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  التعقيم اإلشعاعي لمركب سيفوتاكسيم الصوديوم بالحالة الصلبة 
  

  ، أمل حمودة ، حميد البارودي ، محمد عمار العدويمنذر قطان. د

  

  ة القياسات الدقيقةھيئة الطاقة الذرية، قسم تكنولوجيا اإلشعاع،  دائر

  ٦٠٩١:ص ب –سوريا، دمشق 

  

  

   :الملخص

أثير أشعة غا ى مركب بھدف دراسة ت ا عل يمم ة الصلبة الصوديوم   سيفوتاكس  ،بالحال

م تعريض د ت رة السيفالوسبورينات، فق ذا كونه أحد مركبات الجيل الثالث لزم تج  ھ المركب، كمن

أ ضمن  ة والمعب ه الجاف ن العضلي بحالت د للحق والتأممع ة ب  -١٥ -١٠ -٥ - ٠(للجرع  ،زجاجي

ا الصادرة  )غري.ك ٥٠ – ٢٥ – ٢٠ ر المشع كوبالت من أشعة غام رت ٦٠عن النظي ، واختب

وق البنفسجية و ةالفيزيائي هخصائص ة األشعة والكيميائية باستخدام مطيافية األشعة ف تحت مطيافي

درت درجة حموضكمالحمراء،  ة  تها ق ة  باستخدام هانصھارارة ه ودرجة حرانحالل، وقابلي  تقان

راري التفاضلي  ل الح تخدم و ،)DSC(التحلي ة األداء الة ينتق تاس ائلة عالي ا الس كروموتوغرافي

HPLC ام ه الع ى تركيب ه المعالجة اإلشعاعية عل د تحدث ذي ق ر ال دى التغي ة م د . لمعرف ذا و ق ھك

رتو اتيالمضادة للم هتلياعف اختب ا اإليشي باستخدام  كروب وليبكتيري يا ك  Escherichia( ريش

coli ATCC 25922 (ين او ة ب اتقورنت تلك الفعالي ة باإلشعاع  لعين ات الشاھدو المعامل  .عين

ذة عدم وجود االختباراتبينت نتائج  ة  المنف دل في الخصائص الفيزيائي وحظ بعضأي تب ا ل  بينم

ادةب ترافقت الصوديوم  سيفوتاكسيمالكيميائية المميزة لمركب في الخصائص  اتتغيرال ة  زي قيم

راماسالمضاد لبكتريا  هتأثير زيادة في الفعالية البيولوجية ظھرت ك  ،لبة الغ د  وذل ة الجرععن  كاف

   .المطبقةاإلشعاعية 

  

اح يم:  كلمات المفت يم الصوديوم    سيفوتاكس ةاإلشعاعي، التعق ات ، الفاعلي ، المضادة للميكروب

  . ةالخصائص الفيزيائية، الخصائص الكيميائي
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Gamma Sterilization of Cefotaxime sodium in the 
solid state 

 
Munzer Kattan, Mohammed Ammar Aladawi, Amal Hammoudeh, Hamid Albaroudi  

Atomic Energy Commission, Department of Radiation Technology, Micro-
Measurements Section  

Syria, Damascus, P. O . Box: 6091 

  
  

Abstract 

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

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

generation of cephalosporin. Solid Cefotaxime 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 Cefotaxime 

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

Red) spectroscopic, pH, solubility and DSC (Deferential Scanning 

Calorimetric) methods. The biological activity of Cefotaxime sodium 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 Cefotaxime sodium, No 

significant differences were found between irradiated and non-irradiated 

samples in the biological activity of Cefotaxime sodium on E. Coli 

  

  

Key words: 
biological activity; Cefotaxime sodium  Physical and chemical characteristics 
radiation sterilization. 
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  :المقدمة
  

ة دات الطبي يم المنتجات والمع د  ،منذ أن استخدمت األشعة المؤينة في مجال تعق  أصبحفق

ى المنتجات الصيدالنية  يحظى و امباھتبشكل عام تطبيق المعالجة اإلشعاعية عل المي م واسع  ع

ا  بذات الوقت، مثير للجدلو م الحصول عليھ ائج التي ت ة  نتيجة المعالجةوذلك بسبب النت التعقيمي

الناتجة   و الكيميائية ھامركباتعلى بعض غير مرغوبة تغيرات  ظھور ولھذه المنتجات اإلشعاعية 

