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م تأثير أشعة غاما على النشاط المضاد للبكتريا و الخصائص يتقي
  سيفترياآسون الصوديوم الفيزيائية والكيميائية لمرآب 
  

  ، حميد البارودي أمل حمودة ،محمد عمار العدويمحفوظ البشير، . د

  

   دائرة القياسات الدقيقة ، قسم تكنولوجيا اإلشعاع الذرية،هيئة الطاقة

  6091: ص ب–دمشق  سوريا،

  

  

  ملخص ال

ه أحد                       صلبة آون ة ال صوديوم بالحال ى مرآب سيفترياآسون ال ا عل بهدف دراسة تأثير أشعة غام

ات ا سيفالوسبورينمرآب رة ال ث لزم ل الثال ب، اتلجي ريض المرآ م تع د ت د للح، فق تج مع ن آمن ق

أالعضل ة والمعب ه الجاف ة للجرع ي بحالت االت زجاجي  – 25 – 20 -15 -10 -5 - 0( ضمن في

ر وا، 60ة من النظير المشع آوبالت   غاما الصادرأشعةي من  آيلو غر  )50 شعيع   ت ختب د الت  بع

صائص ة ة الفيزيائيالخ ب با والكيميائي ة  للمرآ تخدام مطيافي عةس ت   األش سجية وتح وق البنف  ف

راء ا ، الحم درآم ة الحموضة ت دق ة االنحالل و،رج تخدام  وقابلي صهار باس رارة االن ة ح درج

ل الحراري التفاضلي  ة التحلي رت الف، و )DSC( تقان ات اعاختب ات للعين ة المضادة للميكروب لي

ب    شاهد لمرآ ات ال شععة وعين تخدام الم سون باس االسيفترياآ ولي   بكتيري شيا آ  اإليشيري

)Escherichia coli ATCC 25922 (عدم  التحاليل المنفذة  نتائج بينت.بكتيري مختبر آنوع

دل في        ة الخصائص   وجود أي تب ة  الفيزيائي صوديوم          والكيميائي زة لمرآب سيفترياآسون ال   الممي

أثيره        ،شعاعية المستخدمة في هذه الدراسة    وذلك لكافة الجرع اإل     آذلك لم تتأثر فاعلية المرآب وت

ى  ولي  عل شيا آ د تعريضه لجرع      وEscherichi coli  ATCC 25922  اإليشيري ى عن حت

   . )ي  آيلوغر50حتى (عة من أشعة غاما مرتف

  

  

اح ات المفت ي : آلم صوديوم ، التعق سون ال عة، مسيفترياآ ا باألش ضاد للبكتري شاط الم ، الن

  . الخصائص الفيزيائية، الخصائص الكيميائية
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Abstract 

To investigate the effect of gamma irradiation on the solid state of 

ceftriaxon sodium salt (C18H16N8Na2O7S3) as a member of the third 

generation of cephalosporins. Solid Ceftriaxon as a pharmaceutical 

dosage was exposed to doses of 0, 5, 10, 15, 20, 25, and 50 kGy in  60 Co 

package irradiator.  Physical and chemical characteristics of ceftriaxon 

have been investigated by using UV (Ultra Violet) and IR (Infra Red) 

spectroscopic, pH, solubility and DSC (Deferential Scanning 

Calorimetric) methods. Antibacterial activity of ceftriaxon was 

investigated using Escherichia coli ATCC 25922 as a strain of bacteria. 

The obtained results indicated that gamma irradiation have no effect on 

physical and chemical characteristics of ceftriaxon,  No significant 

differences were found between irradiated and non-irradiated samples in 

the Antibacterial activity of ceftriaxon on E. Coli 
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  المقدمة -1

يم األدوات و ي تعق ة ف ستخدم األشعة المؤين زات ت ة والتجهي صيدالنية المستحضرات الطبي و  ،ال

ود  ، المنتجات الصناعية و حفظ المواد الغذائية بعضتحسين مواصفات  فييساهم استخدامها     ويع

ة مزايا  لا في عمليات التعقيم إلى      التقانةاالنتشار السريع الستخدام مثل هذه       ددة  اإليجابي  التي    المتع

ة   آالتعقيم بالحرارة الجافة   ، التقليدية األخرى  ائقمقارنة مع الطر  تمتع بها   ت   باستعمال  أو أو الرطب

 محدودية   األمان والسالمة وثبات تأثيرها وسهولة تنفيذها إلى جانب        حيثغاز أآسيد اإلثيلين من     

سان  ة السلبيثارهاآ  ;Machi,1995; Gopal,1978; Gopal et al.,1988)  على البيئة واإلن

Zegota et al. 1995(.  

