat 80 (1g/L). Jeżeli produkt 
wykazuje aktywność prze-
ciwdrobnoustrojową należy 
dodać substancje neutrali-
zujące. Następnie wykonuje 
się serię rozcieńczeń w tym 
samym rozcieńczalniku. Prób-
ki produktów zawierających 
tłuszcz homogenizuje się z ja-
łowym polisorbatem lub in-
nym płynem powierzchniowo 
czynnym, ogrzewa do 40oC 
lub 45oC (gdy to konieczne), 
dodaje ogrzanego roztworu 

wane w celu zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami nie 
mogą wpływać na drobno-
ustroje, które oznaczamy czy 
też spodziewamy się wykryć 
w badaniu. Nie mogą być 
przyczyną uzyskania wyniku 
„fałszywie” ujemnego.
Przed przystąpieniem do ba-
dań produktów, o których 
wiadomo, że posiadają aktyw-
ność przeciwdrobnoustrojo-
wą należy ją usunąć lub zneu-
tralizować. 
Jeśli w badaniu są stosowane 
neutralizatory to należy wy-
kazać ich skuteczność i brak 
toksyczności wobec drobno-
ustrojów.
Skuteczność, brak toksycz-
ności  stosowanych neu-
tralizatorów, związków po-
wierzchniowo cz ynnych 
i  rozpuszczalników oraz oce-
na aktywności przeciwdrob-
noustrojowej powinna być 
wykonana na etapie badań 
rozwojowych badanego pro-
duktu leczniczego. Nie są to 
badania, które wytwórca wy-
konuje w rutynowej kontroli 
produktu leczniczego.

Metody określania liczby 
drobnoustrojów
Do określenia liczby drobno-
ustrojów w produkcie można 
zastosować zarówno metodę 
z użyciem sączków membra-
nowych jak i metodę bezpo-
średniego posiewu czy też 
metodę oznaczania najbar-
dziej prawdopodobnej liczby. 
Metoda NPL jest najmniej do-
kładną metodą ale w przypad-
ku produktów z bardzo mały-
mi zanieczyszczeniami może 
okazać się najwłaściwszą.
Przy wyborze metody badania 
ilości drobnoustrojów należy 
brać pod uwagę właściwości 

Do najpopularniejszych me-
tod hodowlanych należą: me-
toda rozcieńczeń oraz metoda 
płytkowa z wykorzystaniem 
płytek lanych i powierzch-
niowych oraz metoda z uży-
ciem filtrów membranowych. 
Metody wagowe to metody 
oparte na pomiarze mokrej 
i suchej biomasy. W metodach 
optycznych wykorzystuje się 
zależność pomiędzy gęstością 
mikroorganizmów w hodowli 
a gęstością optyczną w po-
miarach turbidymetrycznych 
lub nefelometrycznych. 
W Farmakopei Polskiej opi-
sowi badania czystości mi-
krobiologicznej produktów 
leczniczych poświęcono dwa 
rozdziały. Jeden (2.6.12) doty-
czy badania całkowitej liczby 
zdolnych do życia drobno-
ustrojów tlenowych z wyko-
rzystaniem metody z użyciem 
sączków membranowych, po-
siewu bezpośredniego i  naj-
bardziej prawdopodobnej 
liczby (NPL) drobnoustrojów. 
Drugi zaś (2.6.13), opisuje ba-
dania określonych drobno-
ustrojów. Interpretacja uzy-
skanych wyników opisana jest 
w farmakopei.
W rozdziale 2.6.13 przedsta-
wiono zalecane roztwory 
i podłoża hodowlane do prze-
prowadzania badań.
Badania należy prowadzić 
w  takich warunkach aby 
uniknąć zewnętrznego zanie-
czyszczenia mikrobiologicz-
nego produktu badanego 
i  tym samym uzyskać wynik 
„fałszywie” dodatni. Zgodnie 
z zaleceniami Dobrej Praktyki 
Wytwarzania produkty leczni-
cze należy badać w takich wa-
runkach w jakich były wytwa-
rzane [3]. Z drugiej zaś strony, 
czynności i środki podejmo-