أثير المباشر العن  ر  وأت راتمباشر لألشعة الغي ور تغي ي  باإلضافة لظھ ة ف  الخواص الفيزيائي

 . (Phillips,1973)أيضا

ات الصيدالنية تغطي نطاق ً إن المركب ً ريضع ا ة ا ر الكيميائي ن الزم أثيرات  ،م ات ت ذه المركب ولھ

ان،من فإنه  متنوعة ومختلفة جداً بالنسبة لتعرضھا لإلشعاع ولذلك  ة بمك ر  األھمي دراسة أي تغيي

امالبيولوجي الفعالية فييؤثر  قد في المركبات الصيدالنية والذي لبا ة بشكل ع ً أم  س ا ة . إيجاب ومعرف

ة لم قبل ،ضارةقد تكون  جديدة مركبات ةأيإنتاج  فيما إذا انه تم ة عملي أي فعالي ام ب ل القي عالجة مث

ات  ذه المنتج عة، ھ ب وصذلوباألش ار وك لتجن يء ض كانل أي ش ذي للس تخدم نال ذه  ونيس ھ

وفرة  ،ولسوء الحظ .المنتجات ة  استخدام عنإن المعلومات المت واد األولي يم الم اإلشعاع في تعق

واد ا ب الم ي تركي ة ف داً والداخل دودة ج ا مح ة تلوثھ يدالنية وإزال ون  لص اد تك وفرة تك ر مت غي

)(Gopal , et al., 1988.    

ة التي عنيت  و من أجل إزالة مثل ھذه المخاوف فقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث العلمي

ة  واد الغذائي ن الم د م ى العدي ة عل عة المؤين ة باألش ة المعالج ان عملي المة وأم ن س التحري ع ب

ة  و بناءاً . الصيدالنية والطبيةو على نتائج ھذه األعمال فقد تم إصدار العديد من التشريعات الدولي

ة ي معالج ة ف ذه التقان تخدام ھ ز اس ي تجي ة الت ن و المحلي د م ة و العدي واد الغذائي ضالم  بع

   .)(IAEA, 2006 الصيدالنية والتجھيزات واألدوات الطبيةالمستحضرات 

يم المنتجات الصيدالنية واضح فيمالم تحدد بشكل المقبولة عموماً  إن المعايير الدولية  .يخص تعق

ة  بشكل عامو ات البيولوجي ة الملوث ى درجة مقاوم د عل أن الجرعة اإلشعاعية تعتم ول ب يمكن الق

ات  عاعية للمنتج ية اإلش ى الحساس تج وعل ة للمن توى العقام مان مس ى ض عة وعل لألش

)Anon,1984  .( ذه  ،المعايير وبناءاً على ھذه فقد أوصت المنظمات الدولية بإمكانية استخدام ھ

محت  ي س دول الت دد ال غ ع ث بل الم حي ن دول الع د م ي العدي ية ف ذه التوص دت ھ ة، واعتم التقان

يم و). (IAEA,2006دولة   ٥٦باستخدامھا في مجال حفظ األغذية على سبيل المثال  أصبح التعق

لوباً مع ة أس نباستخدام األشعة المؤين د م دوائي في العدي داً في التصنيع الطبي وال الم دول تم  .الع
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ع  والمنتجات الصيدالنية في العالم من األدوات الطبية% ٥٠تعقيم حوالي  يتم حيث باألشعة ويتوق

  .) (Machi, 1995مستقبل القريب في ال% ٨٠زيادة ھذه النسبة إلى حوالي 

 والبحوث العلمية  للبحث في لعديد من الدراساتا تنفذأشارت بعض األدبيات العلمية إلى أنه قد  

ة يم  إمكاني ي تعق ة ف عة المؤين تخدام األش راتاس يدالنية  المستحض ام  الص كل ع اداتوبش  الص

ة بشكل خاص  ;(Jacobs,1995; Berk and Özer, 1999; Olguner, 2000  الحيوي

Zegota et al.,1995; Zalewski et al., 1988(  

ائج بعض  ىحيث أشارت نت ذه الدراسات إل ة حدوث ھ ادة فاعلي ات زي بعض ل المضادة للميكروب

د أدى استخدام الجرع   ٢الصادات الحيوية وذك عند تعريضھا لجرع منخفضة من اإلشعاع، فق