ة                   ة و الطبي واد الغذائي لقد آان لآلثار السلبية الناتجة عن استخدام الطرائق التقليدية في معالجة الم

ذه             حيث   في موقف المستهلك من     ًا سلبي ًاالصيدالنية تأثير و دة في معالجة ه ة جدي ول أي طريق  قب

أثير  أو  ضارة بالصحة    تشكل مرآبات جديدة     و يعزز هذا الموقف احتمال       ،المنتجات ى  ع ذات ت ل

عة الج باألش تج المع ت دراسات  خصائص المن د أجري اوف فق ذه المخ د ه ن أجل تبدي دة ، و م ع

وعتناول صيدالنية و        ت موض ة و ال واد الطبي ة الم ي معالج ة ف عة المؤين تخدام األش المة اس  س

أثير سلبي الستخدام    حيث بينت نتائج هذه الد  )  Diehcl, 1990( الغذائية  راسات عدم وجود ت

  . بشكل آمن و سليم هذه التقانة في المواصفات النوعية لهذه المنتجات و إمكانية استخدامها

ا         ع ًاو بناء  د أوصت المنظم ذه          تلى هذه النتائج فق ة استخدام ه ة بإمكاني اعتمدت   و ،ةلتقان ا الدولي

دول التي سمحت باستخدا        هذه التوصية في العديد من دول العالم حيث بلغ عدد           مها في مجال      ال

ال   يم باستخدام األشعة     و .)( IAEA,2006 ة  دول 56حفظ األغذية على سبيل المث  أصبح التعق

دول    المؤينة أسلوبًا معتمدًا في التصنيع الطبي و الدوائي في العديد من            تم  حيث  ال يم حوالي     ي  تعق

ى        عالم في ال  نيةال والمنتجات الصيد  من األدوات الطبية  % 50  باألشعة ويتوقع زيادة هذه النسبة إل

  .) (Machi,1995ل القريب بمستقفي ال% 80حوالي 

تخدام   ق اس م عوائ د أه ى أح ات و يبق يم المنتج ي تعق شعيع ف ة الت ة،تقان ة إمكاني شكل واحتمالي   ت

ة في ال  مرآبات جديدة أو تفكك   ادة  المادة الفعال ذي  باألشعة ة المعالج م د  ، وال ؤثر  ق ال ي لبا  ي بالت  س

ى ً ا  و فاعليا و خصائصه ا بنيته عل دها و     حدوثو، ته ة ال يمكن تحدي ة و آيميائي رات فيزيائي  تغي

سهولة    ,Mathews and Sangster 1965; Dziegielewski, 1975; Gopal) وصفها ب

1978; Tsuji et al., 1979;Hayes et al., 1980; Busey et al.,1982; Gibella et 

al., Barbarian et al .,2001 2000;Olguner et al.,2004; Jezowska-

Trzebiatowska et al, 1975)  د أ   مثل هذهزالة  و من أجل إ د من    المخاوف فق جريت العدي

ة المعالجة باألشعة                      الدراسات و البح    ان عملي التحري عن سالمة و أم ة التي عنيت ب وث العلمي
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ال علو بناءًا.  الطبيةية و الصيدالنية وؤينة على العديد من المواد الغذائ     مال د  ى نتائج هذه األعم  فق

ة                    تم إصدار   ذه التقان ز استخدام ه ة التي تجي ة و المحلي شريعات الدولي د من الت معالجة  في   العدي

  .)( IAEA, 2006  الطبيةالتجهيزات و األدواتالمواد الغذائية و المستحضرات الصيدالنية و

تج ب  الالزمة لتعقيم أي م    تحدد الجرعة اإلشعاعية    ي    ن ي األول وث الميكروب تج    درجة التل ذا المن له

 وينصح باستخدام جرعة    ، تتواجد فيه التي يمكن أن    ميكروبية لألنواع ال   الحساسية اإلشعاعية وب

درها   عاعية ق ري  25إش و غ يم ا آيل صيدالنية   لتعق ات ال ة والمرآب زات الطبي ، ألدوات والتجهي

