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Radyasyonla Sterilizasyon I : Radyasyonla 
Sterilizasyonun Tıbbi Aletlerde Kullanımı 
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Radyasyonla Sterilizasyoıı I: Radyasyonla Sterilizasyonun 
Tıbbi Aletlerde Kullanımı 

Özet : Tıbbi aletlerin sterilizasyonunda, kuru hava, buhar, 
etilen oksit ve radyasyon gibi, çeşi#i sterilizasyon yön
temleri kullanılmaktadır. Bu derlemede radyasyonla ste
rilizasyon konusunda, radyasyon mikrobiyolojisinin esas
ları, radyasyon kaynakları, iyi üretim koşulları, iyi 
radyasyon uygulamaları, sterilite güvenlik sınırının seçimi, 
sterilizasyon dozu seçimi ve tıbbi malzemelerdeki uy
gulamaları gözden geÇirilmiştir. 
Radyasyonun etkisi, mikroorganizmaların DNA 'farında 
oluşturduğu zincir kırıkliırı ve çapraz bağlarda hasarlar so
nucu oluşan ölümcül etkilerle ortiıya çıkmaktadır. Rad
yasyonla sterilizasyônda 60Co ve 137Cs gibi radyoaktif kay
naklar kullanılmakta · olup, 60Co kullanımı yaygındır. 
Sterflize edilecek olan materyalin iyi üretim uygulamaları 
ile ·üretilmiş olması ve sterilizasyon işleminde iyi radyasyon 
uygulamaları kurallarına özen gösterilmesi gerekmektedir, 
Ürünün kullanım alanına göre SAL seçilerek, materyalin 
mikrobiyal yük özelliklerine göre sterilizasyon dozu tespit 
edilir. Materyalin mikrobiyal- yükü ve radyasyon direnci 
hakkında yeterli veri yoksa minimum sterilizasyon dozu ola
-rak 25 kGy önerilmektedir. Gama ışınları enjektör, eldiven 
gibi çok kullanılan tıbbi malzemelerin sterilizasyonunda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Radyasyona dayanıklı ma
teryalden üretilmiş, hava filtreleri, maskeler, galoşlar, cer
rahi setler, sütür materyalleri, protezler, implantlar -gibi 
tıbbi malzemelerde gide.rek artan kullanımı mevcuttur. Rad
yasyonla sterilizasyonda, paketlenmiş son ürün halinde ste
rilizasyonun mümkün olması, işlemin sürekli olarak uy
gulanılabilirliği, . toksik kalıntıların oluşmaması ve 
birikmemesi yöntemin üstünlüğüdür. Materyalin uygun se
çilmesi durumunda, tesis kurmak için pahalı yatırım ge
rektirmetine karşın, yaygın ve güvenilir olarak kullanılması 
mümkündür. 
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Radiation Sterilization I: The Use of Radiatioıı 
Sterilization in Medical lnstruments 

Summary : Medical instruments may be sterilised with heat, 
vapour ethylene oxide and radiation. bı this article we re
view the basic principle..s of radiation science, radiation 
sources, goo_d radiation practice, good manufacturing prac
tice, sterility assurance level, dosage, safety and micro
biology of sterilisation procedures used in medical in
struments. 
Radiation exeris a lethal effect on microorganisms by caus
ing DNA breakage and cross-link damage. Radioactive 
sources such as 60Co and 137Cs are usedfor radiation steri
lisation and the use of 60Co is more common. The product to 
be sterilised must be produced according to the GMP rules 
and irradiated according to the GRP rules set. SAL must be 
choseri according to the field of use of the materia} and the 
sterilising dose is adjusted to the microbial load of the prod
uct. lf this data is not reliable, a dose of 25 kGy is re
commended for minimum sterilisation dose. The material to 
be sterilised must be produced /rom radiation resistant nıa
terials. Radiation sterilisation enables the product to be ste
rilised after packaı;_ing and the process is continuous without 
fonnation of any to:tic residues. Despite requiring a higher 
investment at the beginning, radiation sterilisation is ınuch 
more cost-effective and reliable in the long-run. 
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GİRİŞ 

Ortamdaki tüm canlı organizmaların uzak
laşhrılması veya öldürülmesi, koşullar normale 
döndüğünde dahi mikroorganizmaların ço
ğalamayacağı şartların oluşması, canlı mik
roorganizmaların bulunmaması şeklinde ta
nımlanan sterilizasyon, tıbbi aletlerin kullanımında, 
sağlık açısından çok önemlidir1,2. Tıbbi aletlerin ste
rilizasyonunda çeşitli yöntemler kullanılmakla bir
likte, son yıllarda radyasyonla sterilizasyon yöntemi 
daha emin, güvenilir bir yöntem olarak tercih edil
mektedir. Bu makalede de radyasyonla sterilizasyon 
ve tıbbi aletlerdeki kullanımından bahsedilecektir. 

