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التعقيم اإلشعاعي لمركب سيفوتاكسيم الصوديوم بالحالة الصلبة
د .منذر قطان ،محمد عمار العدوي  ،أمل حمودة  ،حميد البارودي
ھيئة الطاقة الذرية ،قسم تكنولوجيا اإلشعاع ،دائرة القياسات الدقيقة
سوريا ،دمشق – ص ب٦٠٩١:

الملخص:
بھدف دراس ة ت أثير أش عة غام ا عل ى مرك ب سيفوتاكس يم الص وديوم بالحال ة الص لبة،
كونه أحد مركبات الجيل الثال ث لزم رة السيفالوس بورينات ،فق د ت م تع ريض ھ ذا المرك ب ،كمن تج
مع د للحق ن العض لي بحالت ه الجاف ة والمعب أ ض من أمب والت زجاجي ة ،للج رع )-١٥ -١٠ -٥ - ٠
 ٥٠ – ٢٥ – ٢٠ك.غ ري( م ن أش عة غام ا الص ادرة ع ن النظي ر المش ع كوبال ت  ،٦٠واختب رت
خصائصه الفيزيائية والكيميائية باستخدام مطيافية األشعة ف وق البنفس جية ومطيافي ة األش عة تح ت
الحمراء ،كما ق درت درج ة حموض ته  ،وقابلي ة انحالل ه ودرج ة ح رارة انص ھاره باس تخدام تقان ة
التحلي ل الح راري التفاض لي ) ،(DSCو اس تخدمت تقني ة الكروموتوغرافي ا الس ائلة عالي ة األداء
 HPLCلمعرف ة م دى التغي ر ال ذي ق د تحدث ه المعالج ة اإلش عاعية عل ى تركيب ه الع ام .ھك ذا و ق د
واختب رت فاعليت ه المض ادة للميكروب ات باس تخدام بكتيري ا اإليشيريش يا ك ولي ) Escherichia
 (coli ATCC 25922وقورنت تلك الفعالي ة ب ين العين ات المعامل ة باإلش عاع وعين ات الش اھد.
بينت نتائج االختبارات المنف ذة ع دم وج ود أي تب دل ف ي الخص ائص الفيزيائي ة بينم ا ل وحظ بع ض
التغيرات في الخصائص الكيميائية المميزة لمركب سيفوتاكسيم الص وديوم ترافق ت بزي ادة قيم ة
الفعالية البيولوجية ظھرت في زيادة تأثيره المضاد لبكتريا سالبة الغ رام ،وذل ك عن د كاف ة الج رع
اإلشعاعية المطبقة.
كلمات المفت اح  :سيفوتاكس يم الص وديوم  ،التعق يم اإلش عاعي ،الفاعلي ة المض ادة للميكروب ات،
الخصائص الفيزيائية ،الخصائص الكيميائية.
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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, MicroMeasurements 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:
منذ أن استخدمت األشعة المؤينة في مجال تعق يم المنتج ات والمع دات الطبي ة ،فق د أص بح
وبشكل عام تطبيق المعالجة اإلش عاعية عل ى المنتج ات الص يدالنية يحظ ى باھتم ام ع المي واس ع
ومثير للجدل بذات الوقت ،وذلك بس بب النت ائج الت ي ت م الحص ول عليھ ا نتيج ة المعالج ة التعقيمي ة