رع     ن الج ستوى م ذا الم د ه ن   ويعتم د م ي العدي الم   ف يم ن، ويمكدول الع ضرات  تعق  المستح

 Whitby, 1993)  آيلو غري10 باستخدام جرع إشعاعية تقل عن  و المواد األوليةالصيدالنية

Dam et al., 1990; Zegota et al., 1995)  

ذ ول نف ات ح ن الدراس د م ة العدي يم   إمكاني ي تعق ة ف عة المؤين تخدام األش ضرات اس  المستح

 ,Jacobs,1995; Berk and Özer   بشكل خاص  الحيويةاتالصاد و بشكل عام الصيدالنية 

1999; Olguner, 2000; Zegota et al.,1995; Zalewski et al., 1988) 

ة بعض                     ادة فاعلي ى زي ذه الدراسات إل ائج بعض ه صاد حيث أشارت نت د      ال ة وذك عن ات الحيوي

ضها لجرع منخف تخدام اتعري د أدى اس ن اإلشعاع، فق ادة 3 و 2لجرع ضة م ى زي وغري إل  آيل

ة  صادفاعلي وي ال  ، )( Selenomorphiline hydrochloride  Bashandy, 2002 الحي

صادو ويال صادو ،  Sulfonamides  (Olguner et al,2004)     الحي وي ال  الحي

Ampicillin  (Aly, 1992) .  

ا هو     كتيرياللبوي  تشكل الجدار الخل   تثبيط   لىسفترياآسون الصوديوم ع   الحيوي   الصاديعمل   ، آم

مرآب   نتميي  و التي  Cephalosporinsفالوسبورينات    السيمرآبات زمرة    بالنسبة لباقي الحال  

ا  واسع ضد    تأثيريتمتع بمجال    الذي    و ، الثالث ها جيل إلىسفترياآسون الصوديوم    سالبة   البكتيري  ال

رام   البكتريا  و الغرام   ة الغ ى حد سواء      الموجب ر ، و    عل صوديوم من     سفترياآسون   مرآب  يعتب   ال

زيم  و خاصة   اإلنزيمات تجاه معظم     ثباتاً األآثر الحيوية   اتالصاد از -β إن ذي   الآتام  أنيمكن  ال

ات الحيوية التي تعمل على الغالف الخارجي        الصاد  من     الزمرة  آما تعد هذه   .البكتيريا فرز من ي

ى   ، 1908  وقد بدأ استعمال السلفا عام Bacterial Cell Wall  ,للبكتريا   و يعتبر تأثيرها عل

    .)  ,1995Livermore (الجراثيم آبحي و ليس قاتًال

والتي   من الزمر الحساسة الرتفاع درجة الحرارة،        سفترياآسون الصوديوم  الحيوي   الصاديعتبر  

ن  ؤدي أنيمك ى ت ب بنيإل ه تخري ان  ، وت صعوبة بمك ن ال ل م ه باق تع تجع ة  لطريم ة الحراري يق

ة  رارة الرطب(التقليدي ةالح س)ة أو الجاف رة ال ة  زم دى بقي ال ل و الح ا ه (  فالوسبوريناتي آم

Zegota et al.,1995(  
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اً               ة  ثبات صادات الحيوي ر ال سفالوسبورينات من أآث ة        تعتبر زمرة ال ا طريق اه األشعة باعتباره  تج

   ات لحيوية بشكل خاصالصاد االستخدام في تعقيم المنتجات الصيدالنية بشكل عام وشائعة

)Zegota et al.,1994; Jacobs et al, 1986; Jacobs, 1983 ; ( ،  

سيفالوسبورينات             رة ال يم زم ذة في مجال تعق ال المنف  ،تشير المراجعة العلمية إلى محدودية األعم

ث ل الثال ة   ،الجي ذه الدراس ن ه دف م ان اله د آ ذلك فق شكل خاص ل ة ب عة المؤين تعمال األش  باس

ا في ت           شعيع         اختبار إمكانية استخدام أشعة غام ة الت أثير عملي ذا المرآب وت يم ه ى  عق شاط    عل الن

ا ضاد للبكتري ذا المرآب  والم ة له ة والكيميائي ةالخصائص الفيزيائي د معالجت ك عن عاعيا وذل    إش

  .بالشكل المنتج محليًا

  

   العملقائطر و  التجربة مواد -2

    مادة التجربة-2-1

ي تخدم ف ذهاس ة   ه ب  الدراس صوديوممرآ سون ال ث    سيفترياآ ل الثال ات الجي د مرآب و أح  و ه