ادة  ٣و ى زي وغري إل ةالكيل ات فاعلي وي  المضادة للميكروب  Selenomorphilineالصاد الحي

 hydrochloride ), 2002yBashand (، اد الحيوي   والصSulfonamides   

 )2004,al et Olguner(  وي ا، )Ampicillin ) Aly, 1992 ، و الصاد الحي ائج  أم النت

ل  اتوص أثير  (Albashir et al., 2008)( إليھ ة ت الل دراس ن خ عةم ب  األش ى مرك عل

Ceftriaxon sodium  ى ة المقترحة تشير إل الجرع التعقيمي ا ب ة استخدام أشعة غام  ٠١(إمكاني

ذا المجال  نلتعقيم مركب سيفترياكسو) كيلوغري ٢٥و ا دون أن يكون لھ تج محلي الصوديوم المن

ى  ى تصل حت رع أعل تعمال ج ى الس رع، أو حت ن الج ى  ٥٠م وي عل أثير معن وغري، آي ت كيل

  .لھذا المركب الفعالية المضادة للميكروباتالخصائص الفيزيائية و الكيميائية و 

اأوضحت العديد من األدبي وي  ات العلمية اآللية التي يعمل بھ يمالصاد الحي  الصوديوم سيفوتاكس

ات وي تشكل الجدار الخلتثبيط  لىع حيث انه يعمل اقي مركب ا ھو الحال بالنسبة لب ا، كم للبكتيري

ذه الدراسة نتمييوالتي  Cephalosporinsيفالوسبورينات  سزمرة ال ى  المركب  موضوع ھ إل

اجيل ث ھ ذي و ،الثال أثير واسع ضد يتمتال ال ت اع بمج رام البكتيري البة الغ ا الس ة   والبكتري الھوائي

ا الالو واءالبكتري د س ى ح ة عل ر، و (Willett and Absher, 1989) ھوائي ب يعتب  مرك

ً  الحيوية األكثر الصادات الصوديوم من سيفوتاكسيم زيم  تجاه معظم اإلنزيمات ثباتا -β وخاصة إن

ة التي  الصادات منالزمرة كما تعد ھذه  .البكتيريا العديد من هيفرز يمكن أنالذي  الكتاماز الحيوي

ارجي  ى الغالف الخ ل عل اتعم  Bacterial Cell Wall (Jacop et al 1986 ،للبكتري

;Jezowska – Trzebiatowska et al ., 1975)  اتوقد بدأ استعمال رة من المركب  ھذه الزم

    .), ١٩٩٥Livermore(كبحي و ليس قاتالً ا على الجراثيم و يعتبر تأثيرھ ،١٩٠٨عام 

اع درجة الحرارة،  الصوديوم سيفوتاكسيم يعتبر الصاد الحيوي والتي من الزمر الحساسة الرتف

ة لطرتعقيمه با تجعل من الصعوبة بمكان ته، ويمكن أن تؤدي إلى تخريب بني يقة الحرارية التقليدي
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ة( ة أو الجاف دى  )الحرارة الرطب ا ھو الحال ل رة السكم ة  زم بوريناتيبقي  Zegota et( فالوس

al.,1995(.  

 ً ا ة  ثبات ر الصادات الحيوي ن أكث بورينات م رة السفالوس ر زم ة  تعتب ا طريق اه األشعة باعتبارھ تج

ائعة اص ش كل خ ة بش ادات لحيوي ام والص كل ع يدالنية بش ات الص يم المنتج ي تعق تخدام ف  االس

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

رة السيفالوسبورينات،  يم زم ذة في مجال تعق ال المنف ة األعم ى محدودي تشير المراجعة العلمية إل

ار  الجيل الثالث، باستعمال األشعة المؤينة بشكل خاص لذلك فقد كان الھدف من ھذه الدراسة اختب

ة التشع أثير عملي ذا المركب وت يم ھ ي تعق ا ف تخدام أشعة غام ة اس ة إمكاني ي الفاعلي المضادة يع ف

  .ئية لھذا المركبالخصائص الفيزيائية والكيميامدى تاثيرھا على و للميكروبات

  
  العمل طرائقالتجربة  و  مواد -٢ 

   مادة التجربة - ١-٢

ذه الدراسة  يم الصوديوم  اسيفوتمركب  استخدم في ھ وھو أحد  Cefotaxime Soduim)(كس

رة ث  لزم ل الثال ات الجي بورينات  السيف مركب تخدمالوس ذي يس تج صيدالني  وال ن   كمن د للحق مع