اإلشعاعية لھذه المنتجات و ظھور تغيرات غير مرغوبة على بعض مركباتھا الكيميائية و الناتج ة
ع ن الت أثير المباش ر أو غي ر المباش ر لألش عة باإلض افة لظھ ور تغي رات ف ي الخ واص الفيزيائي ة
أيضا ).(Phillips,1973
إن المركب ات الص يدالنية تغط ي نطاق ا ً عريض ا ً م ن الزم ر الكيميائي ة ،ولھ ذه المركب ات ت أثيرات
متنوعة ومختلفة جداً بالنسبة لتعرضھا لإلشعاع ولذلك فإنه من األھمي ة بمك ان ،دراس ة أي تغيي ر
في المركبات الصيدالنية والذي قد يؤثر في الفعالية البيولوجية بشكل ع ام س لبا أم إيجاب ا ً .ومعرف ة
فيما إذا انه تم إنتاج أية مركبات جديدة قد تكون ضارة ،قبل القي ام ب أي فعالي ة عملي ة لمعالج ة مث ل
ھ ذه المنتج ات باألش عة ،وذل ك لتجن ب وص ول أي ش يء ض ار للس كان ال ذين يس تخدمون ھ ذه
المنتجات .ولس وء الح ظ ،إن المعلوم ات المت وفرة ع ن اس تخدام اإلش عاع ف ي تعق يم الم واد األولي ة
الداخل ة ف ي تركي ب الم واد الص يدالنية وإزال ة تلوثھ ا مح دودة ج داً و تك اد تك ون غي ر مت وفرة
).(Gopal , et al., 1988
و من أجل إزالة مثل ھذه المخاوف فقد أجريت العديد من الدراسات والبح وث العلمي ة الت ي عني ت
ب التحري ع ن س المة وأم ان عملي ة المعالج ة باألش عة المؤين ة عل ى العدي د م ن الم واد الغذائي ة
والصيدالنية والطبية .و بناءاً على نتائج ھذه األعمال فقد تم إصدار العديد م ن التش ريعات الدولي ة
و المحلي ة الت ي تجي ز اس تخدام ھ ذه التقان ة ف ي معالج ة العدي د م ن الم واد الغذائي ة وبع ض
المستحضرات الصيدالنية والتجھيزات واألدوات الطبية ).(IAEA, 2006
إن المعايير الدولية المقبولة عموما ً لم تحدد بشكل واضح فيما يخ ص تعق يم المنتج ات الص يدالنية.
وبشكل عام يمك ن الق ول ب أن الجرع ة اإلش عاعية تعتم د عل ى درج ة مقاوم ة الملوث ات البيولوجي ة
لألش عة وعل ى ض مان مس توى العقام ة للمن تج وعل ى الحساس ية اإلش عاعية للمنتج ات
)  .( Anon,1984وبناءاً على ھذه المعايير ،فقد أوصت المنظمات الدولية بإمكانية اس تخدام ھ ذه
التقان ة ،واعتم دت ھ ذه التوص ية ف ي العدي د م ن دول الع الم حي ث بل غ ع دد ال دول الت ي س محت
باستخدامھا في مجال حفظ األغذية على سبيل المثال  ٥٦دولة ) .(IAEA,2006وأص بح التعق يم
باستخدام األشعة المؤين ة أس لوبا ً معتم داً ف ي التص نيع الطب ي وال دوائي ف ي العدي د م ن دول الع الم.
