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5.1.4	 МІКРОБІОЛОГІЧНА	ЧИСТОТА	
НЕСТЕРИЛЬНИХ	ФАРМАЦЕВТИЧНИХ	
ПРЕПАРАТІВ	ТА	СУБСТАНЦІЙ	ДЛЯ	
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО	ЗАСТОСУВАННЯ

Присутність деяких мікроорганізмів у нестерильних 
препаратах може викликати зменшення або навіть 
інактивацію їх терапевтичної дії та, внаслідок цього, 
негативно впливати на здоров'я пацієнтів. Тому ви-
робники мають забезпечити низький рівень біоло-
гічного забруднення готових дозованих лікарських 
форм шляхом виконання поточних директив на-
лежної виробничої практики (НВП, GMP) під час 
виробництва, пакування, зберігання та розповсю-
дження фармацевтичних препартів.

Випробування мікробіологічної чистоти нестериль-
них лікарських засобів проводять згідно з методами, 
наведеними в статтях (2.6.12) та (2.6.13). Для несте-

рильних лікарських засобів критерії прийнятності, 
що базуються на загальному числі аеробних мікроор-
ганізмів (ТАМС) та загальному числі дріжджових та 
плісеневих грибів (ТYМС), наведені в Табл.5.1.4.-1, 
5.1.4.-2. Критерії прийнятності грунтуються на ре-
зультатах одного випробування або на середньому 
результаті декількох повторних випробувань (на-
приклад, під час випробування методом прямого 
висівання на чашки Петрі).

Якщо критерії прийнятності мікробіологічної чи-
стоти визначені в індивідуальній статті, результати 
інтерпретують таким чином: 
— 101 КУО максимально допустиме число = 20;
— 102 КУО максимально допустиме число = 200;
— 103 КУО максимально допустиме число = 2000  

і т.і.

Таблиця 5.1.4.-1
Критерії прийнятності мікробіологічної чистоти неестерильних дозованих лікарських форм

Шлях	введення ТАМС
КУО/г	або	КУО/мл

ТYМС		
КУО/г	або	КУО/мл

Окремі	види	мікроорганізмів

Неводні препарати для орального 
застосування 

103 102 Відсутність Escherichia coli  
в 1 г або 1 мл

Водні препарати для орального 
застосування 

102 101 Відсутність Escherichia coli  
в 1 г або 1 мл

Для ректального застосування 103 102

Оромукозні препарати
Для ясен
Для нашкірного застосування
Для назального застосування
Вушні лікарські засоби

102 101 Відсутність Slaphylococcus aureus  
в 1 г або 1 мл

Відсутність Pseudomonas aeruginosa  
в 1 г або 1 мл

Для вагінального застосування 102 101 Відсутність Slaphylococcus aureus  
в 1 г або 1 мл

Відсутність Pseudomonas aeruginosa  
в 1 г або 1 мл

Відсутність Candida albicans в 1 г або 1 мл

Трансдермальні пластирі (норми для 
одного пластиря, включаючи липкий 
шар та основу)

102 101 Відсутність Slaphylococcus aureus  
на 1 пластир

Відсутність Pseudomonas aeruginosa  
на 1 пластир

Для інгаляцій (до рідких засобів для 
розпилення застосовують спеціальні 
вимоги)

102 101 Відсутність Slaphylococcus aureus  
в 1 г або 1 мл

Відсутність Pseudomonas aeruginosa  
в 1 г або 1 мл

Відсутність толерантних до жовчі 
грамнегативних бактерій в 1 г або 1 мл

♦Спеціальні вимоги Фармакопеї до 
готових лікарських форм для орального 
застосування, що містять сировину 
природного (тваринного, рослинного 
або мінерального) походження, для 
яких попередня антимікробна обробка 
неможлива та для яких уповноважений 
компетентний орган допускає в сировині 
ТАМС більше за 103 КУО в 1 г або 1  мл♦

104 102 Не більше 102 КУО толерантних до жовчі 
грамнегативних бактерій в 1 г або 1 мл
Відсутність Salmonella в 10 г або 10 мл

Відсутність Escherichia coli в 1 г або 1 мл
Відсутність Slaphylococcus aureus  

в 1 г або 1 мл

♦Спеціальні вимоги Фармакопеї 
до преміксів лікувальних кормових 
добавок призначених для застосування 
у ветеринарній медицині, що містять 
допоміжні речовини рослинного 
походження, для яких антимікробна 
обробка неможлива♦

105 104 Не більше 104 КУО толерантних до жовчі 
грамнегативних бактерій в 1 г або 1 мл
Відсутність Escherichia coli в 1 г або 1 мл
Відсутність Salmonella в 25 г або 25 мл
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У Табл. 5.1.4.-1 наведений перелік окремих видів 
мікроорганізмів, для яких встановлено критерії при-
йнятності. Цей перелік не є вичерпним, і для окре-
мих препаратів може бути необхідним проведення 
випробування на наявність інших видів мікроорга-
нізмів у залежності від природи вихідних матеріалів 
та виробничого процесу.

Якщо доведено, що жоден з рекомендованих методів 
випробування не дає можливості провести достовір-
не визначення відповідності числа мікроорганізмів 
в лікарському засобі встановленому нормуванню, 
то необхідно використовувати придатну методику 
з межею виявлення найбільш близькою до визна-
ченого критерія прийнятності.

Важливість випробування на наявність інших 
видів мікроорганізмів, крім тих, що наведені у 
Табл. 5.1.4.-1, оцінюють з урахуванням таких чин-
ників:
— використання лікарського засобу: рівень небезпе-

ки відрізняється в залежності від шляху введення 
(очі, ніс, дихальні шляхи);

— природа лікарського засобу: його здатність під-
тримувати зростання мікроорганізмів, наявність 
належного антимікробного консерванта;

— спосіб застосування;
— споживач: ризик може відрізнятися для новона-

роджених, дітей та ослаблених пацієнтів;
— використання імуносупресорних агентів, корти-

костероїдів;
— наявність хвороб, ран, пошкодження органів.

Там де це обгрунтовано, аналіз ступеню ризику сут-
тєвих чинників здійснює персонал, який має спеці-
альну освіту в галузі мікробіології та інтерпретації 
даних мікробіологічних випробувань.

Вимоги до мікробіологічної чистоти сировини необ-
хідно встановлювати з урахуванням обробки, якій 
піддають лікарські засоби, поточних методів випро-
бування та доступності матеріалів певної якості.

Таблиця 5.1.4.-2
Критерії прийнятності мікробіологічної чистоти 

нестерильних субстанцій для фармацевтичного 
застосування

ТАМС
КУО/г	або	КУО/мл

ТYМС		
КУО/г	або	КУО/мл

Субстанції для 
фармацевтичного 

застосування

103 102

♦Рекомендовані критерії прийнятності мікробіологіч-
ної чистоти рослинних лікарських засобів для ораль ного 
застосування та екстрактів, які використовують для 
їх виготовлення, наведені в статті (5.1.8).♦