رة سيفالوسبورينات   لزم ذي ي ال يدالني   ستخدمو ال تج ص ن  آمن د للحق رع   مع اترآيزبج (  ه

250(mg .  صيدالنية     تم الحصول على المنتج من ا للمنتجات ال  و )سوريا  – حلب  ( شرآة ألف

رف ًايع م با تجاري يفليكس س ين روس شكل  و يب ة  )1( ال صيغة البنيوي ب  ييم الكال ة لمرآ ائي

صوديوم    دوينها   سيفترياآسون ال م ت ا ت ة األمريكي   في   آم  USP XXII, NF ( دستور األدوي

XVII ,1990( .  

  

  اإلشعاعية المعامالت -2-2

ات  ار  عرضت عين ن العق صلبة  م ه ال ة( بحالت أ و )الجاف ي المعب والتف ة أمب ة   زجاجي محكم

رادياإلغالق و شكل إف ة  ب  50 و 25 و 20 و 15 و 10 و 5 و 0 للجرع بدرجة حرارة الغرف

ر المشع  من أشعة غاما   آيلوغري ا   60Co  الصادرة من النظي ة غام  في  الموجودة  باستخدام خلي

و  1.42قدره جرعة وبمعدل Issled      Ovatel .Gamma, Cell قسم تكنولوجيا اإلشعاع  آيل

   لجرعةفريكي آمقياس ل ال مشعرمعدل الجرعة باستخدام  تم تقدير حيث سا/ غري

 (Cserep et al, 1971) ة     ، و ى الجرعة الموافق م الحصول عل ايرة   من  ت ذي   منحني المع ، ال

  ) .معدل ثقةآ %95 ± 3(يحقق دقة عالية في القياس 

ة و الكيم    تم تقدير الخصائص    ة و  ي الفيزيائي ا      ائي شاط المضاد للبكتري ائي للمرآب     للمحل   الن ول الم

  .يةالشروط الطبيعتحت  وقبل وبعد تشعيعه
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   االختبارات الميكروبيولوجية -2-3

رت الف ار   اعاختب شاهد لعق ات ال شععة وعين ات الم ات للعين ضادة للميكروب ة الم سونلي  سيفترياآ

   Parkآلية  ،  Maryland بطريقة تمديد األنابيب بالطرق المعمول بها في جامعة الصوديوم

(David, 2000) تخدام وع) Escherichia coli ATCC 25922  ( و باس ري آن  بكتي

ذه  وطبقًا لهذه الخطوة حضر معلق من     . مختبر اء الميكروب باستخدام               ه م إنم د أن ت ا بع  البكتيري

دة   Nutrient Broth ( Biolfe, 20128 Milano,Italy )وسط من   -18 و ذلك بالحضن لم

   .° م37 ة  ساعة في الدرج24

صبح    ري لي ق البكتي ز المعل بط ترآي ز  ض ادال لترآي ز  Mc Farlandول  محل مع ذي الترآي

اري   ز    ( 0.5x108 cfu /ml)المعي ى الترآي ق للحصول عل د المعل م تمدي  cfu /ml(    ت

(1x106 .   

ة لية المضادة للميكروبات باستخدام الساللة      عاحددت الف  ة  البكتيري ولي     المرجعي شيا آ  و  ،اإليشيري

 Minmal Inhibitoryلنمو المتعضي بالترآيز األدنى المثبط   تختباراالتم التعبير عن نتائج ا

Concentration ( MIC).   

ز   الصادمن  حضر المحلول األم  وي ذي الترآي غ  (1  الحي اء المقطر، و     ) مل / مل باستخدام الم

م  ز معياري    تحضير ت سلة تراآي زي  أنابيب حيث أن   9 باستخدام  ة سل دء بـ   ي األول الترآي   50 ب

ابقًا    مل من محلول العقار المحض     / ميكروغرام   ة من ا        . ر س ددت آل عين ز م ى  األول   الترآي  حت

ز  ى التر   الترآي امن  للحصول عل ز ا الث / غرام وميكر0.39- 50  ( ضمن المجال  وقعت  التي  آي

ى       البكتيريةأضيفت المعلقات   . و تم الحفاظ على األنبوب التاسع آشاهد        ). مل ابقًا إل  المحضرة س