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حيث يتم تعقيم حوالي  %٥٠من األدوات الطبية والمنتجات الصيدالنية في العالم باألش عة ويتوق ع
زيادة ھذه النسبة إلى حوالي  %٨٠في المستقبل القريب ).(Machi, 1995
أشارت بعض األدبيات العلمية إلى أنه قد نفذت العديد من الدراسات والبحوث العلمية للبحث ف ي
إمكاني ة اس تخدام األش عة المؤين ة ف ي تعق يم المستحض رات الص يدالنية بش كل ع ام والص ادات
الحيوي ة بش كل خ اص ;)Jacobs,1995; Berk and Özer, 1999; Olguner, 2000
(Zegota et al.,1995; Zalewski et al., 1988
حيث أشارت نت ائج بع ض ھ ذه الدراس ات إل ى ح دوث زي ادة فاعلي ة المض ادة للميكروب ات ل بعض
الصادات الحيوية وذك عند تعريض ھا لج رع منخفض ة م ن اإلش عاع ،فق د أدى اس تخدام الج رع ٢
و ٣كيل وغري إل ى زي ادة الفاعلي ة المض ادة للميكروب ات الص اد الحي وي Selenomorphiline
 ،( Bashandy, 2002) hydrochlorideوالصاد الحيوي Sulfonamides
) ، (Olguner et al,2004و الص اد الحي وي  ،(Aly, 1992) Ampicillinأم ا النت ائج
توص ل إليھ ا )) (Albashir et al., 2008م ن خ الل دراس ة ت أثير األش عة عل ى مرك ب
 Ceftriaxon sodiumتشير إل ى إمكاني ة اس تخدام أش عة غام ا ب الجرع التعقيمي ة المقترح ة )١٠
و ٢٥كيلوغري( لتعقيم مركب سيفترياكسون الص وديوم المن تج محلي ا دون أن يك ون لھ ذا المج ال
م ن الج رع ،أو حت ى الس تعمال ج رع أعل ى تص ل حت ى  ٥٠كيل وغري ،آي ت أثير معن وي عل ى
الخصائص الفيزيائية و الكيميائية و الفعالية المضادة للميكروبات لھذا المركب.
أوضحت العديد من األدبيات العلمية اآللية الت ي يعم ل بھ ا الص اد الحي وي سيفوتاكس يم الص وديوم
حيث انه يعمل على تثبيط تشكل الج دار الخل وي للبكتيري ا ،كم ا ھ و الح ال بالنس بة لب اقي مركب ات
زمرة السيفالوسبورينات  Cephalosporinsوالتي ينتم ي المرك ب موض وع ھ ذه الدراس ة إل ى
جيلھ ا الثال ث ،وال ذي يتمت ع بمج ال ت أثير واس ع ض د البكتيري ا الس البة الغ رام والبكتري ا الھوائي ة
والبكتري ا الالھوائي ة عل ى ح د س واء ) ،(Willett and Absher, 1989و يعتب ر مرك ب
سيفوتاكسيم الصوديوم من الصادات الحيوية األكثر ثباتا ً تجاه معظم اإلنزيمات وخاصة إن زيم -β
الكتاماز الذي يمكن أن يفرزه العديد من البكتيريا .كما تعد ھذه الزمرة من الصادات الحيوي ة الت ي
تعم ل عل ى الغ الف الخ ارجي للبكتري اBacterial Cell Wall،