Radyasyonla sterilizasyon yönteminin kullanımının 
yaygınlaşması, bilin1 adamlarının, mühendislerin, 
atom enerjisi ajansının ve endüstri şirketlerinin baş
lattığı yoğun çalışmaların sonucudur. Tek kul
lanımlık tıbbi malzemelerin üretimlerindeki artış ve 
bu ürünlerin konvansiyonel yöntemlerle ste
rilizasyonunun zor oluşu da bu gelişmelerde önemli 

rol oynamışhr. 

Kuru hava ve buhar ile sterilizasyon güvenilir ve 
yaygın olarak kabul edilmiş yöntemlerdir. Sterilize 
edilecek materyalin ısı veya neme dayanıklı olması 
gerekliliği yöntemin kısıtlayıcı tarafıdır. İkinci 
dünya savaşı sonrasında, sterilizasyonda etilen 
oksit kullanımı kabul görmeye başlamışhr. Etilen 
oksitin, patlayıcı ve yanıcı olması, paketlemede kul
lanılan materyalin gaz için yeterince geçirgen ol
ması zorunluluğu, ~-kloroetanol ve etilen glikol gibi 
toksik maddelerin oluşumu dezavantaj oluş

turmaktadır3A. 

Radyasyon ile sterilizasyon konusundaki ça
lışmalar, 1940'1ı yılların sonlarına dayanmaktadır. 
Çeşitli mikroorganizmaların öldürülmesinde ve 
gıda, farmasötik ve tıbbi alandaki sterilizasyon ça
lışmalarında elektron hızlandırıcıların ve rad
yoizotop kaynakların kullanımı çeşitli firmalarca 
desteklenmiştir. Radyasyon uygulamalarının gü
venilir ve emin olduğunun başarılı bir şekilde gös
terilmesiyle, dünya çapında kullanımı artmışhr. 

Tıbbi aletlerin radyasyonla sterilizasyonu için Ulus
lararası Atom Enerjisi Kurumunun önerdiği uy-
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gulama kuralları 1967 yılında yayınlanmış, 1973 yı
lında bu kurallarla ilgili revizyon yapılıp ya
yınlanmıştır5,6. Bu bilgilerin ışığı altında, sürekli ola
ra'k radyasyon uygulamalarında artış izlenmektedir. 
1992 yılında 200 civarında geniş ölçekli gama ışın
layıcısı, 800 civarında elektron luzlandırıcısı ve yüz
lerce laboratuar ve araşhrma tipi gama ışınlayıcısı 
bulunmaktaydı. Bu sayı her yıl yaklaşık olarak% 10 
oranında artınaktadır7. Türkiye'de "ışınlama işlemi" 
yapmak üzere kurulmuş iki adet Gama Işınlama te

sisi bulunmaktadır8. 

Radyasyon Mikrobiyolojisinin Esasları 

Radyasyon, hücreleri fizyolojik, biyolojik ve kim
yasal kompleks işlemler sonucunda inaktive et
mektedir. Radyasyonun etkisi, erken dönemde fiz
yolojik değişiklikler olarak ortaya çıkabildiği gibi, 
karsinogenezis gibi geç biyolojik etkiler olarak da 
görülebim1ektedir. Radyasyonun etkileri, geleneksel 
olarak, direkt ve indirekt olarak sınıflandırıilllakta 
iken, günümüzde letal, subletal ve potansiyel letal 
etkiler olarak gruplandırıilllaktadır. Radyasyonun 
madde ile etkileşimi sonucu, iyonlaşma veya uya
rıillla gibi etkiler oluşmaktadır. Mik
roorganizmalarda radyasyon, etkileşim sonucu her 
ne kadar geniş fizyolojik ve biyolojik hasarlar oluş
tursa da asıl hedef DNA'dır. DNA da meydana 
gelen zincir kırıkları ve çapraz bağ hasarları öl
dürücü etkiyi oluşturmaktadır7,9,1D. 

Mikroorganizmalara uygulanan radyasyon dozu ve 
etkisi konusunda üç lıipotezsel eğri tanımlanmıştır : 

Üstel eğri : Her mikroorganizma, maruz kaldığı be
lirli bir radyasyon dozu ile inaktive olur. Mik
roorganizma populasyonunun absorbe ettiği rad
yasyon (d) sonucu canlı kalabilen mikroorganizma 
sayısını (S) veren eşitlik aşağıda gösterilmiştir. 

S = e·kd 

Bileşik eğri : İki veya daha fazla mikroorganizma alt 
grubundan oluşmuş bir populasyonda her mik
roorganizma grubu absorbe edilen radyasyon ·do
zuna göre üstel yanıt gösterir. a ve b gibi iki alt 
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gruptan oluştuğu düşünülen karışım halindeki po
pulasyondan canlı kalabilen mikroorganizma sayısı 
(S) 

S = a.e-kd + b.e-kd 

şeklinde formüle edilebilir. 

