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BİLİMSEL TARAMALAR/ SCIENTIFIC REVIEWS 

Radyasyonla Sterilizasyon: II 
İlaçların Radyasyonla Sterilizasyonu 

Güldem OLGUNER*, A. Yekta ÖZER*0 

Radyasyonla Sterilizasyon : 11 
İlaçların Radyasyonla Sterilizasyonu 

Özet : Isı ile hozunnıa veya etilen oksitle kalıntı bırakına gibi 
nedenler ile konvansiyonel sterilizasyon yöntenılerini11 
uygulananıadığı etkin nıaddelerin, farnıasötik dozaj .fonn
lannın,denetünli ilaç salan sistenılerin sterilizasyonu için en 
uygun yöntenı gaına radyasyonu ile sterilizasyondur. 
Bu yönteın. ile, iirilniin son ambalaj içinde sterilizasyonunun ya
pılabilnıesi, validasyon işleıninin kolay olnıası, uygulanan rad
yasyon dozunun dozinıetrelerle belirlenebilınesi yöntenıİn avan
tajlı yönleridir. 
Sterilize edilecek ürünlerin radyasyonla sterilizasyona uygun 
olup olnıadığının araşttrıbnası gerekir. Bu amaçla; iiriiniin ste
rilizasyondan önce ve sonra kimyasal, fiziksel, ve fizikokinıyasal, 
ınikrobiyolojik, biyolojik ve klinik testlerden geçirilip, bu test so
nuçlarındaki gözlenen fark! ılıklar de ğerlendirilnıelidir. 
Sterilizasyon öncesinde, kinıyasal bozıumuı nedeni ile olabilecek ak
tivite kaybını kabul edilebilir aıtacak, fakat etkin ve geçerli bir ste
rilizasyonu sağlayacak nıiniJnunı radyasyon dozu belirlenınelidir. 
Radyasyonla sterilize edilebilecek dozaj şekilleri şunlardı.r: 
Isıya dayanıksız farmasötik dozaj şekilleri, steril en
jeksiyonluk tozlar, sulu çözeltile1~ sulu süspansiyonlar, yağlı 
çözeltiler, yağlı süspansiyonlar, taşıyıcısı yağ olan veya yağ/ 
su ya da su/yağ enıiilsiyonıı olan oftalr:ı.ik mer/ıenıler, ta~ 
şıyıcısı su ya da yağ olan oftalınik süspansiyonlar, bitkisel 
droglar, sentetik ve doğal polilnerik yardınıcı ınad
deler,nıirokiireler, nanokiireler,ınikrokapsiiller, nanokapsiil
ler ve diğer kontrollii ilaç salan sistenıler. 
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Günümüzde ilaçlar için kullanılan konvansiyonel 
sterilizasyon işlemlerinin bazı dezavantajları vardır: 
Hormon ve antibiyotikler gibi yüksek sıcaklıklarda 
aktiviteleri azalan veya kaybolan maddelerin kuru 
hava ile sterilizasyonu mümkün değildir. 

Radiation Sterilization : il 
Radiation Sterilization of Drugs 

Suınnıary : Ganınıa sterilization is the nıost convenient 
nıethod far the sterilization of phannaceııtical raw nıaterials, 
phannaceutical dosage fornıs or controlled release drug 
deliveı)' systenıs that are not sterilized with conventional 
sterilization techniques becaııse of tlıernıal instabilit.v ar 
toxic residııe, 
Sterilization of the product in finislıed fornı, eas.v validation 
and deternıination of the radiation dose absorbed by the 
prodııct by dosinıetı)' are the advantages of radiation ster
ilization. 
Before sterilization of the product, the radiation stability r~f 
the prodııct nıııst he deternıined. T/ıerefore before the ster
ilization of tlıe product 'l'vitlı gaınnıa rays, physical, cheınical 
and plıysicoclıen1ical, nıicrobiological aııd biologica! prop
erties of tlıe product shou/d be detennined and qfter ster
ilization clıanges in these properties nıust be evaluated. 
Mininıum radiation dose wlıich will provide acceptable 
clıenıical activity !oss and efficient sterilization should be de
ternıined before sterilization. 
Phannaceutical dosage forıns t/ıat can be sterilized with 
ganınıa rays are: Therınally unstable phannaceııtical dosage 
forıns, sterile injectable powders, aqueoııs solutions, aque
ous suspensions, oily solutions, oily suspensions, WIO ar Ol 
W ophthalnıic ointnıents, opht/ıalnıic suspension.s in oil and/ 
ar aqueous vehicle, natura! or synthetic polynıeric raw nıa
terials, microsplıeres, nanospheres, nıicrocapsules an.d nan
ocapsules. 
Key words: Sterilization, Radiatio11 Sterilization, Terıninal 