(Jacop et al 1986

) ;Jezowska – Trzebiatowska et al ., 1975وقد بدأ استعمال ھذه الزم رة م ن المركب ات
عام  ،١٩٠٨و يعتبر تأثيرھا على الجراثيم كبحي و ليس قاتالً ).(Livermore ,١٩٩٥
يعتبر الصاد الحيوي سيفوتاكسيم الص وديوم م ن الزم ر الحساس ة الرتف اع درج ة الح رارة ،والت ي
يمكن أن تؤدي إلى تخريب بنيته ،و تجعل من الصعوبة بمكان تعقيمه بالطريقة الحرارية التقليدي ة
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)الح رارة الرطب ة أو الجاف ة( كم ا ھ و الح ال ل دى بقي ة زم رة السيفالوس بورينات ) Zegota et
.(al.,1995
تعتب ر زم رة السفالوس بورينات م ن أكث ر الص ادات الحيوي ة ثبات ا ً تج اه األش عة باعتبارھ ا طريق ة
ش ائعة االس تخدام ف ي تعق يم المنتج ات الص يدالنية بش كل ع ام والص ادات لحيوي ة بش كل خ اص
).(Zegota et al.,1994; Jacobs et al, 1986; Jacobs, 1983
تشير المراجعة العلمية إل ى محدودي ة األعم ال المنف ذة ف ي مج ال تعق يم زم رة السيفالوس بورينات،
الجيل الثالث ،باستعمال األشعة المؤينة بشكل خاص لذلك فقد كان الھدف من ھذه الدراس ة اختب ار
إمكاني ة اس تخدام أش عة غام ا ف ي تعق يم ھ ذا المرك ب وت أثير عملي ة التش عيع ف ي الفاعلي ة المض ادة
للميكروبات ومدى تاثيرھا على الخصائص الفيزيائية والكيميائية لھذا المركب.
 -٢مواد التجربة و طرائق العمل
 -١-٢مادة التجربة
استخدم في ھ ذه الدراس ة مرك ب سيفوتاكس يم الص وديوم ) (Cefotaxime Soduimوھ و أح د
مركب ات الجي ل الثال ث لزم رة السيفالوس بورينات وال ذي يس تخدم كمن تج ص يدالني مع د للحق ن
بج رع تركيزھ ا ) .(mg ١٠٠٠ت م الحص ول عل ى المن تج م ن ش ركة آس يا للمنتج ات الص يدالنية
)حل ب – س وريا( و يع رف تجاري ا ً باس م كالف وران )  (Claforanذي الص يغة اإلجمالي ة
) (C16H16N5O7S2.Naويب ين الش كل ) (١الص يغة البنيوي ة الكيميائي ة لمرك ب سيفوتاكس يم
الصوديوم كما تم تدوينھا في دستور األدوية األمريكي ).( USP XXII, NF XVII ,1990
 -٢-٢المعامالت اإلشعاعية
عرضت عينات من العقار بحالته الصلبة )الجافة( و المعبأ في أمبوالت زجاجي ة محكم ة اإلغ الق
و بشكل إفرادي بدرج ة ح رارة الغرف ة للج رع  ٠و  ٥و  ١٠و  ١٥و  ٢٠و  ٢٥و  ٥٠كيل وغري
من أشعة غاما الصادرة من النظير المشع  60Coباستخدام خلية غاما الموجودة في قسم تكنولوجي ا
اإلشعاع  Ovatel .Gamma, Cell Issledوبمعدل جرعة قدره  ١.٢كيل و غ ري /س ا حي ث
ت م تق دير مع دل الجرع ة باس تخدام مش عر الفريك ي كمقي اس للجرع ة،(Cserep et al, 1971) .
وت م الحص ول عل ى الجرع ة الموافق ة م ن منحن ي المع ايرة ،ال ذي يحق ق دق ة عالي ة ف ي القي اس
) %٩٥±٣كمع دل ثق ة( .وت م تق دير الخص ائص الفيزيائي ة و الكيميائي ة و الفاعلي ة البيولوجي ة
للمحلول المائي للمركب قبل التشعيع وبعده وتحت الشروط الطبيعية.
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 -٣-٢اختبارات الفعالية المضادة للميكروبات
اختب رت الفاعلي ة المض ادة للميكروب ات ،ك ل م ن العين ات المش ععة وعين ات الش اھد لعق ار
سيفوتاكس يم الص وديوم بطريق ة تمدي د األنابي ب ) (David, 2000و باس تخدام ) Escherichia
 (coli ATCC 25922كنوع بكتيري مختبر .و لقد حضر معلق من ھذه البكتيري ا المش ار إليھ ا
بعد أن تم إنمائھا على وسط سائل م ن ) Nutrient Broth ( Biolfe, 20128 Milano,Italy
والحضن لمدة  ٢٤-١٨ساعة في الدرجة  ٣٧م.(°
ض بط تركي ز المعل ق البكتي ري ليص بح مع ادال لتركي ز محل ول  Mc Farlandذي التركي ز
المعياري ) .5x108 cfu /ml )٠تم بعد ذل ك تمدي د المعل ق للحص ول عل ى التركي ز ) cfu /ml
.(Bauer,1966) (1x106
حددت الفاعلية المضادة للميكروبات باستخدام الساللة البكتيرية المرجعية اإليشيريشيا ك ولي ،وت م
التعبير عن نتائج االختب ارات ب التركيز األدن ى المث بط لنم و المتعض ي Minimal Inhibitory
).Concentration (MIC
حضر المحلول األم من الصاد الحي وي ذي التركي ز ) 1مل غ /م ل( باس تخدام الم اء المقط ر ،و ت م
تحض ير سلس لة تراكي ز معياري ة باس تخدام  ٩أنابي ب حي ث أن التركي ز األول ي ب دء ب ـ

