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Groth Promotion Test
– Kontrola jakości podłoży do badania czystości mikrobiologicznej
produktów kosmetycznych i farmaceutycznych

Ocena działania podłoży hodowlanych stosowanych w badaniach biologicznych, jest jednym z ważniejszych elementów
wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w laboratorium. Pozwala potwierdzić przydatność podłóż stosowanych w metodach do
wykrywania i oznaczania liczby drobnoustrojów w produktach. Zasady przeprowadzania kontroli żyzności podłoży (GPT) opisane są
w Farmakopea w rozdziale 2.6.12. oraz 2.6.13. Badanie powinno być wykonywane dla każdej nowej serii podłoża gotowego, podłoża
przygotowywanego z produktu suchego, podłoża komponowanego z pojedynczych składników.

Dorota Merlak, Marcin Achciński
Argenta Sp. z o.o. Sp. k.

Badanie zdolności wzrostowych podłoży (GPT), różni się
nieznacznie w zależności od celu ich stosowania. Poniżej zamieszczono skrócony opis zasad przeprowadzania GPT dla
poszczególnych metod badawczych. W celu uzyskania szczegółowego opisu metody należy odnieść się do odpowiedniego
rozdziału Farmakopea.

GPT dla podłoży stosowanych w Badaniu Czystości Mikrobiologicznej Produktów Niejałowych – Badania ilościowe
Podłoża stosowane w badaniach ilościowych to Agar
z hydrolizatem kazeiny i soi (TSA) , Agar Sabouraud z dekstrozą
(SDA) oraz Bulion z hydrolizatem kazeiny i soi (TSB ).
Celem badania jest uzyskanie potwierdzenia cech odżywczych podłoża z nowej serii, poprzez sprawdzenie wzrostu małej liczby mikroorganizmów.

e - w yd a n i e d o p o b r a nia n a: w w w.farmacom.com.pl

Kryteria akceptacji
Dla podłoży stałych, uzyskany wzrost nie może być większy niż 100 jtk na porcję pożywki. Średnia liczba komórek uzyskana na podłożach nowej serii nie może być więcej niż 2 razy
mniejsza/większa niż średnia liczba wyrosłych drobnoustrojów
na serii uprzednio zatwierdzonej ( tzw. faktor 2).
Dla podłoży bulionowych wizualnie porównywany jest
wzrost nowej serii i zaaprobowanej, a kryteria akceptacji to: podobne zmętnienie w probówkach obu serii oraz wzrost poniżej
100jtk na podłożu agarowym posianym inokulum testowym.
Farmakopea nie deﬁniuje precyzyjnie określenia „podobny”, zatem przyjmuje się, że porównanie wizualne jest wystarczające.

GPT dla podłoży stosowanych w Badaniu Czystości Mikrobiologicznej Produktów Niejałowych –
Badanie obecności określonych drobnoustrojów

A

by wykonać badanie niezbędnym jest posiadanie przez laboratorium prawidłowo dobranych, oraz właściwie przechowywanych i przygotowywanych szczepów testowych.
Podstawowe zasady postępowania można zebrać w kilku
punktach:
• Podłoże powinno być badane za pomocą szczepów wymienionych w Farmakopea.
• Mikroorganizmy powinny pochodzić z Referencyjnych Kolekcji, nie więcej niż z piątego pasażu uzyskanego z hodowli
referencyjnej (również zwanej oryginalną serią siewną).
• Porcja podłoża sprawdzanej serii musi być zaszczepiona
małą liczbą komórek mikroorganizmów.
• Dla każdego szczepu stosowana jest osobna porcja sprawdzanego podłoża.
• Badanie wykonuje się w 2 powtórzeniach.
• Nową serię podłoża można uznać za dopuszczoną do stosowania, gdy wzrost na podłożu nowej serii jest porównywalny do wzrostu uzyskanego w serii poprzednio zaaprobowanej przez laboratorium.

samych warunkach co podłoża zaszczepione i nie powinny wykazywać wzrostu. Jeśli kontrolą ujemną jest podłoże w postaci
bulionu, to brak wzrostu powinien być potwierdzony posiewem
na agarze nieselektywnym.