صاد  من    اعاله المذآورة  وية على التراآيز    آافة األنابيب الحا   وي  ال سبة واحدة    الحي م   ، و بن  من ث

  مقدرة   MIC حددت قيم الـ     بعد ذلك ° م37  ساعة بدرجة الحرارة     24-18 لمدة   حضنت األنابيب 

د       ) مل/ميكروغرم(بـ   ى تمدي ا أدن ز ( بأنه و ا          ) الترآي ى النم ر عل ذي أث ار ال ري من   من العق لبكتي

   .بخالل قراءة العكارة الناتجة عن نمو ذلك الميكرو

ري   صتحديد الترآيز األصغري لل آما تم  و البكتي  Minimal اد الحيوي المستخدم و المثبط لنم

inhibitory  concentration ( MIC)      شاهد باستخدام  طريق ات ال ات المشععة و عين  ة للعين

  ).طريقة األقراص( االنتشار على الغراء أو
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ث  ة على بحي ذه الطريق دأ ه د مب ساحةيعتم د م ة تحدي ر   هال ة قط ا دراس صود به يط  و المق التثب

ري المنطقة التي لم يتم فيها نمو        أثير      بكتي سبب ت صاد  ب وي         ال صاد الحي وي و التي يحدثها ال  الحي

 على سطح  اآلغار     

دروس         وي الم صاد الحي ز ال اختالف ترآي يط ب ة التثب ر هال ف قط ق    . يختل ضر المعل ث ح حي

ذآورة  ة  الم نفس الطريق ري     ب ًاالبكتي ة  أنف اط اإلنمائي طح األوس ى س رش عل م ف ن ث  و م

    المحضرة مسبقا

ستويات            ة و عامودي   ة أفقي   سطحية  بواسطة ماسحة قطنية معقمة على آامل سطح اآلغار بثالثة م

  . لضمان تجانس توزع المعلق البكتيري على سطح اآلغارةو قطري

ذه    ي ، حيث  ساعة 18 لمدة   °م 37 األطباق بدرجة حرارة     تحضن دة  تم خالل ه ابع      الم شار متت  انت

صاد ي الوسط لل قوي ف كتراف صاد آ ذل ز ال اقص ترآي دنا عن بتن ا ابتع زم ًا مرآ   القرص و تبع

صاد  البكتريالحساسية   ة حول                أو عدم حساسيته        لل ة محيطي رة الحضن وجود هال د فت نالحظ بع

دما يلتقي في                   ومي عن و الجرث  اآلغار  األقراص خالية من آي نمو جرثومي ، و يتوقف عادة النم

عدم النمو حول القرص يمكن  هالة  ، ومن قياس قطر (MIC )بالترآيز األصغري المثبط للنمو 

ستخدم في       لعقار(MIC )صغري المثبط لنمو البكتيريا قدار األأن نحدد الم السيفترياآسون  الم

و و ا                        ة عدم النم ين قطر هال ة ب دار  الدراسة و ذلك بالرجوع إلى خط بياني شاهد يحدد العالق لمق

  .االصغري المثبط لنمو البكتيريا

  

  االختبارات الفيزيائية  -2-4

سجيل ،  سيفترياآسون الصوديومللمحلول المائي لمرآبتم تقدير الخصائص الفيزيائية       طيوف  بت

ة    سجية بدرجة حرارة الغرف وق البنف ضوئيوامتصاص األشعة ف اس الطيف ال  ،باستخدام مقي

(SHIMADZU,UV-1601)   ز ل ن التراآي ة م ز مختلف ار الترآي ب، الختي لامرآ ، ألمث

  . متر نانو1100 و 190وإجراء المسح العام ضمن مجال يتراوح بين 

راء لل          و   ل  بهدف اختبار الزمر الوظيفية فقد تم اعتماد طيوف امتصاص األشعة تحت الحم محالي

ة لل شععة و المائي ات الم ة ل عين ل المائي اتللمحالي ازشاهدل اعين صاص ، بجه عةا امت ت ألش  تح

ر و   4000تى  ح 400بطول موجة من   و (FT-IR)  الحمراء انو مت  حيث  (Resalution-4) ن

د البوتاسيوم        ووضعت مع آمية من    المراد اختبارها   أخذ آمية من العينة      ،  KBr  مرآب برومي

ى  وتشكيل أقراص بمكبس خاص، ومن ثم إجراء القياس          آمادة شفافة لألشعة تحت الحمراء،       عل