– po zidentyfikowaniu wy-
izolowanych drobnoustrojów 
wzrost danego gatunku moż-
na jednoznacznie powiązać 
z błędami związanymi z tech-
niką badania lub użytymi ma-
teriałami.
Gdy zaistniał jeden lub wię-
cej z ww. przypadków, moż-
na wówczas przeprowadzić 
ponowne badanie jałowości, 
na takiej samej liczbie pojem-
ników jak w badaniu pierwot-
nym.
Jeżeli w powtórzonym bada-
niu nie stwierdza się wzro-
stu drobnoustrojów, badany 
produkt spełnia wymagania 
kryterium jałowości, wynik 
jest prawidłowy. W przypad-
ku gdy w powtórzonym ba-
daniu stwierdza się wzrost 
drobnoustrojów,  badany 
produkt nie spełnia wyma-
gań jałowości, wynik jest ne-
gatywny.

Badanie czystości mikrobio-
logicznej produktów nieja-
łowych
Badanie czystości mikrobio-
logicznej jest wykonywane 
w  celu oceny jakości mikro-
biologicznej produktów lecz-
niczych z wymaganiami opra-
cowanej specyfikacji. 
Badania pozwalają na ocenę 
ilościową i jakościową bakte-
rii mezofilnych i grzybów na-
mnażających się w warunkach 
tlenowych.
Tradycyjne metody określania 
liczby drobnoustrojów dzielą 
się na bezpośrednie mikro-
skopowe czyli:
– komory zliczeniowe, 
– preparaty mikroskopowe,
i pośrednie: 
– hodowlane, 
– wagowe, 
– optyczne [5]. 
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chlorku sodu z peptonem, do 
uzyskania emulsji i przygoto-
wuje rozcieńczenia stosując 
bufor z dodatkiem polisor-
batu lub innego związku po-
wierzchniowo czynnego. 
Produkty w postaci aerozolu 
w formie płynnej lub formie 
stałej przenosi się w sposób 
aseptyczny na sączek aparatu 
do sączenia lub do jałowego 
pojemnika. Należy wykorzy-
stać całą zawartość pojemnika 
lub określoną liczbę uwolnio-
nych doz z każdego badanego 
pojemnika.
Przed przystąpieniem do ba-
dań systemów transdermal-
nych należy usunąć warstwę 
ochronną z systemu. Następ-
nie ułożyć na jałowych tac-
kach szklanych lub plastiko-
wych warstwą adhezyjną do 
góry i po odpowiednim zabez-
pieczeniu przed sklejaniem, 
przenieść do wybranego 
rozcieńczalnika zawierające-
go substancje neutralizujące 
(polisorbat 80 i/lub lecytynę) 
i  intensywnie wytrząsać co 
najmniej 30 minut.

Metoda z użyciem sączków 
membranowych
Próbkę produktu leczniczego 
po przygotowaniu w sposób 
odpowiedni do właściwości 
produktu nanosi się w ilości 
1g lub 1 mL na sączek, sączy, 
płucze trzykrotnie ilością pły-
nu określoną w badaniach 
walidacyjnych, a następnie 
przenosi sączek na płytki za-
wierające podłoże agarowe 
z hydrolizatem kazeiny i soi, 
w celu oznaczenia TAMC, zaś 
w celu oznaczenia TYMC są-
czek należy umieścić na po-
wierzchni podłoża agarowego 
Sabouraud z dekstrozą. Sche-
mat sposobu postępowania 

przedstawia rys.1. Po okresie 
inkubacji należy obliczyć licz-
bę CFU w 1 gramie lub 1 milili-
trze produktu leczniczego. 

Metoda bezpośredniego posie-
wu
Stosując metodę bezpośred-
niego posiewu należy przygo-
tować przynajmniej po dwie 
płytki na każde rozcieńczenie 
i na każdy rodzaj podłoża, za-
równo w przypadku zastoso-
wania płytek lanych jak i płytek 
z posiewem powierzchnio-
wym. Badając próbkę pro-
duktu leczniczego metodą 
z użyciem płytek lanych, 1 mL 
każdego rozcieńczenia próbki 
przenosi się na płytkę Petrie-
go i miesza z płynną pożywką 
agarową. Posiew powierzch-
niowy wykonuje się przeno-
sząc nie mniej niż 0,1 mL próby 
badanej, w odpowiednim roz-
cieńczeniu, na powierzchnię 
płytki agarowej i rozprowadza 
równomiernie po powierzchni. 
Inkubację płytek z podłożem 
agarowym z hydrolizatem ka-
zeiny i soi lub z podłożem aga-
rowym Sabouraud z dekstrozą 
prowadzi się odpowiednio, 