Sigmoidal eğri : Her mikroorganizmanın inaktive 
edilmesi için birden fazla doz gerektiğini gösteren 
eğridir. Hedef mikroorganizma sayısı (n) ol-

. duğunda canlı kalabilen mikroorganizma sayısı {S) : 

şeklinde belirtilebilir. 

Mikroorganizmaların radyasyona yanıtı fiziksel fak
törler (ısı, radyasyonun tipi), kimyasal faktörler (ste
rilize edici veya koruyucu faktörler), biyolojik ve fi
ziksel faktörler (büyüme fazı gibi) ile 
değişebilmektedir. Ortamda 0 2 varlığı radyasyona 
karşı duyarlılığı arttırmaktadır. 

Sterilizasyon açısından bakıldığında, sterilize edi
lecek materyalin kontamine olduğu mikrofloranın 
özellikleri önem taşımaktadır. Çeşitli mik
roorganizma tipleri, türleri ve suşları radyasyona 
karşı farklı duyarlılık gösterebilmektedir : 

Radyasyona bakteri ve bakteriyel sporlara göre 
virüsler daha az duyarlıdır. 
Tek zincirli basit virüsler, iki zincirli kompleks 
virüslere göre daha çok duyarlıdır. 
Virüslerin hidrasyon düzeyi, duyarlılığı et
kilemektedir. 
Bakteri sporları vejetatif formlara göre rad
yorezistandır. Micrococcus radiodurans ve Mic
rococcus radiophylus oldukça radyorezistandır. 

Radyasyon ile sterilizasyonda, materyalin mikrobi
yolojik olarak incelenmesi önemli rol oynamaktadır. 
Bu mikrobiyolojik incelemeler de şunlardır: 

Sterilizasyon öncesi urunun kon-
taminasyonunun {bioburden) belirlenmesi, 

Kontamine mikroorganizmanın rad-
yoduyarlılığının araştırılması, 
Son ürünün sterilizasyon kontrolü, 
Biyolojik indikatörlerin hazırlanması ve kul
lanımı; 

Ortamın hijyenik koşulları hakkındaki bil
gilenme. 

Radyasyonla sterilizasyonda biyolojik indikatörler 
olarak, Bacillus pumilis E601 (Go-no-Go 25 kGy test 
eder) ve Bacillus sphaericus CA sporları kul
lanılmaktadır1 1 . 

· Radyasyon kaynağı 

Radyasyonla sterilizasyonda radyasyon kaynakları, 
gama kaynakları, elektron hızlandırıcılar, X-ışınları 
kaynakları kullanılır. Bu makalede gama ışını kay
naklarından bahsedilecektir. 

Gama ışınları için kaynak olarak 60co ve l37Cs kul
lanılmaktadır. 60Co 1.17, 1.33 MeV luk gama ışınları 
yayar. Yarı ömrü 5.27 yıl olup, oldukça uzundur. 
Yüksek enerji verimi (1480 W / 100 kCi) ve enerji 
verim kapasitesine (540 Mrad kg / saat / 100 kCi) 
sahiptir. Kaynak etkinliği, 540 Mrad kg / saat / 100 
kCi de% lOO'dür. 6Dco kaynağı piyasadan kolay ola
rak elde edilebilir. Bu kaynakların, endüstriyel uy
gulamalar için 20 MCi/yıl, tıbbi uygulamalar için 5-6 
MCi/yıl gama ışını veren dozlarda üretimleri mev
cuttur. Kaynak tasarımı, yüzey alanı 0.Smxlm veya 
lmx3m, derinliği de Sm olacak şekilde yapılabilir. 
Kaynağın hizmet süresi 15-20 yıldır. 10-200 Ci/ g 
gibi oldukça geniş spesifik aktivite aralığında uy
gulanabilir. Kaynaktan 10 cm uzaklıkta yatay ek
sende yapılan doz ölçümleri aşağıdaki gibidir : 

6.6 Mrad/saat 4.5 m uzunluğunda lMCi lik doğ
rusal kaynak 
2.4 Mrad/ saat 4.5 m uzunluğunda 0.4 m çapında si

Jindir kaynak 
2.7 Mrad/saat 4.5 m uzunluğunda 1 m genişliğinde 
geniş plak kaynak 
5.6 Mrad/saat lm x 2 m plak kaynak 
130 Mrad/ saat nokta kaynak 
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Diğer bir gama ışını kaynağı olan 137Cs nin yarı 

ömrü 30 yıl olup, 0.66 MeV enerji pikine sahip foton 

yayar. Enerji verimi orta derecede, 370 W /100 kCi 

ve enerji verim kapasitesi 135 Mrad kg/saat/100 

kCi'nde etkinliği %100'dür. Geniş ölçekli en

düstriyel uygulamalarda ender olarak kullanılır. 