ا  تج من  .  mg)١٠٠٠(بجرع تركيزھ ى المن م الحصول عل  للمنتجات الصيدالنية آسياشركة ت

ب ( وريا –حل رفو  )س ً  يع ا وران با تجاري م كالف يغة  Claforan) (س ةذي الص  اإلجمالي

)(C16H16N5O7S2.Na  كل ين الش ة) ١(ويب يغة البنيوي يمالكيم الص ب سيفوتاكس ة لمرك  يائي

  .) USP XXII, NF XVII ,1990( كما تم تدوينھا في دستور األدوية األمريكي الصوديوم

  

  المعامالت اإلشعاعية -٢-٢

ة فيو المعبأ  )الجافة(بحالته الصلبة  من العقار عرضت عينات ة اإلغالق  أمبوالت زجاجي محكم

ة  و وغري ٥٠و  ٢٥و  ٢٠و  ١٥و  ١٠و  ٥و  ٠للجرع بشكل إفرادي بدرجة حرارة الغرف   كيل

ا  باستخدام خلية غاما60Co من أشعة غاما الصادرة من النظير المشع  الموجودة في قسم تكنولوجي

و غري ١.٢ قدرهجرعة وبمعدل Issled      Ovatel .Gamma, Cellاإلشعاع  ا حيث/ كيل  س

دير م تق اس لل ت دل الجرعة باستخدام مشعر الفريكي كمقي ،  (Cserep et al, 1971).جرعةمع

ةو ة الموافق ى الجرع م الحصول عل ن  ت يم ايرة منحن اس المع ي القي ة ف ة عالي ق دق ذي يحق ، ال

دل ك% ٩٥±٣( ةمع ائصو ).ثق دير الخص م تق ة و الكيم ت ة و الفيالفيزيائي ة اعائي  ةالبيولوجيلي

  .وتحت الشروط الطبيعية ول المائي للمركب قبل التشعيع وبعدهللمحل
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  الفعالية المضادة للميكروباتاختبارات  -٣-٢

رت الف ة اعاختب ن اللي ل م ات،  ك ادة للميكروب ععة والمض ات المش اھدعين ات الش ار عين  لعق

يم د األنابيب الصوديوم سيفوتاكس ة تمدي  Escherichia(باستخدام  و (David, 2000) بطريق

coli ATCC 25922 (ا هھذ من معلقحضر   و لقد. مختبر بكتيري كنوع االمشار  البكتيري  إليھ

 Nutrient Broth ( Biolfe, 20128 Milano,Italy ) من ئھا على وسط سائلتم إنما أن بعد

  .)°م ٣٧ ساعة في الدرجة  ٢٤-١٨الحضن لمدة و

بح ري ليص ق البكتي ز المعل بط تركي ول ض ز محل ادال لتركي ز  Mc Farland مع ذي التركي

كبع تم   ( ٠.5x108 cfu /ml(المعياري  ز  د ذل ى التركي ق للحصول عل د المعل  cfu /ml( تمدي

(1x106  )Bauer,1966(.  

م  المرجعية البكتيرية لةكروبات باستخدام الساليلية المضادة للماعحددت الف ولي، وت اإليشيريشيا ك

اراالنتائج االتعبير عن  بط التركيزب  تختب ى المث و المتعضي  األدن  Minimal Inhibitoryلنم

Concentration  (MIC).  

وي األم من الصاد محلولالحضر   زال ذي الحي غ (1 تركي اء المقطر) مل/ مل م باستخدام الم ، و ت

ير لة تحض ز سلس تخدام  ةمعياري تراكي ث أن  ٩باس ب حي زأنابي ـ ياألول التركي دء ب   50 ب

رامميكر ً /  وغ ابقا ار المحضر س ول العق ن محل ل م ن  .م ة م ل عين ددت ك زم ىاألول  التركي  حت

). مل/ ميكروغرام0.39- 50 (للحصول على التراكيز التي وقعت ضمن المجال  الثامن  تركيزال

وب التاسع كشاھد و ى األنب ات . تم الحفاظ عل ةأضيفت المعلق ة  البكتيري ى كاف ابقاً إل المحضرة س

م حضنت  الحيوي من الصاد أعالهوية على التراكيز المذكورة األنابيب الحا وبنسبة واحدة، من ث

باأل دة  نابي رارة  ٢٤-١٨لم ة الح اعة بدرج ك° م٣٧ س د ذل ـ  بع يم ال ددت ق ـ   MICح درة ب مق