przez 3-5 dni w temperaturze 
30-35oC i przez 5-7 dni w tem-
peraturze 20-25oC.
Po inkubacji liczy się wyrosłe 
kolonie drobnoustrojów i ob-
licza średnią arytmetyczną 
wyników, dla każdego pod-
łoża hodowlanego i każdego 
rozcieńczenia.

Metoda oznaczania najbar-
dziej prawdopodobnej liczby 
(NPL)
Metoda oznaczania najbar-
dziej prawdopodobnej liczby 
jest klasyczną metodą roz-
cieńczeniową i może być sto-
sowana zarówno do badania 
ogólnych zanieczyszczeń jak 
i w badaniach ukierunkowa-
nych, zależnie od zastoso-
wanych podłoży i warunków 
hodowli.
Do oceny ilościowej służą ta-
blice statystyczne, według 
których odczytuje się otrzy-
mane wyniki. 
W metodzie NPL analizowa-
ny materiał przygotowuje się 
w kilku rozcieńczeniach. Z każ-
dego rozcieńczenia wpro-
wadza się do pożywek, okre-
śloną zawsze taką samą ilość 

próbki (1 mL). Dla każdego 
rozcieńczenia materiału przy-
gotowuje się 3 równoległe 
probówki zawierające 9  mL 
podłoża. Wszystkie probówki 
należy inkubować przez 3-5 
dni w temp. 30-35oC.

Interpretacja wyników
– Ogólna liczba drobnoustro-
jów tlenowych (TAMC), jest 
równa liczbie CFU znalezio-
nych na podłożu agarowym 
z hydrolizatem kazeiny i soi.
– Kolonie grzybów wykrywa-
ne na tym podłożu zaliczane 
są do TAMC.
– Ogólna liczba drożdży i ple-
śni (TYMC) jest równa liczbie 
CFU znalezionych na podłożu 
Sabouraud z dekstrozą.
– Kolonie bakterii wykrywane 
na podłożu Sabouraud z dek-
strozą zaliczane są do TYMC.
– Jeżeli liczba drobnoustro-
jów jest określana metodą 
NPL, otrzymany wynik odpo-
wiada liczbie TAMC.

Badanie obecności określo-
nych drobnoustrojów
Badania jakościowe obecno-
ści drobnoustrojów są wy-
konywane w celu określenia 
dwóch parametrów:
– braku lub obecności okre-
ślonych drobnoustrojów
– oceny czy substancja lub 
produkt spełniają wymagania 
opracowanej specyfikacji do-
tyczącej jakości mikrobiolo-
gicznej. 
W badaniach jakościowych, 
tak jak w badaniach ilościo-
wych, aktywność przeciw-
drobnoustrojowa produktu 
musi być usunięta lub zneu-
tralizowana. Jeśli do przygo-
towania próbki konieczne 
jest zastosowanie związków 
powierzchniowo czynnych to 

Rys. 1. Schemat postępowania oceny ilości drobnoustro-
jów metoda z użyciem sączków membranowych
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wzrostu bakterii E. coli zaś in-
kubację próbek w kierunku 
bakterii Salmonella, P. aerugi-
nosa, S. aureus prowadzi przez 
18-24 godz. 
Po inkubacji bakterie są prze-
siewane na odpowiednie płyn-
ne podłoża wybiórcze i  inku-
bowane, po czym przesiewane 
na podłoża wybiórcze stałe [4] 
i ponownie przechowywane 
w odpowiedniej temperaturze 
przez określony czas.
Próbki produktów, w których 
poszukuje się Candida albicans 
należy umieścić w bulionie Sa-
bouraud z dekstrozą i inkubo-
wać w temperaturze 30-35oC 
przez okres 3-5 dni. Po przesia-
niu na podłoże agarowe Sabo-
uraud z dekstrozą i  inkubacji 
oceniany jest wzrost typowych 
koloni C. albicans. 
Inny sposób przygotowania 
i postępowania z próbką jest 
wymagany przy wykrywaniu 
bakterii rodzaju Clostridium.  
Należy przygotować prób-
kę stosując rozcieńczenie 
1:10, przy minimalnej obję-
tości całkowitej 20 mL, sto-
sując w  badaniu nie mniej 
niż 2 g lub 2  mL produktu 
badanego. Próbkę należy 
podzielić na dwie części, 
każda po co najmniej 10 mL. 
Jedna z  tych porcji wyma-
ga ogrzania w temperaturze 
80oC przez 10 min a następ-
nie szybkiego schłodzenia.  