Celem badania jest sprawdzenie, poprzez posiew małej liczby
mikroorganizmów, czy podłoża nowej serii działają prawidłowo
pod kątem żyzności, właściwości wybiórczych i różnicujących.
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Do badania żyzności i oceny specyﬁczności (właściwości
różnicujących) podłoży stałych i bulionów stosuje się inokulum
o gęstości ≤ 100jtk, do określenia właściwości wybiórczych gęstość inokulum wynosi minimum 100jtk .
Stosowane są szczepy: Staphyloccocus aureus ATCC 6538,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Escherichia coli ATCC8739,
Salmonella enterica subsp. enterica serowar Typhimurium
ATCC14028 lub Abony NTCC 6017 Candida albicans ATCC 10231,
Clostridium sporogenes ATCC 11437 lub odpowiadające im szczepy z innych kolekcji referencyjnych. Dobór szczepów zależny jest
od przeznaczenia podłoża i obejmuje szczep dodatni lub szczep
dodatni oraz ujemny dla podłóż różnicująco-selektywnych.
Do przygotowania zawiesiny roboczej szczepów testowych
stosuje się świeżo uzyskane hodowle oraz rozcieńczalniki takie
jak zbuforowany roztwór chlorku sodu z peptonem o pH 7,0 lub
bufor fosforanowy o pH 7,2. Gotowe inokulum możne być przechowywane do 24 godzin w temperaturze 2-80C. W przypadku Clostridium sporogenes może być stosowana zawiesina spor
przechowywana przez zwalidowany okres czasu. Dla każdej
serii badanej, kontrolę ujemną stanowi nieposiana płytka nowej
serii oraz płytka posiana samym rozcieńczalnikiem inokulum, co
pozwala stwierdzić, że stosowane odczynniki są sterylne. Kontrole ujemne inkubuje się w tych samych warunkach co próbki
właściwe. Podobnie jak w badaniach ilościowych w przypadku
braku wzrostu ujemnej kontroli bulionowej, wynik powinien
reklama

Szczepy testowe niezbędne do badania to Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomoas aeruginosa ATCC 9027, Bacillus subtilis ATCC6633, Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus brasiliensis
ATCC 16404 lub odpowiadające im mikroorganizmy pochodzące
z innych uznanych kolekcji NCIMB, CIP, NBRC ( dla bakterii)
i NCPF, IPI, NCPF (dla Candida) oraz IMI,IP, NBRC (dla pleśni).
Do przygotowania zawiesiny roboczej szczepów testowych
stosuje się świeżo uzyskane hodowle oraz rozcieńczalnik taki
jak zbuforowany roztwór chlorku sodu z peptonem o pH 7,0 lub
bufor fosforanowy o pH 7,2 z dodatkiem 0,05% polisorbatu 80
dla zawiesiny spor Aspergillus brasiliensis. Czas przechowywania
zawiesiny testowej w temp 2-80 C powinien być zwalidowany.
Dla każdej serii badanej, kontrolę ujemną stanowi nieposiana pytka nowej serii oraz płytka posiana samym rozcieńczalnikiem inokulum, co pozwala stwierdzić, że stosowane odczynniki są sterylne.
Porcje/płytki badanego podłoża nowej serii i serii uprzednio zatwierdzonej zaszczepiane są osobno dla każdego szczepu
inokulum testowym o gęstości nie większej niż 100jtk. W przypadku badania bulionu dodatkowo, inokulum posiewane jest na
dwie płytki z agarem nieselektywnym uprzednio zatwierdzonej
serii, co pozwala na określenie jego dokładnej gęstości.
Warunki inkubacji podaje Farmakopea w tabeli 2.6.12-1.
Podłoża TSA i TSB inkubuje się w temperaturze 30 – 35 °C,
w czasie do 3 dni dla bakterii, natomiast do 5 dni w przypadku
grzybów.
Podłoża SDA inkubuje się w temperaturze 20-25 °C w czasie do 5 dni. Kontrole ujemne powinny być inkubowane w tych
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10 ważnych zasad
prawidłowego
wykonania
badania GPT
Wykonanie badań kontrolnych podłoży samo w sobie
nie jest bardzo skomplikowane,
jednak może dawać błędne wyniki gdy laboratorium nie dotrzymuje zasad w newralgicznych punktach procedury:
1. Badanie prowadzimy równolegle. Gęstość
stosowanego inokulum określamy zawsze poprzez jego posiew na podłoże nieselektywne z
uprzednio uznanej partii. Badanie wykonujemy
w dwóch lub nawet w trzech powtórzeniach.
Badanie prowadzimy równolegle dla nowej
i uprzednio zatwierdzonej serii, co eliminuje
wszystkie zmienne oprócz podłoża.
2. Jeśli jest to konieczne podwajamy ilość inokulum tak, aby zapewnić odpowiednią liczbę
kolonii na porcję podłoża. Np. zamiast 0,1ml
możemy posiać 0,2ml zawiesiny drobnoustrojów. Wynika to z nieznacznie hamujących
właściwości podłoża hamująco-różnicującego
również w stosunku do mikroorganizmu docelowego. Aby stwierdzić czy inokulum powinno
być podwojone, podłoże hamująco-różnicujące
można badać równolegle z podłożem nieselektywnym np. TSA. Jeśli stwierdzimy brak wzro-
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stu kolonii na podłożu selektywnym i mniej
niż 50 kolonii na TSA, inokulum może zostać
podwojone. Nie musimy obawiać się o uzyskanie współczynnika 2, gdy przeprowadzamy
GPT dla podłóż różnicująco –selektywnych,
ponieważ Farmakopea mówi tylko o porównywalnych wynikach. Cetrymid agar jest bardzo
hamujący, dobrze jest więc stosować do jego
kontroli świeżo uzyskaną hodowlę z preparatu
np. KWIK-STIK™ PLUS, który pochodzi z 2 pasażu od macierzystej serii siewnej.
3. Jako kontrolę dla podłóż bulionowych stosujemy agar nieselektywny. Oceniając nową
serię podłoża płynnego badamy równolegle:
nową serię i serię uprzednio uznaną oraz agar
nieselektywny. Agar nieselektywny niezbędny
jest do określenia gęstości inokulum.
4. Używamy systematycznie kalibrowanych
pipet.
5. Preparaty ogrzewamy. Jeśli korzystamy z
ilościowych preparatów szczepów testowych,
przed ich użyciem zawsze doprowadzamy tabletkę lioﬁlizatu do temperatury pokojowej
przed wyjęciem jej z ﬁolki. Zajmuje to około 30
minut. Gdy używamy np. zestawów EZ-Accu
Shot nie otwieramy opakowania pojedynczego
zestawu przed ogrzaniem, ponieważ powoduje
to kondensację wody w ﬁolce.
6. Do uwadniania lioﬁlizatów szczepów testowych stosujemy odpowiednie płyny uwadnia-