ري من خالل م) التركيز(بأنھا أدنى تمديد ) مل/ميكروغرم( و البكتي ى النم ر عل ذي أث ار ال ن العق

  .قراءة العكارة الناتجة عن نمو ذلك الميكروب

تكما تم تحديد التركيز األصغري للص  وي المس واد الحي بط لنم ري  خدم و المث  Minimal البكتي

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

  ).طريقة األقراص( أواالنتشار على الغراء 

ث  ة بحي ذه الطريق دأ ھ د مب ىيعتم احة دتحدي عل ر  مس ة قط ا دراس يط  و المقصود بھ ة التثب ھال

      .على سطح  اآلغار بكتيري بسبب تأثير الصاد الحيويال ولنما فيھام يت طقة التي لمالمن

ري . دروسالف تركيز الصاد الحيوي الميختلف قطر ھالة التثبيط باخت ق البكتي   حيث حضر المعل

بواسطة  بنفس الطريقة  المذكورة أنفاً ومن ثم فرش على سطح األوساط اإلنمائية المحضرة مسبقا
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ى كامل سطح ماسحة قطنية معقم ة مستوياتاآلغار ة عل ةو ةأفقي سطحية بثالث  ةوقطري عمودي

  .اآلغارعلى سطح  المعلق البكتيريتجانس توزع  لضمان

ثساعة ١٨لمدة  °م ٣٧األطباق بدرجة حرارة  تحضن دةي ، حي ذه الم ابع  تم خالل ھ انتشار متت

ر مركز ما ابتعدنا عنلذلك بتناقص تركيز الصاد ك ترافقللصاد في الوسط وي م صنعه  البئ ذي ت ال

ً  في وسط االغار و أضيف إليه تركيزاً محدداً من الصاد الحيوي، ا ا للصادلحساسية  و تبع  البكتري

و أو عدم حساسيته  ة من آي نم ة حول األقراص خالي نالحظ بعد فترة الحضن وجود ھالة محيطي

ال ار ب ي اآلغ ي ف دما يلتق ومي عن و الجرث ادة النم ومي ، ويتوقف ع بط جرث تركيز األصغري المث

دار األصغري ، ومن قياس قطر ھالة عدم النمو حول القرص يمكن أن نحدد الم (MIC )للنمو  ق

و بط لنم ا المث ار  (MIC) البكتيري يم لعق وديوم سيفوتاكس تخدم  الص ة المس ي الدراس ك  ف وذل

ة ع دار دبالرجوع إلى خط بياني شاھد يحدد العالقة بين قطر ھال و و المق بط األم النم صغري المث

  .البكتيريالنمو 

  

  االختبارات الفيزيائية  -٤-٢

يم تم تقدير الخصائص الفيزيائية للمحلول المائي لمركب  الصوديوم، بتسجيل سيفوتاكس

ة  رارة الغرف ة ح جية بدرج وق البنفس عة ف اص األش وف امتص ف وطي اس الطي تخدام مقي باس

وئي ن   (SHIMADZU,UV-1601)،الض ة م ز مختلف ز  لتراكي ار التركي ب، الختي المرك

  .متر نانو ١١٠٠و  ١٩٠األمثل، وإجراء المسح العام ضمن مجال يتراوح بين 

اد م اعتم راء  و بھدف اختبار الزمر الوظيفية فقد ت ل للطيوف امتصاص األشعة تحت الحم محالي

راء شاھدوللمحاليل المائية لعينات ال عينات المشععةالمائية لل ، بجھاز امتصاص األشعة تحت الحم

 (FT-IR) ر و  ٤٠٠٠حتى  ٤٠٠بطول موجة من و انو مت ة  (Resalution-4)ن حيث أخذ كمي

، كمادة شفافة  KBr من العينة المراد اختبارھا  ووضعت مع كمية من مركب بروميد البوتاسيوم 

اس طيف ياس وتشكيل أقراص بمكبس خاص، ومن ثم إجراء الق لألشعة تحت الحمراء،  على مقي

راء ت الحم عة تح اوة و .األش دير النق م تق ھار و ت ة االنص رات درج از  تغي ات بجھ ل العين بتحلي

از  باستخدام DSCالتحليل الحراري التفاضلي  روجين  DSC Mettler  .20جھ و بجو من النت