اس طي  راء مقي ت الحم عة تح دير و  .ف األش م تق اوة وت صهار  النق ة االن رات درج ل  تغي  بتحلي

ل از التحلي ات بجه تخدام DSC التفاضلي لمسعريا الحراري العين از   باس   Metler.20 جه
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DSC.      ى  30ضمن المجال الحراري من    ) د/ مل 100تدفق  (وبجو من النتروجين  o م200 حت

  .دقيقة/  o م10وبمعدل تسخين قدره 

  

  

  

  

   ة االختبارات الكيميائي-2-5

شاهد    للعينات المشععة و      pH  الحموضة تم تقدير قيم     ات ال ل محضر    عين ز     آمحالي  100ة بترآي

اء ،      من خالل     مل  / ميكرون   ة بالم رات االنحاللي يتون  تغي ر و الك األس ورم لور ،اإليت ك  وف ، وذل

   ).HI 8521 (نموذج ). (Hanna  المصنع في شرآة  pH  ـباستخدام مقياس ال

  

  النتائج والمناقشة -3

  تأثير أشعة غاما في فاعلية مستحضر سيفترياآسون الصوديوم -3-1

و        لالنشاط المضاد للبكتريا    لتقدير   ة نم ات   مستحضر عقار سيفترياآسون الصوديوم في إعاق  الكائن

أثير  الدقيقة الحية ا     هفقد تم اختبار ت و بكتيري يط نم حيث بينت    E. coli ATCC 25922 في تثب

ات    ةنتائج هذه االختبارات عدم وجود اختالف في التأثير بين العينات المعالج           ين عين  باألشعة و ب

شاهد ار ا، ال ضي   وباعتب و المتع بط لنم ى المث ز األدن  Minimal Inhibitoryلترآي

Concentration   (MIC)  ذه الدراسة للدال ى  ل  هو المعيار المستخدم في ه ة مرآب   ة عل فاعلي

وب   سيفتري اآسون الصوديوم، فقد أشارت نتائج هذه االختبارات إلى تساوي الترآيز األدنى المطل

ز    امن   ذا لترآي لعينات المعالجة باألشعة مع الترآيز األدنى المطلوب من عينات الشاهد، و قدر ه

  ).4(و الشكل ) 1(الجدول  ، μg.ml-1 3.125 ـب

رى    ات أخ ائج دراس ع نت ائج م ذه النت ق ه عة المؤي ، تناول تتف أثير األش ةت ت ذه ن ى ه دى  عل  اح

صادات من    الزمرة وعلى أنواع أخرى      مرآبات هذه  ة  ال ذه            الحيوي ائج بعض ه ، حيث أشارت نت

ى   50  عدم وجود تأثير يذآر الستخدام جرع إشعاعية تصل حتى        الدراسات إلى      آيلو غري عل

ضر  ة مستح ة مو)  Cefotoxime ،)Zegota et al, 1994فاعلي ى فاعلي ضر عل ستح

Sulfonamides.  Olguner et al , 2004)(  

صادات  نوع من    15على فاعلية   )  آيلو غري  50(باختبار تأثير جرع مرتفعة من أشعة غاما        و  ال

 هذه  فاعليةستخدام هذا المستوى من الجرع  على     تأثير يذآر ال    اي    وجود  فقد تبين عدم   ،الحيوية
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واع من    صادات األن د معالج   ال ك عن ة و ذل ة       الحيوي ة الجاف ا باألشعة في الحال  ,Lee et al)ته

1977).  

را عن المستوى         الصاداتوباعتبار أن تعقيم    ل آثي ادة باستخدام جرع إشعاعية تق  الحيوية يتم ع

ر                     المطبق د اختب ا، فق ا أنف ستخدم في الدراسات المشار إليه أثير  في هذه الدراسة والم  المستوى   ت

ة   الصاداتعلى أربع أنواع من     )  آيلو غري  10(ا   الحيوية تجاري  الصاداتالمقترح لتعقيم     الحيوي

صلبة  ة ال  Penicillin G, Neomycin, Novobiocin, and و هي ) مسحوق( بالحال

Dihydrostreptomycin   ذه    الختباراتا، حيث بينت نتائج هذه سبة التفكك له صادات  أن ن  ال

ذه الح   %0.95، 2.3، 1.2، 0.6. هو  دود من التفكك يمكن أن تحدث      على التتالي علما بأن ه