Sterilization, Sterile Product 

Aseptik filtrasyon ile sadece çözeltiler sterilize edi

lebilir. 

Etilen oksit gazı ile sterilizasyonda birçok kriterlerin 

ayarlanması gerekmektedir. Örneğin; işlem sı

rasında nemin ve sıcaklığın kontrolü, kapalı böl-
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melerden havanın uzaklaştırılması ve işlem so
nunda etilen oksit ile parçalanma ürünleri olan ~

kloroetanol veya etilen glikolün sistemden uzak
laştırılması. Bu gibi nedenlerden dolayı etilen ok
sitle sterilize edilmiş ürün üreticiye ulaştırılmadan 
önce en az 14 gün depolanmalıdır. 

İşte bu kısıtlamalar ürünün bilinen düzeylerde iyo
nize edici radyasyona tabi tutulması demek olan 
radyasyonla sterilizasyonu alternatif bir ste
rilizasyon yöntemi olarak karşımıza çıkarmaktadır. 
Bu yöntemde iyonize radyasyonun yüksek pe
netrasyon kapasitesi ürünün paketlenmiş halde ste
rilizasyonunu mümkün kılar. İşlem sırasında 
sıcaklığın artn1aması da; ısıyla bozunan maddelerin 
serilizasyonunu sağlar. 

Derlememizde farmasötik dozaj şekillerin ve etkin 
maddelerin terminal sterilizasyonunda alternatif 
bir yöntem olarak değerlendirilen radyasyonla ste
rilizasyon işlemi teknik ve farmasötik açıdan ele 
alınacak ve radyasyonla sterilizasyonu çalışılmış 

olan farmasötik preparatlara değinilecektir. 

STERİLİZASYON YÖNTEMLER!NtN 
KARŞILAŞTIRIIMASI 

Sterilizasyon; şartlar geri dönse bile ortamda bakteri 
sporlan da dahil olmak üzere hiçbir canlı or
ganizmanın bulunmamasıdır .1 

Farmakopelerce kabul edilen sterilizasyon yön
temleri: (USP XVII, USP XXII, BP 1993) 

• Buhar sterilizasyonu veya otoklav sterilizasyonu 
• Kuru ısı sterilizasyonu 
• Etilen oksit sterilizasyonu 
• Aseptik filtrasyon 

• Radyasyonla sterilizasyon'dur. 
Çeşitli tibbi ve farmasötik materyallere uygulanan 
sterilizasyon işlemleri Tablo !'de özetlenmiştir 

Buhar sterilizasyonu ve aseptik filtrasyon gibi ge
leneksel sterilizasyon tekniklerinin pratik oluşu, 

ürün integrasyonu ve ekonomik oluşu avantajlı 

yönleridir. 

Aseptik filtrasyon, sterilizasyon işlemi olarak ürün 
degredasyonunun en az olduğu sterilizasyon tekni
ğidir. Ancak absolü bir sterilizasyon tekniği de
ğildir. 

Bununla beraber son yıllarda yapılan çalışmalar gös
termektedir ki; radyasyonla sterilizasyon ile tek kul
lanımlık tıbbi aletlerin sterilizasyonunun yanısıra3, 
enjeksiyonluk çözeltiler ve katılar paketlenmiş ürün 
olarak sterilize edilebilmektedir. 

Sterilizasyon işlemlerinin kalitesini belirleyen fak
törler ile bu faktörlerin sterilizasyon türlerine göre 
karşılaşhrılması Tablo II'de özetlenmiştir4. 