50

ميكروغ رام  /م ل م ن محل ول العق ار المحض ر س ابقا ً .م ددت ك ل عين ة م ن التركي ز األول حت ى
التركيز الثامن للحصول على التراكيز التي وقعت ضمن المجال ) 50 -0.39ميكروغ رام /م ل(.
و تم الحفاظ عل ى األنب وب التاس ع كش اھد .أض يفت المعلق ات البكتيري ة المحض رة س ابقا ً إل ى كاف ة
األنابيب الحاوية على التراكيز المذكورة أعاله من الصاد الحيوي وبنس بة واح دة ،م ن ث م حض نت
األنابي ب لم دة  ٢٤-١٨س اعة بدرج ة الح رارة ٣٧م °بع د ذل ك ح ددت ق يم ال ـ  MICمق درة ب ـ
)ميكروغرم/مل( بأنھا أدنى تمديد )التركيز( من العق ار ال ذي أث ر عل ى النم و البكتي ري م ن خ الل
قراءة العكارة الناتجة عن نمو ذلك الميكروب.
كما تم تحديد التركيز األصغري للصاد الحي وي المس تخدم و المث بط لنم و البكتي ري Minimal
) inhibitory concentration ( MICللعين ات المش ععة و عين ات الش اھد باس تخدام طريق ة
االنتشار على الغراء أو) طريقة األقراص(.
بحي ث يعتم د مب دأ ھ ذه الطريق ة عل ى تحدي د مس احة ھال ة التثب يط و المقص ود بھ ا دراس ة قط ر
المنطقة التي لم يتم فيھا النمو البكتيري بسبب تأثير الصاد الحيوي على سطح اآلغار.
يختلف قطر ھالة التثبيط باختالف تركيز الصاد الحيوي المدروس .حيث حض ر المعل ق البكتي ري
بنفس الطريقة المذكورة أنفا ً ومن ثم فرش على سطح األوساط اإلنمائية المحضرة مسبقا بواس طة
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ماسحة قطنية معقم ة عل ى كام ل س طح اآلغ ار بثالث ة مس تويات س طحية أفقي ة وعمودي ة وقطري ة
لضمان تجانس توزع المعلق البكتيري على سطح اآلغار.
حضنت األطباق بدرجة حرارة  ٣٧م °لمدة  ١٨س اعة ،حي ث ي تم خ الل ھ ذه الم دة انتش ار متت ابع
للصاد في الوسط ويترافق ذلك بتناقص تركيز الصاد كلما ابتعدنا عن مركز البئ ر ال ذي ت م ص نعه
في وسط االغار و أضيف إليه تركيزاً محدداً من الصاد الحيوي ،و تبع ا ً لحساس ية البكتري ا للص اد
أو عدم حساسيته نالحظ بعد فترة الحضن وجود ھالة محيطي ة ح ول األق راص خالي ة م ن آي نم و
جرث ومي  ،ويتوق ف ع ادة النم و الجرث ومي عن دما يلتق ي ف ي اآلغ ار ب التركيز األص غري المث بط
للنمو ) ، ( MICومن قياس قطر ھالة عدم النمو حول القرص يمكن أن نح دد المق دار األص غري
المث بط لنم و البكتيري ا ) (MICلعق ار سيفوتاكس يم الص وديوم المس تخدم ف ي الدراس ة وذل ك
بالرجوع إلى خط بياني شاھد يحدد العالقة بين قطر ھال ة ع دم النم و و المق دار األص غري المث بط
لنمو البكتيريا.
 -٤-٢االختبارات الفيزيائية
تم تقدير الخصائص الفيزيائية للمحلول المائي لمركب سيفوتاكس يم الص وديوم ،بتس جيل
طي وف امتص اص األش عة ف وق البنفس جية بدرج ة ح رارة الغرف ة وباس تخدام مقي اس الطي ف
الض وئي (SHIMADZU,UV-1601) ،لتراكي ز مختلف ة م ن المرك ب ،الختي ار التركي ز
األمثل ،وإجراء المسح العام ضمن مجال يتراوح بين  ١٩٠و  ١١٠٠نانو متر.
و بھدف اختبار الزمر الوظيفية فقد ت م اعتم اد طي وف امتص اص األش عة تح ت الحم راء للمحالي ل
المائية للعينات المشععة وللمحاليل المائية لعينات الشاھد ،بجھاز امتصاص األشعة تح ت الحم راء
) (FT-IRوبطول موجة من  ٤٠٠حتى  ٤٠٠٠ن انو مت ر و ) (Resalution-4حي ث أخ ذ كمي ة
من العينة المراد اختبارھا ووضعت مع كمية من مركب بروميد البوتاسيوم  ، KBrكمادة شفافة
لألشعة تحت الحمراء ،وتشكيل أقراص بمكبس خاص ،ومن ثم إجراء القياس على مقي اس طي ف
األش عة تح ت الحم راء .و ت م تق دير النق اوة و تغي رات درج ة االنص ھار بتحلي ل العين ات بجھ از
التحليل الحراري التفاضلي  DSCباس تخدام جھ از  Mettler DSC 20.و بج و م ن النت روجين
)تدفق  ١٠٠مل/د( ضمن المجال الحراري من  ٣٠حت ى  ٢٠٠م oوبمع دل تس خين ق دره  ١٠م/ o
دقيقة.
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 -٥-٢االختبارات الكيميائية
ت م تق دير ق يم الحموض ة  pHللعين ات المش ععة و عين ات الش اھد كمحالي ل محض رة
بتركيز ١٠٠ميكرون  /مل من خالل تغيرات االنحاللية بالماء  ،وذلك باستخدام مقي اس ال ـ pH
المصنع في شركة ) ( Hannaنموذج ).(HI 8521