Fizyon ürünü olduğu için, 1-20 Ci/gr gibi düşük 

spesifik aktiviteye sahip kaynaklar satılmaktadır. 

Uzun yarı ömrü nedeniyle, kaynak hizmet süresi 

60-100 yıl arasında olmaktadır. Yüksek "Z" değeri 

nedeniyle zırhlama için daha az kalınlıkta kurşun 

gerekmektedir. Günümüzde radyasyonla sterilizas

yon için yaygın olarak kullanılınamaktadır12-15. 

Gama ışınlayıcıları IAEA dökümanlarına göre dört 

kategoriye ayrılmaktadır12,14: 

Kategori I : Kendiliğinden zırhlı Gama hücreleri, 

onbeş farklı tipi mevcut olup, yaygın olarak kul

lanılınaktadır. 

Kategori II : Kuru olarak saklanan zırhlı ışınlama 

odası, genellikle araştırmalarda kullanılınaktadır. 

Kategori fil : Kaynak saklama havuzu içinde yer al- · 

maktadır. Oldukça ucuz ünitelerdir. 

Kategori N : Havuz içinde bulunan zırhlı ışınlama 

odası, çok amaçlı, oldukça yüksek kapasiteye sahip 

kaynaklardır. 

Kaynaklar yukarıda da belirtildiği gibi 60Co ve 

137 Cs izotoplarından uygun kategorilerde se

çilmelidir. 

Radyoaktif kaynak seçildikten sonra yapılması 

planlanan işleme göre alan belirlenerek kaynağın 

yerleştirilmesi gerekmektedir. Yer seçiminde, elekt

rik enerjisi stabil olan, yüksek su seviyesi olınayan, 

deprem bölgesinden uzak, yerleşim alanındaki po

pulasyonun radyasyondan etkilenıneyeceği, yeterli 

analizlerin yapılıp Atom Enerjisi Kurumu ta

rafından onaylandığı, doğal radyasyon düzeyinin 

ölçülüp belirlendiği, zehirli gazların mümkün ol: 

duğunca düşük olduğu alanlar tercih edilmelidir. 
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Kaynak yerleştirildikten sonra, güvenlik ve çevresel 

kontroller ile ilgili çalışmalar başlatılır. Kaynağın 

zırhlama kontrolleri, transportunu sağlayan sis

. temlerin kontrolleri, dozimetrik kontroller ya-

pılmalıdır. 

İyi üretim Uygulamaları 

Bir tıbbi materyalin üretiminde ve sterilizasyonunda 

iyi üretim uygulamaları (GMP) na uyulınası gerekir, 

Bu da ürimiın yeterli kalitede alınası v_e üretimde 

çalişanların sağlığı açhından oldukça önemlidir. 

Tıbbi materyale kontrolliı ve validasyonu yapılmış 

şekilde radyasyonla sterilizasyon işleminin ya

pılması, materyalin yeterli qerecede steril olduğunu 

ve steril kalacağını göstermeyebilir. Bunun yanısıra 

üretici firma, üretimin her aşamasında işlem es

nasında yapılınası gereken denetirrıleri yapmak, 

üretimle ilgili tüzük ve kuralları içeren iyi üretim 

uygulamalarına titizlikle uymak zorundadır. Bu ko

nudaki kurallar üretilıniş materyalin kalitesi, gü

venliği, performansı ile ilgili karşılaması gereken ni

telikleri belirtınektedir. İyi üretim uygulamalarının 

temel esasları : 

Entegre olınuş üretim sistemi ve kalite garantisi, 

Üretim ve kalite güvencesi için ayrı yöntem so

rumluluğu, 

Uygun koşullar, aletler ve materyaller, 

Eğitilmiş personel, 

Üretim ve kalite garantisi için dökümante edilmiş iş

lemler, 
Uygun seri ve üretim kayıtları, 

Yeterli işleme, taşuna ve saklama koşulları, 

GMP işlemlerini kontrol edecek sistemdirl6-18. 

İyi Radyasyon Uygulamaları 

Radyasyon uygulamaları da materyal üretim iş

leminin bir parçası olarak iyi imalat koşullarının uy

gulanabilir kısunlarına uymak zorundadır. Bu ku

rallar da İyi Radyasyon Uygulamaları (GRP) olarak 

adlandırılmaktadır. İyi Radyasyon Uygulamaları, 

teknolojinin kontrolü, işlem geçerliliği, or

ganizasyon, personel, personel eğitimi, işlem kont

rolü ve kayıt tutına gibi kısımları içermektedir. Tek-
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nolojinin kontrolü, materyalde absorbe edilen 
dozun uygulanabilirliği, dağılımı ve büyüklüğü ve 
işlem koşullarında bu parametrelerin ortaya kon
ması şeklinde belirtilebilirl9. 

Radyasyon kaynağı, yukarıda anlahlan koşullarda 
seçildikten sonra, kaynağın elektromekanik sis
temlerin tam olarak çalışhğı ve daha önce yapılan 
dozimetri çalışmalarının tekrarlanabilir olduğu gös
terilmelidir. 