być potwierdzony poprzez posiew na nieselektywne podłoże
agarowe. Ponieważ badanie żyzności i właściwości hamujących
wykonywane są w tym samym czasie, kontrola ujemna może
być wspólna dla obu kierunków kontroli.
Procedura opiera się na tych samych zasadach co kontrola
podłoży do badań ilościowych:
równolegle bada się nową serię i uprzednio zatwierdzoną. Podłoża posiewa się w dwóch powtórzeniach dla każdego
szczepu osobno. Jeśli podłoże jest płynne lub hamująco- różnicujące, jednocześnie tą samą zawiesiną szczepu posiewa się
dwie płytki z agarem nieselektywnym, co pozwala na dokładne
określenie gęstości stosowanego inokulum.
Warunki inkubacji powinny być takie same jak w badaniu
właściwym dla określonego kierunku.

Tab. 1.
Preparaty ilościowe
na przykładzie firmy
Microbiologics

jące. Pseudomonas aeruginosa wymaga innego
płynu niż pozostałe mikroorganizmy.
7. Mieszamy, mieszamy i jeszcze raz mieszamy.
Mieszanie jest najważniejsze dla uzyskania homogennego inokulum.
8. Zawsze stosujemy właściwe dla danego
szczepu warunki hodowli
Pseudomonas aeruginosa i Bacillus cereus do
wzrostu potrzebują tlenu. Przy ich hodowli
w bulionach, pozostawiamy wolną przestrzeń
nad słupkiem podłoża i lekko odkręcamy korek probówki. Przy hodowli Clostridium sporogenes zawsze stosujemy wskaźnik warunków
beztlenowych.
Sprawdzamy
temperaturę
w cieplarkach dwa razy w ciągu dnia. Sprawdzamy cieplarki i kalibrujemy termometry zgodnie
z programem nadzoru nad wyposażeniem.
9. Odpowiednio ogrzewamy podłoża przy metodach zalewowych. Podłoże może być przetrzymywane w łaźni wodnej po upłynnieniu,
nie dłużej niż 3 godziny. Wysterylizowany, zestalony agar może być upłynniony tylko raz.
10. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wykrywanie wszystkich mikroorganizmów
w naszym produkcie. Niektóre mikroorganizmy
mogące występować w produkcie, tzw. objectionable organisms, nie są ujęte w Farmakopea
i mogą wymagać specjalnych podłóż. Do kontroli podłóż mogą zostać wykorzystane własne
izolaty.