0,1; 0,01; 0,001 g lub mL pro-
duktu badanego umieszcza 
się w odpowiedniej objętości 
bulionu Mossela wzbogaco-
nego dla pałeczek jelitowych. 
Inkubuje 24-48 godz. w tem-
peraturze 30-35oC po czym 
każdą z hodowli przenosi się 
na płytkę z podłożem aga-
rowym z fioletem krystalicz-
nym, czerwienią obojętną, 
żółcią i  glukozą i inkubuje 
18-24  godz. w temperaturze 
30-35oC.
Wzrost koloni świadczy 
o  obecności drobnoustrojów 
w produkcie. Aby oszacować 
ilościową zawartość bakterii 
tolerujących żółć należy od-
notować najmniejszą ilość 
produktu, dla której uzyskano 
wzrost kolonii oraz największą 
ilość produktu, dla którego 
nie zaobserwowano wzrostu 
kolonii, po czym odczytać 
z  tabeli prawdopodobną licz-
bę bakterii (tabela 8).

Wykrywanie pozostałych drob-
noustrojów
Wykrywanie drobnoustrojów, 
których obecność w produk-
cie jest zabroniona, polega na 
przygotowaniu próbki, biorąc 
pod uwagę właściwości pro-
duktu oraz wielkość próbki, 
wystarczającą do oceny zgod-
ności ze specyfikacją. Próbki 
przenosi się do bulionu z hy-
drolizatem kazeiny i soi i inku-
buje w temperaturze  30-35oC 
przez 18-48 godz. w  celu 

brany aby był wystarczający 
do ożywienia bakterii ale nie 
był przyczyną ich namnaża-
nia. Zwykle stosowany czas 
inkubacji we wskazanej tem-
peraturze określony jest na 
2 godz. ale nie dłuższy niż 
5 godz.
Po okresie preinkubacji prób-
kę produktu o wielkości od-
powiadającej 1 g lub 1 mL 
przenosi się do bulionu Mos-
sela wzbogaconego dla pa-
łeczek jelitowych. Inkubuje 
24-48 godz. w temperaturze 
30-35oC. Następnie hodowle 
są przesiewane na płytki za-
wierające agar z fioletem kry-
stalicznym, czerwienią obojęt-
ną, żółcią i glukozą. Ocenia się 
wzrost kolonii na płytkach po 
18-24 godz. okresie inkubacji 
w temperaturze 30-35oC. Brak 
kolonii na płytkach świadczy 
o spełnieniu kryterium braku 
tych drobnoustrojów w bada-
nym produkcie.
Dla niektórych grup produk-
tów leczniczych FP dopusz-
cza obecność bakterii Gram-
-ujemnych tolerujących żółć 
w określonej, maksymalnej 
liczbie w 1 g lub 1 mL. 
Ocena ilości bakterii Gram-
-ujemnych tolerujących żółć 
w próbce produktu lecznicze-
go jest przeprowadzana na 
podstawie prawdopodobnej 
liczby bakterii w 1 g lub 1 mL 
produktu (tabela 8). 
Przygotowaną próbkę lub jej 
rozcieńczenia odpowiadające 

Tabela 8. Interpretacja wyników oceny ilościowej bakterii Gram-ujemnych tolerujących 
żółć [wg FP]

Wyniki dla różnych ilości badanego preparatu Prawdopodobna liczba bakterii 
w 1 g lub 1 mL0,1 g lub 0,1 mL 0,01 g lub 0,01 mL 0,001 g lub 0,001 mL