Radyasyonla sterilizasyon yapmak üzere işlehneye 
açılan yeni bir tesis tek bir ürün ya da sınırlı sayıda 
ürün için tasarımlanır. Bu tesis işlehneye alınırken 
işlem kontrolü yapılmalıdır. İşlehneye alınması sı
rasında ilk dozimetrik ölçümler taşıma sistemi üze
rinde bulunan ürün paketlerinin kaynak önünden 
tam bir tur geçişi sırasında aldığı doz dağılımının 
belirlerunesi için yapılır. Bu ölçümlerde maksimum
minimum doz değerleri ve doz haritaları çıkarılır. 
Böylece tesisin kalibrasyonu da yapılmış olur. Te
sisin kalibrasyonu, ürün tarafından soğurulan doz 
ile tesis parametreleri arasındaki ilişkinin be
lirlenmesi açısından yapılan ölçümleri de kap
samaktadır. Dozimetrik çalışmalar yılda bir kez tek
rarlanmalıdır. Tesiste, kaynak değişikliği, yeni bir 
taşıma sistemi veya ürün değişikliği gibi doz ve da
ğılımı etkileyecek bir değişiklik yapılıruş ise doz da
ğılımı çalışmaları yenilenmelidir. Rutin işlemler sı
rasında da dozimetrik çalışmalar ile sistem kontrolü 
yap' lmalıdırl8,l9 . 

Radyasyon ile sterilize edilıniş ürünün aldığı dozun 
monitorize edilınesinde rutin dozimetreler kul
lanılınaktadır. Rutin dozimetreler, boyalı po
limetakrilat, sellüloz tri asetat, Termo Luminesan 
Dozimetreler (TLD) gibi katı, serik sülfat, ferröz 
bakır, potasyum dikromat gibi kimyasal çö
zeltilerden oluşmaktadır. Rutin dozimetrelerde ab
sorbe edilen radyasyon dozu spektrofotometrik ola
rak ölçülınektedir. Rutin dozimetrelerin doz ölçüm 
etkinliği kolorimetrik veya Fricke dozimetresi gibi 
referans dozimetrileri ile değerlendirilmektedir. 

Işınlama sonrası, dozimetreler okunarak radyasyon 
haritaları çıkarılır ve ürünün aldığı en düşük ve en 
yüksek doz belirlenir. Radyasyonla sterilizasyonda, 

sterilizasyon dozu hesaplanıp, alınan doz rutin do
zimetreler ile de denetlendiği için biyolojik en
dikatörler gereksiz olup, kullanımı önerilınemekte
dir. 

İşlem geçerliliğini, materyal uyumunun gös
terilmesir sterilizasyon için ge~eken minimum 
dozun belirlenmesi, ürün yükleme şeklinin be
lirlenmesi, en düşük ve en yüksek doz bölgesinin 
belirlenmesini de içeren doz haritalaması ve ste
rilizasyon siklüslerinin süresinin ayarlanması oluş
turur20. 

Sterilite güvenlik düzeyinin (SAL) seçimi 

Sterilite güvenlik düzeyi, geçerli sterilizasyon işlemi 
somasında, ürünün beklenen maksimum steril ol
mama ihtimalidir. Steril tıbbi ürünlerde ste
rilizasyon güvenlik sınırı olarak ıo-6 yaygın şekilde 
kabul edilmektedir. Son ürün parenteral kul
lanılacaksa SAL ıo-6, parenteral kullanım dışı ürün
lerde ise ıo-3 tür1•2•20. 

Sterilizasyon dozu seçimi 

Sterilizasyon için radyasyon dozu seçiminde, ürü
nün kullanım özelliğine göre istenilen SAL ve ürü
nün mikrobiyal yükünün radyasyon direnci gö
zönünde bulundurulınalıdır. Sterilizasyon dozu 
hesaplamaları için, radyasyon kaynağı, yeterli bir 
mikrobiyoloji laboratuarı ve eğitimli personel ge
rekınektedir. 

Bütün m.etodlarda sterilizasyon dozundan daha 
düşük doz almış örneklerin sterilite testini kul
lanarak doz tespitine gidilmektedir. Sterilite testi 
için hem aerobik, hem de fakültatif anaerobik mik
roorganizmalar için uygun olan soya-kazein besi 
yeri kullanılır. 30-32°C de 14 gün inkübasyon ya
pılır. Spesifik mikrobiyal yük tespit edilmiş ise, 
diğer uygun besi yerleri ve inkübasyon koşulları 
kullarulabilirZl-25. 

Doz hesaplamasında çeşitli kurumların çalışmaları 
mevcuttur. Bu kurumlar, 
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Tıbbi Aletlerin Üretiminin Geliştirilmesi Birliği (As

sociation for Advancement of Medical Ins

trumentation, AAM!), 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), 

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) dür. 

