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5.1.8	 МІКРОБІОЛОГІЧНА	ЧИСТОТА	
РОСЛИННИХ	ЛІКАРСЬКИХ	ЗАСОБІВ	
ДЛЯ	ОРАЛЬНОГО	ЗАСТОСУВАННЯ	ТА	
ЕКСТРАКТІВ,	ЩО	ВИКОРИСТОВУЮТЬ	
ДЛЯ	ЇХ	ВИГОТОВЛЕННЯ

Цей розділ надає рекомендовані критерії прийнятно- 
сті мікробіологічної чистоти рослинних лікарських за-
собів для орального застосування та екстрак тів, що 
використовують для їх виготовлення.

Випробування мікробіологічної чистоти нестериль-
них лікарських засобів проводять згідно з метода-
ми, наведеними в загальних статтях 2.6.12, 2.6.13 та 
2.6.31. Для нестерильних лікарських засобів критерії 
прийнятності, що базуються на загальному числі 
аеробних мікроорганізмів (ТАМС) та загальному 
числі дріжджових та плісеневих грибів (ТYМС), на-
ведені нижче.

Критерії прийнятності ґрунтуються на результатах 
одного випробування або на середньому результаті 
декількох повторних випробувань (наприклад, під 
час випробування методом прямого висівання на 
чашки Петрі).

Перелік окремих видів мікроорганізмів, для яких 
встановлено критерії прийнятності, наведений ниж-
че. Цей перелік не є вичерпним, і для окремих пре-
паратів може бути необхідним проведення випро-
бування на наявність інших видів мікроорганізмів у 
залежності від природи вихідних матеріалів, вироб-
ничого процесу та передбачуваного застосування.

РОСЛИННІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

А.	Рослинні	лікарські	засоби,	що	містять	лікарську	рос-
линну	сировину	з	допоміжними	речовинами	або	без	них,	
що	призначені	для	приготування	настойок	та	відварів	з	
використанням	окропу	(наприклад,	трав’яні	чаї	з	арома-
тизаторами	або	без	них).

TAMC (2.6.12) Критерій прийнятності: 107 КУО/г 
Максимально допустиме число:  
50 000 000 КУО/г 

TYMС (2.6.12) Критерій прийнятності: 105 КУО/г 
Максимально допустиме число:  
500 000 КУО/г 

Escherichia coli 
(2.6.31) 

Критерій прийнятності: 103 КУО/г 

Salmonella 
(2.6.31)

Відсутність в 25 г

B.	Рослинні	лікарські	засоби,	що	містять,	наприклад,	екс-
тракти	та/або	лікарську	рослинну	сировину	з	допоміж-
ними	речовинами	або	без	них,	для	яких	спосіб	отримання	
(наприклад,	екстракція)	або	спосіб	попередньої	обробки	
лікарської	 рослинної	 сировини	 забезпечує	 зменшення	
мікробного	забруднення	до	рівня,	встановленого	для	цієї	
категорії.

TAMC (2.6.12) Критерій прийнятності: 104 КУО/г 
або КУО/мл 
Максимально допустиме число:  
50 000 КУО/г або КУО/мл 

TYMС (2.6.12) Критерій прийнятності: 102 КУО/г 
або КУО/мл 
Максимально допустиме число:  
500 КУО/г або КУО/мл 

Толерантні 
до жовчі 
грамнегативні 
бактерії (2.6.31)

Критерій прийнятності: 102 КУО/г 
або КУО/мл 

Escherichia coli 
(2.6.31)

Відсутність в 1 г або 1 мл

Salmonella (2.6.31) Відсутність в 25 г або 25 мл

C.	Рослинні	лікарські	засоби,	що	містять,	наприклад,	
екстракти	та/або	лікарську	рослинну	сировину	з	допо-
міжними	речовинами	або	без	них,	для	яких	може	бути	
доведено,	що	спосіб	отримання	(наприклад,	екстракція	
за	допомогою	спирту	з	низькою	концентрацією	або	не	ки-
плячою	водою,	або	низькотемпературне	концентрування)	
або	спосіб	попередньої	обробки	лікарської	рослинної	си-
ровини	не	забезпечує	зменшення	мікробного	забруднення	
до	рівня,	встановленого	для	категорії	В.

TAMC (2.6.12) Критерій прийнятності: 105 КУО/г 
або КУО/мл 
Максимально допустиме число:  
500 000 КУО/г або КУО/мл 

TYMС (2.6.12) Критерій прийнятності: 104 КУО/г 
або КУО/мл 
Максимально допустиме число:  
50 000 КУО/г або КУО/мл 

Толерантні 
до жовчі 
грамнегативні 
бактерії (2.6.31)

Критерій прийнятності: 104 КУО/г 
або КУО/мл 

Escherichia coli 
(2.6.31)

Відсутність в 1 г або 1 мл

Salmonella 
(2.6.31)

Відсутність в 25 г або 25 мл

ЕКСТРАКТИ

Екстракти мають задовольняти критеріям категорії В 
для рослинних лікарських засобів. Однак, якщо мо-
же бути доведено, що метод отримання не дозволяє 
в достатній мірі зменшити рівень мікроорганізмів та 
досягти рівня критерію категорії В, екстракти мають 
задовольняти вимогам критерію С для рослинних 
лікарських засобів.

Рекомендовані критерії прийнятності стосують-
ся  екстрактів, які призначені для використання в 
складі рослинних лікарських засобів для орального 
застосування. Для екстрактів, які призначені для 
використання у складі фармацевтичних препаратів 
з іншими шляхами введення, можуть бути встанов-
лені більш жорсткі критерії прийнятності, для за-
безпечення відповідності критеріям прийнятності, 
встановленим для даного шляху введення (5.1.4).

Визнано, що для деяких рослинних лікарських засобів та 
екстрактів, які використовують для їх виготовлен-
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ня, наведені вище критерії прийнятності для TAMC, 
TYMС та толерантних до жовчі грамнегативних бак-
терій не можуть бути досягнуті із-за типового рівня 
мікробного забруднення. В такому випадку можуть 
бути використані менш жорсткі критерії прийнят-
ності на основі оцінки ризику з урахуванням якісної 
та кількісної характеристики мікробного забруднення 
та показань до медичного застосування рослинного 
лікарського засобу або екстракту.

Якщо доведено, що жоден з рекомендованих методів 
випробування не дає можливості провести придатне 
визначення відповідності числа мікроорганізмів у рос-
линному лікарському засобі або екстракті встановле-
ному нормуванню, то необхідно використовувати при-
датну методику з межею виявлення найбільш близькою 
до крітерію прийнятності.