Kryteria akceptacji dla badania właściwości hamujących podłóż stałych i bulionów
Mikroorganizmy powinny być w tym samym stopniu zahamowane na płytkach (lub w probówkach) nowej i uprzednio
uznanej serii podłoża hamującego. Na kontrolnym podłożu nieselektywnym powinno się uzyskać wynik minimum 100 kolonii.

Gotowe preparaty szczepów
testowych do badań GPT
Producenci komercyjni preparatów szczepów testowych,
tacy jak np. Microbiologics® oferują gotowe produkty specjalnie przeznaczone do badań GPT. Po przygotowaniu preparatu
zgodnie z instrukcją, zapewniają one od 10 do 100 jtk w 0,1ml
gotowej zawiesiny. W zależności od rodzaju preparatu w zestawie znajduje się ﬁolka z tabletką lioﬁlizowanego szczepu testowego i ﬁolka z płynem do przygotowania porcji inokulum lub
zbiorcze opakowanie dla tabletek i porcje płynu uwadniającego.
Przykładowe ilościowe produkty przeznaczone do GPT zestawione są w tabeli 1.

Posumowanie
Zapewnienie poprawności uzyskiwanych wyników jest
podstawowym zadaniem dla każdego laboratorium mikrobiologicznego. Pierwszym jego elementem jest potwierdzenie odpowiedniej jakości stosowanych podłóż. Prowadzenie kontroli
nowych serii podłóż odpowiednio dobranymi, przygotowanymi
i posianymi szczepami testowymi, za pomocą inokulum o małej
liczbie komórek daje pewność, że wyniki uzyskiwane w rutynowych badaniach są prawidłowe, powtarzalne i odtwarzalne.
Aby ułatwić i przyspieszyć badania kontrolne podłóż, laboratoria mogą stosować nowoczesne, gotowe rozwiązania w postaci
ilościowych preparatów szczepów testowych pochodzących z
uznanych kolekcji. Dokładna i szeroka kontrola jakości prowadzona przez producentów podłóż, udokumentowana certyﬁkatami, jest również pomocna w zapewnieniu poprawności wyników używających ich laboratoriów.
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Kryteria akceptacji dla badania żyzności podłoży hamującoróżnicujących oraz cech identyﬁkacyjnych
Dla podłoży stałych, uzyskany wzrost nie może być większy niż 100 jtk na porcję pożywki. Średnia liczba komórek uzyskana na podłożach nowej serii powinna być porównywalna do
liczby dla serii uprzednio zatwierdzonej. Przyjmuje się, że wystarczające jest uzyskanie 50% lub 70% liczby kolonii.
Dla podłoży bulionowych wizualnie porównywany jest wzrost
nowej serii i uznanej, a kryteria akceptacji to: podobne zmętnienie
w probówkach obu serii oraz wzrost poniżej 100 jtk na nieselektywnym podłożu agarowym posianym inokulum testowym.
Przy okazji badania żyzności można wykonać również ocenę
właściwości identyﬁkacyjnych podłoża porównując morfologię
kolonii/wygląd bulionu nowej i uprzednio zatwierdzonej serii

EZ-Accu Shot™ Select

EZ-Accu Shot™

EZ-CFU™ One Step

EZ-CFU™

Szczepy

5 szczepów w zestawie

Wybór z 19 szczepów

Wybór z 35 szczepów

Wybór z 29 szczepów

Liczba oznaczeń

10 badań dla każdego szczepu z ﬁolki

10 z ﬁolki
50 z opakowania

19 z ﬁolki
• 190 z opakowania

90+ z ﬁolki
900+ z opakowania

Lioﬁlizowany
szczep w tabletce

1 tabletka daje
10-100 jtk / 0.1 ml

1 tabletka daje
10-100 jtk / 0.1 ml

2 tabletki dają
10-100 jtk / 0.1 ml

2 tabletki dają
10-100 jtk / 0.1 ml

Ożywianie

Bez inkubacji

Bez inkubacji

30min inkubacji
przed posianiem

30min inkubacji
przed posianiem

Rozcieńczanie

Bez rozcieńczania

Bez rozcieńczania

Bez rozcieńczania

Jedno rozcieńczenie dziesiętne

Stabilność inokulum

8 godzin

8 godzin

8 godzin

30 minut

e - w yd a n i e d o p o b r a nia n a: w w w.farmacom.com.pl

oraz wykonując badania identyﬁkacyjne. Wygląd, morfologia
kolonii i badania identyﬁkacyjne powinny dać podobne wyniki.
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