AAM! tarafından önerilen yöntemlerde, dört doz 

hesaplama yöntemi (B1, B2, B3, B4) ve bu yön

temlerin geçerliliğini test eden beşinci bir yöntem 

yer almaktadır. ISO'nun önerdiği yöntemler de, 

yöntem 1, 2, 3 dür. Yöntemler birbirine çok ben

zemektedir. AAM! B1 yöntemi, aletin tümü veya 

belli bir oranı için 10-2 SAL elde edecek radyasyon 

dozunun deneysel olarak tayinine dayanır. Farklı 

üretim serilerinden alınan örneklerdeki mikrobiyal 

yük belirlenir. AAM! tablosundan verifikasyon 

dozu hesaplanır. Bu doza göre yüz örnek ışınlanır. 

İki veya daha fazla ürünün steril çıkmaması du

rumunda alternatif doz hesaplama yöntemleri kul

lanılmalıdır. AAM! B2 yönteminde giderek artan 

dozlar kullanarak doz hesaplanınaktadır. Örnekler 

bağunsız 3 seriden rastgele alınır. Bazı örneklerin 

minimum olduğu dozu tayin etmek için artan doz

larda örnekler ışınlanır. Bir takım hesaplamalardan 

sonra doz tayin edilmiş olur. Bu yöntemde mik

robiyolojik yükü belirlemeye gerek yoktur21. 

Etkili bir sterilizasyon dozu IAEA tarafından 25 kGy (2.5 

Mrad) olarak kabul edilıniştir. Bu dozun, maksimum 

SAL ıo-<> olasılığını gerçekleştirdiği kabul edilir. Ürün 

üzerindeki doğan rnikrobiyal yükün miktarı ve rad

yasyon direnci hakkında tespit edilıniş bir veri yoksa mi

nimum sterilizasyon dozu olarak 25 kGy alınabilir12. 

Doz hesaplama yöntemleri ile yapılan çalışmalarda, 

hesaplanan dozlar IAEA'nin önerdiği 25 kGy'den 

daha düşük çıkmaktadır. Bu da dozimetrik ça

lışmaların, materyalin radyasyona duyarlı olduğu du

rumlarda önemli rol oynadığını göstermektedir. Doz 

hesaplama çalışmaları uzun ve zahmetli çalışmalardır. 

Az ürünün sterilize edildiği (1000 den az) ve rutin ola

rak sterilizasyon işleminin yapılmadığı materyallerde 

25 kGy'lik dozun tercih edilınesi önerilmektedir. 

Ürün, taşıyıcı sisteme üniform bir şekilde yer

leştirildikten sonra, her ürüne göre dozimetrik ça-
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lışmalarda belirleruniş zaman aralığında ışınlama iş

lemi yapılmalıdır. İşlemler sırasında dozimetrik 

kontroller, gerektiğinde mikrobiyolojik kontroller 

yapılmalı ve yapılan her işlemin kaydı tutulmalıdır. 

Tıbbi Malzemelerde Uygulama 

Tıbbi alet ve malzemelerin, bazı kimyasal ve far

masötik maddelerin, plastik materyalleriri ste

rilizasyonunda etilen oksit sterilizasyon yöntemi uy

gularunaktadır. Ancak etilen oksitle sterilizasyonda, 

etilen oksidin malzeme içine penetre alınası, orada 

toksik artık bırakması, malzeme ile etkileşmesi, bu 

yöntemin kullarulma alanını kısıtlamaktadır. Tıbbi 

malzeme üretimindeki teknolojik gelişmeler, mal

zemenin efektif ve güvenilir bir şekilde sterilize edil

miş olması zorunluluğu, problem olarak ortaya çık

mıştır. Radyosterilizasyon, bu problemi, geniş 

paketleme seçenekleri ve paketli halde son ürün ola

rak sterilize etme imkanı ile ortadan kaldırmıştır. 

Seri ve güvenilir alınası nedeniyle radyasyon ile ste

rilizasyon yönteminin en büyük avantajı, tek kul

lanımlık tıbbi alet kullanımını arttırması olmuştur. 

Tek kullanımlık tıbbi malzeme üretiminde kul

lanılan plastik maddeler genellikle radyasyona di

rençli materyallerden seçilmekte olup, sterilizasyon 

sonrası mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinde 

arılamlı değişiklikler saptanmamaktadır. 

Ticari olarak ilk kullanımı göz merhemleridir26,27 

Daha sonra cerrahi sütür materyalinde kullanımı 

başlamıştır. Yapılan çalışmalarda materyalin 2.5-5 

MRad'lık uygulamalarda minimal hasara uğradığı 

saptanmıştır. Diğer yöntemlere göre daha üstün ol

duğu gösterilmiştir28. 