ى  ٣٠ضمن المجال الحراري من ) د/مل ١٠٠تدفق ( دره  oم ٢٠٠حت دل تسخين ق /  oم ١٠وبمع

  .دقيقة
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   ةالكيميائياالختبارات  -٥-٢

يم  دير ق م تق ة ت ععة و  pH الحموض ات المش اھدللعين ات الش ر عين ل محض ة كمحالي

ـ  تغيرات االنحاللية بالماء  مل  من خالل / ميكرون  ١٠٠بتركيز اس ال   pH، وذلك باستخدام مقي

  .)HI 8521(نموذج  ) (Hannaالمصنع في شركة  

  

  

  ناقشةالنتائج والم -٣

  الصوديوم وتاكسيمتأثير أشعة غاما في فاعلية مستحضر سيف -١-٣

ات  الصوديوم سيفوتاكسيم تقدير الفاعلية البيولوجية لمستحضر عقارل في إعاقة نمو الكائن

ا  و بكتيري يط نم أثيره في تثب ار ت م اختب د ت حيث بينت  E. coli ATCC 25922الحية الدقيقة فق

ود  ارات وج ذه االختب ائج ھ ات المعالجنت ين العين أثير ب ي الت تالف ف ات  ةاخ ين عين عة و ب باألش

ار ا اھد، وباعتب زالش بط لتركي ى المث ي  األدن و المتعض  Minimal Inhibitoryلنم

Concentration   (MIC)  ة مركب ى فاعلي ة عل ذه الدراسة للدالل ھو المعيار المستخدم في ھ

وب من  تبارات إلى زيادةت نتائج ھذه االخالصوديوم، فقد أشار سيفوتاكسيم ى المطل التركيز األدن

، KGy ٥٠ لدى جرعة  العينات المعالجة باألشعة مع التركيز األدنى المطلوب من عينات الشاھد

ذا  در ھ ـ او ق ز ب اھد ٠.٧٨ μg.ml-1لتركي ات الش ى لعين ز األدن ان التركي ين ك ي ح  μg.ml-1 ف

  ).٤(والشكل ) ١(، الجدول  ١.٥٦

ذه  إحدىج مع نتائج دراسات أخرى، تناولت تأثير األشعة المؤينة على تتفق ھذه النتائ  ات ھ مركب

ى ذه الدراسات إل ائج بعض ھ ة، حيث أشارت نت  الزمرة وعلى أنواع أخرى من الصادات الحيوي

وي كمستحضر  ) (Sulfonamides  .Olguner et al , 2004وجود زيادة  فاعلية الصاد الحي

Selenomorphiline hydrochloride , Bashandy, 2002 ) (،  

ذكر الستخدام جرع إشعاعية تصل  أخرىفي حين أظھرت نتائج دراسات    أثير ي عدم وجود ت

  )Cefotoxime ،)Zegota et al, 1994فاعلية مستحضر   على  كيلو غري   ٥٠حتى 

ة ) كيلو غري ٥٠(وباختبار تأثير جرع مرتفعة من أشعة غاما  وع من الصادا ١٥على فاعلي ت ن

ى  أيالحيوية، فقد تبين عدم وجود  ذا المستوى من الجرع  عل ذكر الستخدام ھ أثير ي  تخفيض ت

ة  فاعلية ھذه األنواع من الصادات الحيوية  Lee et( وذلك عند معالجتھا باألشعة في الحالة الجاف

al, 1977(.  

ل كث ادة باستخدام جرع إشعاعية تق تم ع ة ي را عن المستوى وباعتبار أن تعقيم الصادات الحيوي ي

أثير المستوى  ر ت د اختب ا، فق ا أنف ذه الدراسة والمستخدم في الدراسات المشار إليھ المطبق في ھ
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ة ) كيلو غري ١٠(المقترح لتعقيم الصادات الحيوية تجاريا  واع من الصادات الحيوي على أربع أن

لبة  ة الص حوق(بالحال ي ) مس  Penicillin G, Neomycin, Novobiocin, and وھ

Dihydrostreptomycin   ذه الصادات ارات أن نسبة التفكك لھ ذه االختب ائج ھ ، حيث بينت نت

ذه الحدود من التفكك يمكن أن تحدث  على % ٠.٩٥، ٢.٣، ١.٢، ٠.٦. ھو  أن ھ ا ب الي علم التت