 -٣النتائج والمناقشة
 -١-٣تأثير أشعة غاما في فاعلية مستحضر سيفوتاكسيم الصوديوم
لتقدير الفاعلية البيولوجية لمستحضر عقار سيفوتاكسيم الصوديوم في إعاقة نمو الكائن ات
الحية الدقيقة فق د ت م اختب ار ت أثيره ف ي تثب يط نم و بكتيري ا  E. coli ATCC 25922حي ث بين ت
نت ائج ھ ذه االختب ارات وج ود اخ تالف ف ي الت أثير ب ين العين ات المعالج ة باألش عة و ب ين عين ات
الش اھد ،وباعتب ار التركي ز األدن ى المث بط لنم و المتعض ي

Inhibitory

Minimal

) Concentration (MICھو المعيار المس تخدم ف ي ھ ذه الدراس ة للدالل ة عل ى فاعلي ة مرك ب
سيفوتاكسيم الصوديوم ،فقد أشارت نتائج ھذه االختبارات إلى زيادة التركيز األدن ى المطل وب م ن
العينات المعالجة باألشعة مع التركيز األدنى المطلوب من عينات الشاھد لدى جرعة ،KGy ٥٠
و ق در ھ ذا التركي ز ب ـ  ٠.٧٨ μg.ml-1ف ي ح ين ك ان التركي ز األدن ى لعين ات الش اھدμg.ml-1
 ، ١.٥٦الجدول ) (١والشكل ).(٤
تتفق ھذه النتائج مع نتائج دراسات أخرى ،تناولت تأثير األشعة المؤينة على إح دى مركب ات ھ ذه
الزمرة وعلى أنواع أخرى من الصادات الحيوي ة ،حي ث أش ارت نت ائج بع ض ھ ذه الدراس ات إل ى
وجود زيادة فاعلية الص اد الحي وي كمستحض ر (Olguner et al , 2004) . Sulfonamides
،( Bashandy, 2002 ) Selenomorphiline hydrochloride ,
في حين أظھرت نتائج دراس ات أخ رى ع دم وج ود ت أثير ي ذكر الس تخدام ج رع إش عاعية تص ل
حتى  ٥٠كيلو غري على فاعلية مستحضر (Zegota et al, 1994) ،Cefotoxime
وباختبار تأثير جرع مرتفعة من أشعة غاما ) ٥٠كيلو غري( على فاعلي ة  ١٥ن وع م ن الص ادات
الحيوية ،فقد تبين عدم وج ود أي ت أثير ي ذكر الس تخدام ھ ذا المس توى م ن الج رع عل ى تخف يض
فاعلية ھذه األنواع من الصادات الحيوية وذلك عند معالجتھا باألشعة في الحالة الجاف ة ) Lee et
.(al, 1977
وباعتبار أن تعقيم الص ادات الحيوي ة ي تم ع ادة باس تخدام ج رع إش عاعية تق ل كثي را ع ن المس توى
المطبق ف ي ھ ذه الدراس ة والمس تخدم ف ي الدراس ات المش ار إليھ ا أنف ا ،فق د اختب ر ت أثير المس توى
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المقترح لتعقيم الصادات الحيوية تجاريا ) ١٠كيلو غري( على أربع أن واع م ن الص ادات الحيوي ة
بالحال ة الص لبة )مس حوق( وھ ي Penicillin G, Neomycin, Novobiocin, and
 ، Dihydrostreptomycinحيث بينت نت ائج ھ ذه االختب ارات أن نس بة التفك ك لھ ذه الص ادات