Gama ışını ile sterilize edilebilen tıbbi malzemeler 

aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir : 

I- Tıbbi bakımda kullanılan malzemeler 

Hava filtreleri, yüz maskeleri, galoşlar, fırçalar, aşı 

taşıyıcıları, petri plakları, idrar analiz tüpleri, test 

tüpleri gibi malzemeler tıbbi bakım sırasında kul

lanılan malzemelerdir. 
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Il- Cerrahi işlemde kullanılan ya da hasta ile direkt 
temasta bulunan malzemeler 

Yapışkan bantlar, hava tüpleri, eldivenler, drenler, 
enjektörler, petler, spekulumlar, cerrahi setler, sütür 
materyalleri, klipler, hemodiyaliz setleri ... gibi mal
zemeler cerrahi işlem sırasında kullanılmaktadır. 

Ill- Geçici veya kalıcı implant ve cihazlar 

Arteriyo-venöz şantlar, periton diyaliz setleri, kalp 
kapakçıkları, periferal vasküler protezler, dental 
implantlar, yapay göz kapağı, eklem protezleri gibi 
malzemelerle geçici veya kalıcı implantlar ve ci
hazlardır. 

En çok kullanılan tıbbi malzeme olan plastik en
jektörlerin, iğnelerin ve eldivenlerin sterilizasyo
nunda radyosterilizasyon yöntemi Amerika'da yay
gın olarak kullanılmaktadır. 

Radyosterilizasyon uygulanan tıbbi malzeme, me
kanik, fiziksel ve kimyasal değişiklikler yönünden, 
hemen uygun zaman periyodunda kontrol edil
dikten soma kullanılınalıdır. 

Plastik tıbbi malzemelerde radyasyonla ste
rilizasyon soması, görünümde, kimyasal, fiziksel ve 
mekanik özelliklerde değişiklik olmaktadır. Gö
rünümdeki değişiklik, renk değişikliği veya gaz olu
şumu gibi kalıcı olabildiği gibi geçici değişiklikler 
de izlenebilir. 

Kimyasal değişiklikler, hidrojen ekstraksiyonu, de
hidroklorinasyori, çift bağ oluşumu, bağlarda 

kopma, çapraz bağlanma, oksidatif dejenerasyon, 
serbest radikal oluşumu, polimerizasyon, de
polimerizasyon ve gaz oluşumudur. Fiziksel de
ğişiklikler arasında viskositenin, çözünürlüğün, ilet
kenliğin değişimi, kristal yapı ve floresan özellik 
kazanma sayılabilir. Mekanik özelliklerde ger
ginlikte değişim, sertlik, uzama, fleksibilite, plastik 
akışkanlık gibi değişiklikler izlenebilir6. 

Tıbbi ürünlerde radyasyonla sterilizasyon işlemini 
seçmeden önce, radyasyonun ürünü oluşturan ma
teryal üzerindeki etkisi göz önünde bu
lundurulmalıdır. Örneğin, polistiren 200 kGy ve 
üzerindeki radyasyon dozuna dayanıklı iken, po
litetrafluoroetilen (PTFE, teflon) 5-15 kGy lik doz-

!arda, kırılganlığı artarak ve renk değişimine uğ
rayarak yıkıma· uğrar. Renk değişimi plastiklerde 
bulunan fenolik antioksidanların radyolizi so
nucunda oluşmaktadır. Kırılganlığın artışı da önem
li bir problem olup, plastik materyalin dikkatli se
çimi ile önlenebilir. Sterilize edilen ürünlerde 
stabiliteye etkinin araştırılması için fiziksel ve me
kanik testler yapılmaktadır. Radyasyonun materyal 
üzerindeki etkisi kümülatif olduğundan yeniden 
sterilizasyon uygulanmamalıdır. 

Yeni teknolojik araştırmalar daha önce radyasyona 
duyarlı olan polimerleri stabilize etmeye yönelilctir. 
Bu konuda yapılan çalışmalar sonucu po
livinilklorür ve polipropilen formulasyonlarının 
radyasyona dirençleri artmıştır. 

Yüksek molekül ağırlıklı polietilenden yapılmış pro
tezler (diz, kalça) ile yapılan çalışmalarda rad
yasyonla sterilize edilmiş protezin mekanik özel
liklerinde değişiklikler olduğu, argonlu ortamda 
vakumlanarak sterilize edilse bile geç dönemde ok
sidasyon problemlerinin ortaya çıktığı, polietilende 
rnikroyapısal değişiklikler oluşturduğu bildirilıniş

tir. Bu nedenle polietilenden yapılmış malzemelerin 
sterilizasyonunda etilen oksit sterilizasyonunun 
daha uygun olduğu bildirilmiştir29-34. 

Nontoksik polivinilklorür ile yapılan çalışmalarda 
da 2.5 Mrad radyasyon dozunun belirgin mekanik, 
fiziksel değişiklik yapmadığı rapor edilmiştir35. Si
likon ve poliüretan elastomerlerinin farklı ste
rilizasyon yöntemleri uygulanıp, kullanılmasıyla 
doku yanıtları araştırıldığında biyolojik yanıtlarda 
sterilizasyon yönteminden bağımsız küçük fark
lılıklar olduğu rapor edilıniştir36. 

Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda kateler en
feksiyonunu önlemek için, lümen yüzeyi klor
heksidin ile kaplanmış 3 lümenli kateterler rad
yasyonla sterilizasyona tabi tutulduğunda 

enfeksiyon düzeyinde belirgin azalına olınadığı sap
tanmıştır. Klorheksidinin gama ışınlaması ile ak
tivitesinin azalınasına neden olduğu ileri sü
rülrnüştür37. 

Stabilite açısından gama ışınına dayanıklı olan ve 
dayanıksız plastik maddeler Tablo !'de gös
terilmiştir. 
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Tablo I. Sterilizasyon Dozunda Radyasyona Duyarlı 
ve Dayanıklı Materyaller12 

Dayanıklı Maleıyalleı 

Akrilonitril/Butad ien 
Polistiren 
Polistiren-akrilonitril 
Polietilen 
Poliamid 
Polisülfon 
Poliamid (naylon) 
Poliüretan 
Polifenil sülfid 
Poliester 
Polietilen-vinil asetat 
Polietilen akrilat 
Fenolikler 
Epoksiler 
Lateks, doğal kauçuk 
Silikon 

Duyarlı Materyaller 
Polipropilen 
Fluoropolimerler 
Sellülöz ve esterleri 
Poliasetaller 
Poliakrilik 
Bütil elastomer 
Klorosülfonlu polietilen 

Sentetik elastomerlerin çoğunluğu (Bütil ve poliakrilik dışındaki) 

Radyasyonla sterilizasyon, farmasötik ürünlerde de 
kullanılmakta olup, bölümümüzde yapılan ça

lışmalarda yeni ilaç taşıyıcı sistemler olan lipozom 

ve niozomlarda etkin bir şekilde kullanılabileceği 
belirtilmiŞtir38,39. 

Çeşitli sterilizasyon yöntemleri maliyet açısından 

karşılaştırıldığında ısı ile sterilizasyon en ucuz, rad

yasyon ile sterilizasyon ise en pahalı yöntem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Radyasyon ile ste

rilizasyonun maliyetini paketleme ve hazırlama art
tırmaktadır40. 

Tablo Il'de tek kullanımlık tıbbi malzeme ste
rilizasyonunda geleneksel teknoloji olan etilen oksit 

ve basınçlı buhar yöntemleri karşılaştırılmıştır. 

Sonuç olarak, radyasyon ile sterilizasyon yaygın ola-

Tablo II. Gama radyasyon, etilen oksit ve basınçlı buhar sterilizasyon yöntemlerinin karşılaştırılması8 

KRİTERLER GAMA RADYASYON ETİLEN OKSİT BASINÇLI BUHAR 

Mamul Tasarımı Sınırlama yok, gama ışınları Yüzey sterilize edicidir, kapalı Yüzey sterilize edicidir, kapalı 

mamulun her noktasına ulaşır bölümlere etki etmeyebilir. bölümlere etki etmeyebilir. 

imalat Malzemesi Malzemelerin çoğu için uy- Malzemelerin çoğu için uy- lsı ve neme duyarlılar hariç 
gundur gundur malzemelerin çoğu için uy-

gundur. 

Mamul Ambalajı Sınırlama yoktur, malzeme ve Gaz geçirgen malzeme kullanılmalı, Gaz geçirgen malzeme kullanılmalı, 
ambalaj üzerine basınç yapmaz işlem sırasında ambalaj ge- işlem sırasında ambalaj ge-

nişleyebilmeli ve ambalaj malzemesi, nişleyebilmeli ve ambalaj mal-
vakum ve basınca dayanıklı olmalıdır. zemesi basınca dayanıklı olmalıdır. 

Kontrol edilmesi gerekli pa- Zaman Etilen oksit konsantrasyonu, Vakum, basınç, bağıl nem, 
rametreler vakum, basınç, sıcaklık, bağıl zaman 

nem, zaman 

İşlemin geçerliliği Mükemmel iyi iyi 

Sterilizasyon sonrası mik- Elimine edilebilir Gerekli Yapılması tercih edilir 
robiyolojik test geçerliliği 

Karantina süresi Gerek yoktur, mamulde kalıntı 5-14gün 7-14 gün 
bırakmaz 

Proses sonrası işlem yapma ge- Gereksiz Toksik kalıntıları geri almak için Mamulun kurutulması 
reği havalandırma 

İşlemin miktarsal denetleme imkanı Evet Mümkün değil Mümkün değil 

Ekonomik durum Büyük ve küçük hacimlerde mükemmel Büyük ve küçük hacimlerde iyi Büyük ve küçük hacimlerde iyi 
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