ريض    د تع ى عن صاداتحت ا ال ة لمعالج التحمي ت الحيوي رى آ يس Acidic  ض أخ   أو التأس

Basic أو الهدرجةHydrolytic  أو األآسدة Oxidative  ) Tsuji et al, 1983.(  

  

   سيفترياآسون الصوديوميائية لمرآبم والكيتأثير أشعة غاما في الخصائص الفيزيائية -3-2

ائج التح ين نت ةاتب ل المثبت يلي شكل  ف صاص)  2( ال وف االمت ز طي سون ترآ ول سيفترياآ  لمحل

صوديوم ن ال ال م ى 190 ضمن المج انو330 إل ود   ن ع وج ر، م يتمت اظر ف م والخطوط ن  القم

  السيفترياآسونعيناتلمحاليل لمائية ل لUV الـ البيانية لطيوف امتصاص األشعة فوق البنفسجية 

سجية    شدة امتصاص  في  طفيفة فروق  و ،ر المشععةالمشععة و غي وق البنف   UV  الـ  األشعة ف

ات المعالجة باأل         ادة الجرعة             بين عينات الشاهد و العين روق طردا مع زي ذه الف شعة، وتناسب ه

  . اإلشعاعية المستخدمة

ر  لعينات المشععة وغلمحاليل المائية للUV   األشعة فوق البنفسجيةطيوف امتصاصو بمقارنة  ي

معتبرين الطيوف الناتجة عن     ، )ml-1 mg 1 ( المحضر بترآيز  لسيفترياآسونلعينات ا المشععة  

ر  قياس الماء  ذي استخدم في         المقّط ات  تحضير  ال ا   العين ة  لل أساس وحظ تطابق      ،  مقارن د ل  في    فق

وق      عة ف صاص األش وف امت ة لطي وط البياني م والخط سجيالقم سونل ةالبنف ع   لسيفترياآ يمام  لق

ابقا      وط البيانيةوالخط شورة س ة من ارير علمي ة في تق  Roets et )  المميزة لهذا المرآب والمدون

al., 1981; Żegota et al., 1995)..   

ائج بعض الدراسات        أشارت لقد   ى  نت ر طفيف في طيوف            إل وق   األشعة متصاص   ا وجود تغي  ف

شععة،    ر الم شععة وغي ات الم ة للعين ل المائي ين المحالي سجية ب ث سالبنف ي حي اد ف جل ازدي

د عن     nm  300 ، (Zegota  امتصاصية المحاليل المائية للعينات المشععة، بطول موجة تزي

et al.,1995) ز دل تيوع ولب ون المحل ون األصفر  ل سابه الل ال  واآت ى احتم ر بعض إل  تغي
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ة               nm 254خصائص السيفترياآسون عند تعرضة لألشعة فوق البنفسجية بطول موجة من مرتب

     (Lerner et at., 1988). قد اشار اليهو هذا ما

ا         باألشعة السيفترياآسون   تبين نتائج تحليل المحاليل المائية لمرآب         راء والمشار إليه  تحت الحم

شكل  ي ال وف امتصاص ج)3(ف ور طي دم ظه وف المتحصل د ع ة الطي ي آثاف دة أو اختالف ف ي

ى وجود تطابق في                    عليها، ضا إل ل أي ذه التحالي ائج ه شير نت ة لطيوف        وت م والخطوط البياني القم

ات لمائية للمحاليل ا لIRالـ امتصاص األشعة تحت الحمراء  ر     السيفترياآسون عين المشععة و غي

شععة ارات  .الم ذه االختب ائج ه ت نت يم   وبين ي ق ة ف روق معنوي ود ف دم وج ارع اوة عق    نق

شاهد  المعالجة باألشعة   لعينات  ا ينالسيفترياآسون ب  اوة     حيث بقيت    ،وعينات ال يم النق ة و  ق   مرتفع

ك     % 99 تزيد عن    ات المعالجة ب  لجميع العينات بما في ذل ة من األشعة    جرع العين  kGy مرتفع

  .)2(الجدول  kGy50 و  25

ت          سون،حيث بقي ب السيفترياآ صهار مرآ ة ان ى درج شعيع عل ؤثر الت م ي صهار  ل ة االن درج

 .o م152±1 ـ، والي حددت بالشاهدوعينات عينات المشععة لاعند  متساوية

يم           ) 3  (تبين النتائج المدونة في الجدول      ة في ق روق معنوي ـ     الحموضة  عدم وجود ف ين  pH ال  ب