ا ة لمعالج التحميض أخرى  تحتى عند تعريض الصادات الحيوي  Basicالتأسيس أو  Acidicك

  ).Oxidative  )Tsuji et al, 1983أو األكسدة   Hydrolyticالھدرجة  أو

  

  الصوديوم سيفوتاكسيم ميائية لمركبتأثير أشعة غاما في الخصائص الفيزيائية والكي -٢-٣

ة ل المثبت ائج التحالي ين نت ي تب م  )٢(الشكل  ف وف االمتصاص  )٢(وجدول رق ز طي ترك

اظر في  ٣٣٠إلى  ١٩٠الصوديوم ضمن المجال من  سيفوتاكسيم لمحلول ر، مع وجود تن نانو مت

ة لل UV القمم والخطوط البيانية لطيوف امتصاص األشعة فوق البنفسجية  الـ اتلمحاليل لمائي  عين

وق البنفسجية  المشععة وغير المشععة سيفوتاكسيم ة في شدة امتصاص األشعة ف ، و فروق  طفيف

ات المعالجة باألشعة، وت  UV الـ ات الشاھد و العين ادة بين عين روق طردا مع زي ذه الف ناسب ھ

  . الجرعة اإلشعاعية المستخدمة

ة للUV  األشعة فوق البنفسجية طيوف امتصاصبمقارنة و ل المائي ر لمحالي ات المشععة وغي لعين

ععة  ات المش يملعين ز سيفوتاكس ن  ،) ١ ml-1 mg( المحضر بتركي ة ع وف الناتج رين الطي معتب

م  العينات تحضير الذي استخدم في  المقطّر قياس الماء أساسا للمقارنة،  فقد لوحظ تطابق في القم

جي وق البنفس عة ف وف امتصاص األش ة لطي وط البياني يم ةوالخط ع  سيفوتاكس يمام وط  لق والخط

ً البيانية المميزة لھذا المركب والمد  (Żegota et al., 1995). ونة في تقاريرعلمية منشورة سابقا

ائج بعض الدراسات إل ارت نت د أش وق لق عة ف وف امتصاص األش ي طي ر طفيف ف ود تغي ى وج

ي  اد ف جل ازدي ث س ععة، حي ر المش ععة وغي ات المش ة للعين ل المائي ين المحالي جية ب البنفس

د   Zegota et)،  ٣٠٠ nm عنامتصاصية المحاليل المائية للعينات المشععة، بطول موجة تزي

al., 1995) ر إلى احتمال تغير بعض خصائص وعزي تبدل لون المحلول واكتسابه اللون األصف

ة  عند تعرضه سيفوتاكسيم وق البنفسجية بطول موجة من مرتب د  ٢٥٤ nmلألشعة ف ا ق ذا م و ھ

     (Lerner et at., 1988).إليه أشار

ة لمركب  ل المائي يمتبين نتائج تحليل المحالي ا في  سيفوتاكس راء والمشار إليھ باألشعة تحت الحم

ا، عدم ظھور طيوف ا) ٥(الشكل  ة الطيوف المتحصل عليھ متصاص جديدة أو اختالف في كثاف

ة لطيوف امتصاص  م والخطوط البياني وتشير نتائج ھذه التحاليل أيضا إلى وجود تطابق في القم

ـ راء ال ة لل FTIR األشعة تحت الحم ل المائي اتلمحالي يم عين ر المشععة سيفوتاكس . المشععة وغي
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ائج لدرست نقاوة عقار سيفوتاكسيم نات المدروسة لحراري التفاضلي للعيأجري التحليل ا وبينت نت

ارات ذه االختب ة ھ اھد والمعالج ات الش ار للعين اوة عق يم  نق ي ق ة ف روق معنوي ود ف دم وج  ع

د والمعالجة باألشعة لعينات بين ا سيفوتاكسيم ة و تزي اوة مرتفع يم النق عينات الشاھد، حيث بقيت ق

ن   ات ٢ + %٧٦ع ع العين كل ( لجمي ن  )٣الش ة م رع مرتفع ة بج ات المعالج ك العين ي ذل ا ف بم

عة  دول  kGy٥٠ و  ٢٥ kGyاألش ب). ٣(الج ھار مرك ة انص ى درج عيع عل ؤثر التش م ي  ل

د الدرجة االنصھار ،حيث بقيت  سيفوتاكسيم اوية عن ات المشععة متس ات عين ، والتي الشاھدوعين