ھو  % ٠.٩٥ ،٢.٣ ،١.٢ ،٠.٦ .على التت الي علم ا ب أن ھ ذه الح دود م ن التفك ك يمك ن أن تح دث
حتى عند تعريض الصادات الحيوي ة لمعالج ات أخ رى ك التحميض  Acidicأو التأس يس Basic
أو الھدرجة  Hydrolyticأو األكسدة .(Tsuji et al, 1983) Oxidative
 -٢-٣تأثير أشعة غاما في الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمركب سيفوتاكسيم الصوديوم
تب ين نت ائج التحالي ل المثبت ة ف ي الش كل ) (٢وج دول رق م ) (٢ترك ز طي وف االمتص اص
لمحلول سيفوتاكسيم الصوديوم ضمن المجال من  ١٩٠إلى  ٣٣٠نانو مت ر ،م ع وج ود تن اظر ف ي
القمم والخطوط البيانية لطيوف امتصاص األشعة فوق البنفسجية الـ  UVللمحاليل لمائي ة لعين ات
سيفوتاكسيم المشععة وغير المشععة ،و فروق طفيف ة ف ي ش دة امتص اص األش عة ف وق البنفس جية
الـ  UVبين عين ات الش اھد و العين ات المعالج ة باألش عة ،وتناس ب ھ ذه الف روق ط ردا م ع زي ادة
الجرعة اإلشعاعية المستخدمة.
وبمقارنة طيوف امتصاص األشعة فوق البنفس جية  UVللمحالي ل المائي ة للعين ات المش ععة وغي ر
المش ععة لعين ات سيفوتاكس يم المحض ر بتركي ز ) ،( ١ mg ml-1معتب رين الطي وف الناتج ة ع ن
قياس الماء المقطّر الذي استخدم في تحضير العينات أساسا للمقارنة ،فقد لوحظ تطابق ف ي القم م
والخط وط البياني ة لطي وف امتص اص األش عة ف وق البنفس جية سيفوتاكس يم م ع الق يم والخط وط
البيانية المميزة لھذا المركب والمدونة في تقاريرعلمية منشورة سابقا ً ).(Żegota et al., 1995
لق د أش ارت نت ائج بع ض الدراس ات إل ى وج ود تغي ر طفي ف ف ي طي وف امتص اص األش عة ف وق
البنفس جية ب ين المحالي ل المائي ة للعين ات المش ععة وغي ر المش ععة ،حي ث س جل ازدي اد ف ي
امتصاصية المحاليل المائية للعينات المشععة ،بطول موج ة تزي د ع ن (Zegota et ، ٣٠٠ nm
) al., 1995وعزي تبدل لون المحلول واكتسابه اللون األصفر إلى احتمال تغير بعض خصائص
سيفوتاكسيم عند تعرضه لألشعة ف وق البنفس جية بط ول موج ة م ن مرتب ة  ٢٥٤ nmو ھ ذا م ا ق د
أشار إليه ).(Lerner et at., 1988
تبين نتائج تحليل المحالي ل المائي ة لمرك ب سيفوتاكس يم باألش عة تح ت الحم راء والمش ار إليھ ا ف ي
الشكل ) (٥عدم ظھور طيوف امتصاص جديدة أو اخ تالف ف ي كثاف ة الطي وف المتحص ل عليھ ا،
وتشير نتائج ھذه التحاليل أيضا إلى وجود تط ابق ف ي القم م والخط وط البياني ة لطي وف امتص اص
األشعة تح ت الحم راء ال ـ  FTIRللمحالي ل المائي ة لعين ات سيفوتاكس يم المش ععة وغي ر المش ععة.