+ + + więcej niż 103

+ + - mniej niż 103 ale więcej niż 102

+ - - mniej niż 102 ale więcej niż 10
- - - mniej niż10

muszą być przeprowadzone 
ich badania, w kierunku oce-
ny braku toksyczności wobec 
drobnoustrojów, jak również, 
niezgodności z neutralizato-
rami. 
Sposób usunięcia aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej czy 
też jej zneutralizowania powi-
nien być określony już na eta-
pie badań rozwojowych nad 
produktem lub w badaniach 
walidacji metody.
Próbki do badań jakościo-
wych są przygotowywane 
w taki sam sposób jak do ba-
dań ilościowych. 
Zwykle badania jakościowe 
i  ilościowe w kierunku oceny 
czystości mikrobiologicznej 
produktów niejałowych wy-
konuje się z tej samej próby. 
Badania jakościowe produk-
tów leczniczych zgodnie z FP 
są wykonywane w kierunku 
obecności pałeczek Gram-
-ujemnych tolerujących żółć, 
Escherichia coli, Staphylococ-
cus aureus, Pseudomonas aeru-
ginosa, Salmonella sp., Candi-
da albicans (tabela 1).

Badanie w kierunku bakterii 
Gram-ujemnych tolerujących 
żółć
Badanie przeprowadza się 
w  celu stwierdzenia braku 
obecności lub określenia ilo-
ści drobnoustrojów tej grupy 
w 1g lub 1mL produktu bada-
nego.
Do badań przygotowuje się 
próbkę zgodnie z właściwo-
ściami produktu stosując roz-
cieńczenia 1:10 w bulionie 
z hydrolizatem kazeiny i  soi. 
Hodowle inkubuje się w tem-
peraturze 20-25oC przez okres 
wystarczający na ożywienie 
drobnoustrojów. Czas prein-
kubacji powinien być tak do- Dokończenie na str. 47.
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do określania parametrów krwi 
pobranej z palca takich, jak np:  
cholesterol całkowity (TC).
Systemy Lab-on-a-Chip mają 
bardzo duże znaczenie rów-
nież w przemyśle spożyw-
czym (np. do oceny świeżości 
artykułów) w przemyśle ko-
smetycznym (np. do oceny ja-
kości kremów, perfum) w sze-
roko rozumianej ekologii, 
w rolnictwie, itd. 
Przykładów zastosowań syste-
mów Lab-on-a-Chip, czasami 
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Dokończenie ze str. 40.

Każdą porcję przenosi się 
do odpowiedniej objęto-
ści bulionu wzmocnionego 
dla drobnoustrojów rodzaju 
Clostridium i inkubuje w wa-
runkach beztlenowych przez 
48 godz. w temperaturze 30-
35oC. Po inkubacji wykonuje 
się posiew, z każdej probówki  
na agar Columbia i  ponow-
nie inkubuje w warunkach 
beztlenowych w takiej samej 
temperaturze przez 48-72 
godz. Wzrost koloni w warun-
kach beztlenowych na agarze 
z obydwu części próby: ogrza-
nej i nieogrzanej  wykazują-

cych brak reakcji na katalazę 
wskazuje na obecność drob-
noustrojów rodzaju Clostri-
dium.
Ostatnim etapem wykrywa-
nia obecności określonych 
drobnoustrojów jest potwier-
dzenie cech biochemicznych 
kolonii wyrosłych na stałych 
podłożach selektywnych w te-
stach identyfikacyjnych. Pro-
dukt spełnia wymagania je-
żeli nie obserwuje się wzrostu 
charakterystycznych kolonii 
na podłożu wybiórczym lub 
gdy badania identyfikacyjne 
są ujemne.  
Pomimo ograniczeń obec-
nych klasycznych metod 

badań mikrobiologicznych, 
akceptacja nowych i poten-
cjalnie lepszych metod jest 
powolna. Przypuszcza się, że 
przyczyn powolnego wpro-
wadzania nowych technologii 
do badań mikrobiologicznych 
należy upatrywać w trudno-
ściach w  ocenie i walidacji 
tych metod, które mogłyby 
zastąpić wiele klasycznych 
technik mikrobiologicznych.
Farmakopea Polska dopuszcza 
stosowanie alternatywnych 
procedur mikrobiologicznych 
oraz metod zautomatyzowa-
nych o ile zostanie wykazana 
ich równoważność z metoda-
mi farmakopealnymi. 
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