 .oم ١٥٢±١حددت بـ 

دول ي الج ة ف ائج المدون ين النت يم الحموضةع )٢( تب ي ق ة ف روق معنوي ود ف ـ  دم وج ين  pHال ب

روق  ائج المالحظات الحسية عدم وجود ف العينات المعالجة باألشعة و عينات الشاھد كما بينت نت

ات في  تمعنوية في اللون بين العينا وحظ ثب د ل ذلك فق ر المعالجة باألشعة إضافة ل المعالجة وغي

  . كلوروفورمال أثير و في الماء، أسيتون، سيفوتاكسيم انحاللية

  

  االستنتاجات  -٤

ة المقترحة  الجرع التعقيمي ا ب و  ١٠(بينت نتائج ھذه التجارب إمكانية استخدام أشعة غام

ذا المجال من  سيفوتاكسيملتعقيم مركب ) كيلوغري ٢٥ ا دون أن يكون لھ تج محلي الصوديوم المن

ة و الكيمي الجرع ى الخصائص الفيزيائي وي عل ذا المركب،آي تأثير معن ة لھ ة و البيولوجي ا  ائي أم

   .فذلك يؤدي زيادة فعالية ھذا المركب بيولوجيا كيلوغري ٥٠جرع أعلى تصل حتى  عند تطبيق

  

  كلمة شكر 

ائمون  ي يشكر الق ة ف ة الطاق ام لھيئ دير الع دكتور الم يد ال ة بالس ة متمثل ل إدارة الھيئ العم

د الحاجل و الشكر الجزيل أيضا ،يةمعلعلى إجراء األعمال ال الذرية لتشجيعه المستمر يد مھي و  لس

  ساھمتھما في إنجاز ھذا العمل لم في الدائرة، ة، عضوا الھيئة المخبرياآلنسة داليا دفراوي
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الصوديوم الالزم  سيفوتاكسيملتركيز األدنى من مركب تأثير أشعة غاما في تحديد ا. ١الجدول 
  لتثبيط النمو الميكروبي

 
 الحساسية الجرثومية
(MIC μg.ml-1) 

(kGy) الجرعة 

٠ ١.٥٦ 

٥ ١.٥٦ 

١.٥٦ 10 

١.٥٦ 15 

١.٥٦ 20 

١.٥٦ 25 

٠.٧٨ 50 

E. coli ATCC 25922 
البكتيريا 
 المستخدمة

 
 
 

م الحموضة للمحلول المائي لمركب سيفترياكسون الصوديومتأثير أشعة غاما في قي .٢الجدول   
    

 الجرعة (kGy) درجة الحموضة

4.55 ± 0.07 ٠ 

4.50 ± 0.1 ٥ 

4.43 ± 0.09 10 

4.42 ± 0.08 15 

4.39 ± 0.09 20 

4.39 ± 0.035 25 

4.38 ± 0.06 50 

0.13 LSD 

 التغيرات المعنوية < 0.0005

 
 
 

   الصوديوم غاما على نقاوة مركب سيفوتاكسيمتأثير أشعة  .٣الجدول  
 

50 25 20 15 10 5 0 (kGy) الجرعة 

%النقاوة  74.34 74.1 76.01 74.26 78.34 75.29 78.74  
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الصيغة الكيمائية لمركب سيفوتاكسيم  الصوديوم  كما وردت في دستور األدوية .  ١ رقم الشكل

 األمريكي
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يوف االمتصاصية لمحاليل محضرة من مركب سيفوتاكسيم الصوديوم ط.  ٢الشكل رقم 
  .كيلوغري من أشعة غاما   ٥٠و  ٠المعالج بالجرع 
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كل م  الش راري. ٣رق ل الح وف التحلي لي طي ب  التفاض ن مرك رة م ل محض لمحالي
وغري من    ٥٠و  ٢٥، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥، ٠سيفوتاكسيم الصوديوم المعالج بالجرع  كيل

  .أشعة غاما
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قيمة الھالة التي أحدثھا مركب سيفوتاكسيم الصوديوم قبل التشعيع و عند جرعة  .٤الشكل رقم 
  .كيلو غري ٥٠
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كل م الش راء .  ٥ رق ت الحم عة تح ية لألش وف االمتصاص ب  FTIRطي ن مرك رة م ل محض لمحالي

 كيلوغري من أشعة غاما    ٥٠و  ٠سيفوتاكسيم الصوديوم المعالج بالجرع 
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