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

http://serversmiso.aecs.sy
11

أجري التحليل الحراري التفاضلي للعينات المدروسة لدرست نقاوة عقار سيفوتاكسيم وبينت نت ائج
ھ ذه االختب ارات للعين ات الش اھد والمعالج ة ع دم وج ود ف روق معنوي ة ف ي ق يم نق اوة عق ار
سيفوتاكسيم بين العينات المعالجة باألشعة وعينات الشاھد ،حيث بقي ت ق يم النق اوة مرتفع ة و تزي د
ع ن  ٢ + %٧٦لجمي ع العين ات )الش كل  (٣بم ا ف ي ذل ك العين ات المعالج ة بج رع مرتفع ة م ن
األش عة  ٢٥ kGyو  ٥٠ kGyالج دول ) .(٣ل م ي ؤثر التش عيع عل ى درج ة انص ھار مرك ب
سيفوتاكسيم ،حيث بقيت درجة االنصھار متس اوية عن د العين ات المش ععة وعين ات الش اھد ،والت ي
حددت بـ  ١٥٢±١م.o
تب ين النت ائج المدون ة ف ي الج دول ) (٢ع دم وج ود ف روق معنوي ة ف ي ق يم الحموض ة ال ـ  pHب ين
العينات المعالجة باألشعة و عينات الشاھد كما بينت نت ائج المالحظ ات الحس ية ع دم وج ود ف روق
معنوية في اللون بين العينات المعالجة وغي ر المعالج ة باألش عة إض افة ل ذلك فق د ل وحظ ثب ات ف ي
انحاللية سيفوتاكسيم في الماء ،أسيتون ،أثير و الكلوروفورم.
 -٤االستنتاجات
بينت نتائج ھذه التجارب إمكانية اس تخدام أش عة غام ا ب الجرع التعقيمي ة المقترح ة ) ١٠و
 ٢٥كيلوغري( لتعقيم مركب سيفوتاكسيم الصوديوم المن تج محلي ا دون أن يك ون لھ ذا المج ال م ن
الجرع آي تأثير معن وي عل ى الخص ائص الفيزيائي ة و الكيميائي ة و البيولوجي ة لھ ذا المرك ب ،أم ا
عند تطبيق جرع أعلى تصل حتى  ٥٠كيلوغري فذلك يؤدي زيادة فعالية ھذا المركب بيولوجيا.
كلمة شكر
يش كر الق ائمون ف ي العم ل إدارة الھيئ ة متمثل ة بالس يد ال دكتور الم دير الع ام لھيئ ة الطاق ة
الذرية لتشجيعه المستمر على إجراء األعمال العلمية ،و الشكر الجزيل أيضا للس يد مھي د الح اج و
اآلنسة داليا دفراوي ،عضوا الھيئة المخبرية في الدائرة ،لمساھمتھما في إنجاز ھذا العمل
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الجدول  .١تأثير أشعة غاما في تحديد التركيز األدنى من مركب سيفوتاكسيم الصوديوم الالزم
لتثبيط النمو الميكروبي
الحساسية الجرثومية
)(MIC μg.ml-1
١.٥٦
١.٥٦
١.٥٦
١.٥٦
١.٥٦
١.٥٦
٠.٧٨

الجرعة )(kGy
٠
٥
10
15
20
25
50
البكتيريا
المستخدمة

E. coli ATCC 25922

الجدول  .٢تأثير أشعة غاما في قيم الحموضة للمحلول المائي لمركب سيفترياكسون الصوديوم
درجة الحموضة

الجرعة )(kGy

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

الجدول  .٣تأثير أشعة غاما على نقاوة مركب سيفوتاكسيم الصوديوم
الجرعة )(kGy
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ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
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الشكل رقم  .١الصيغة الكيمائية لمركب سيفوتاكسيم الصوديوم كما وردت في دستور األدوية
األمريكي

1
0.6
0.4

ABS

0 kGY
5 kGY
10KGY
15 KGY
20 kGY
25 KGY
50 KGY

0.8

0.2
0
1500

500
1000
Wave Length

-0.2 0

الشكل رقم  .٢طيوف االمتصاصية لمحاليل محضرة من مركب سيفوتاكسيم الصوديوم
المعالج بالجرع  ٠و  ٥٠كيلوغري من أشعة غاما.

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
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الش كل رق م  .٣طي وف التحلي ل الح راري التفاض لي لمحالي ل محض رة م ن مرك ب
سيفوتاكسيم الصوديوم المعالج بالجرع  ٢٥ ،٢٠ ،١٥ ،١٠ ،٥ ،٠و  ٥٠كيل وغري م ن
أشعة غاما.

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
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الشكل رقم  .٤قيمة الھالة التي أحدثھا مركب سيفوتاكسيم الصوديوم قبل التشعيع و عند جرعة
 ٥٠كيلو غري.

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
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Irradiated with 50 kGy
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الش كل رق م  .٥طي وف االمتصاص ية لألش عة تح ت الحم راء  FTIRلمحالي ل محض رة م ن مرك ب
سيفوتاكسيم الصوديوم المعالج بالجرع  ٠و  ٥٠كيلوغري من أشعة غاما

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
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