روق        المالحظات الحسية  العينات المعالجة باألشعة و عينات الشاهد آما بينت نتائج          عدم وجود ف

ات في       المعالجة و غير المعالجة باألشعة إضافة لذلك فقد          تمعنوية في اللون بين العينا     وحظ ثب ل

  . كلوروفورم ال في الماء، أسيتون، أثير وانحاللية السيفترياآسون

  

   االستنتاجات -4

تخدام   ة اس ارب إمكاني ذه التج ائج ه ت نت عة بين الجرعأش ا ب ةغام ة   التعقيمي  25 و 10(المقترح

ذا المجال م                لتعقيم مرآب  )آيلوغري ا دون أن يكون له تج محلي صوديوم المن ن سيفترياآسون ال

رع ى الج صل حت ى ت رع أعل تعمال ج ى الس وغري،50، أو حت ى  آي آيل وي عل أثير معن  ت

    . لهذا المرآب و النشاط المضاد للبكترياالخصائص الفيزيائية و الكيميائية و 

  

  آلمة شكر 

ائمون  شكر الق يي ة ف ة الذري ة الطاق ام لهيئ دير الع دآتور الم سيد ال ة بال ة متمثل ل إدارة الهيئ  العم

شجيع ضا ل   لت ل أي شكر الجزي ة، و ال ال العلمي راء األعم ى إج ستمر عل اج و ه الم د الح سيد مهي  ل

   في إنجاز هذا العمل لمساهمتهما لدائرة،ا في ة، عضوا الهيئة المخبرياآلنسة داليا دفراوي
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سيفترياآسون الصوديوم دنى من مرآب الترآيز األتأثير أشعة غاما في تحديد . 1الجدول 
 الالزم لثبيط النمو الميكروبي 

 
 الحساسية الجرثومية
(MIC μg.ml-1) 

(kGy) الجرعة 

 الشاهد 3.125

3.125 5 

3.125 10 

3.125 15 

3.125 20 

3.125 25 

3.125 50 

E. coli ATCC 25922 
البكتيريا 
 المستخدمة

 
 

    مرآب سيفترياآسن الصوديومنقاوةتأثير أشعة غاما على . 2الجدول  
 

50 25 20 15 10 5 0 (kGy) الجرعة 

%النقاوة  99.83 99.39 99.76 99.84 99.69 99.33 99.70  
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ب سيفترياآسون لمرآتأثير أشعة غاما في قيم الحموضة للمحلول المائي  .3الجدول 
 الصوديوم

    

 الجرعة (kGy) درجة الحموضة

 الشاهد 0.07 ± 5.97

5.81 ± 0.1 5 

5.73 ± 0.09 10 

5.73 ± 0.08 15 

5.71 ± 0.09 20 

5.635 ± 0.035 25 

5.55 ± 0.06 50 

0.136 LSD 

 التغيرات المعنوية < 0.0005

 
 
 

S N
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HNOCC

N OCH3

H2N H2O3 1/2

 
 

 
 دستور األدوية  وردت في آماالصيغة الكيمائية لمرآب لسيفترياآسون الصوديوم  . 1الشكل 

  األمريكي
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شكل   وف اال. 2ال سجية ل    طي وق البنف عة ف صاصية لألش ب  مت ن مرآ ضرة م ل مح  محالي

 من أشعة غاما   آيلوغري  50 و25 و 0 الصوديوم المعالج بالجرع سفرياتكسون
 
 
 
 
 
 
 

1-مس (العدد الموجي  )      
   

   
   

   
  %

ة 
افي
شف
 ال

unirradiated control

8

6

4

2

0
1490 990 490 2490 199029903490  
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جي  ) 

kGyIrraiated with 50 

8

6

1-سم( العدد المو  

ية
فاف
لش
ا

%
 

 

شكل  عة    . 3ال صاصية لألش وف االمت راء  طي ت الحم ب   لتح ن مرآ ضرة م ل مح سونمحالي   سفرياتك
 ة غاما من أشع  آيلوغري  50 و 0الصوديوم المعالج بالجرع 

  
.   

  

  
 آيلو 50 مرآب السيفترياآسون قبل التشعيع و عند جرعة أحدثها التي الهالةقيمة  4الشكل رقم 

  غري
  

4

2

0

249 490 1990 14903490 2990 990
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