GAMA RADYASYON İŞLEMİ NEDİR? 

Gama radyasyon işlemi ürünün kontrol edilen dü
zeylerde iyonize edici radyasyona tabi tutulmasıdır. 
Radyasyonun kontrol edilmesi radyasyon dozu şek
linde adlandırılır ki, bu da aynı zamanda ürüne en 
az radyasyon hasarı verecek şekilde ürün üstündeki 
mikrobiyal yükü istenen düzeylere indirmek için 
gerekli olan radyasyon dozu şeklinde ifade edilir 
ve; ürünün radyasyona maruz kalına si.iresinin 
kontrolü ile ayarlamr5. 

Seçilen radyasyon dozu üründeki radyasyona du
yarlı mikroorganizmaların sayısına, istenilen ste-

Tablo I: Çeşitli Tıbbi ve Farmasötik Materyallerin Farklı Sterilizasyon İşlemleri ile Sterilize Edilebilirliği2· 
ÜRÜN KURU ISI BUHAR ISI+ SÜZME ETİLEN RADYASYONLA 

BAKTERİSİT. OKSİT STERİLİZASYON 

Cam ve metal + + + 
Lastik + 

Plastik kaplar + 

Sulu çözeltiler + + + + 
Sulu süspansiyonlar + + + 
Susuz çözeltiler + + + 

Tozlar + + + 
Cerrahi bandajlar + + + + 

54 



FABAD J. Pharm. Sci., 25, 53-73, 2000 

Tablo Il: Sterilizasyon Faktörlerinin Karşılaştırılması4 

FAKTÖR KURU IS! BUHAR 

Sıcaklık + + 
Zaman + + 
Basınç - + 
Vakum .- + 
Nem - + 

Paket Seçimi Kısıtlı Kısıtlı 

Ürün Yoğunluğu + + 
Sterilizasyon Sonrası 

Kurutma - + 
Ürünle Etkileşme Oksidasyon Hidroliz 

İşlem Tipi Seri Seri 
Son Paket Halde 

Sterilizasyon - -

Kalınlı, T oksisite - -

rilite temin seviyesine ve ürünün radyasyona 
duyarlılığına bağlıdır. Ürünün rrıikrobiyal kon
taminasyon riski veya mikrobiyal yükü mümkün 
olduğu kadar az olmalıdır. Genellikle ürün üze
rindeki mikrobiyal yükün azlığı güvenliğin artması 
demektir6. 

Gama radyasyon işlemi ile aktif maddeler olduğu 
gibi bitmiş ürünler de sterilize edilebilir. 

Gama radyasyonu ve yüksek enerjili elektron ışın
ları ile sterilizasyon, ilk olarak BP 1993 ve USP 
XVII'de endüstriyel sterilizasyon olarak yeralmıştır. 

a ) Amerikan Fannakopesi (USP) XXII: 

Radyasyonla sterilizasyon Apendix ll'de şöyle ve
rilmektedir: 

Etilen oksit sterilizasyonunda kalınlı bırakma gibi 
önemli nedenlerden dolayı güvenlik problemi var
dır. Bu nedenle alternatif bir sterilizasyon yöntemi 
olan radyasyonla sterilizasyonun doğmasına yol aç
mıştır. Bu yöntemde düşük dozlarda radyasyon 
ile aletler,ilaç hammaddeleri ve bitmiş ürün sterilize 
edilebilir. 

Sterilizasyon için gerekli dozu belirlemede AAMI 
(Association far the Advencement of Medical Ins
trumentation) metodları uygulanır.Gerekli olan mi
numum radyasyon dozu belirlendikten sonra ve ab
sorbe olan doz kimyasal ve fiziksel dozimetreler ile 
belirlendikten sonra, radyasyonla sterilize edilen 
ürünün bütün sterilite temin işlemleri ya
pılmalıdır7. 

SÜZME ETİLEN RADYASYONLA 

OKSİT STERİLİZASYON 

- + -

+ + + 
+ + -

+ + -

- + -

- Kısıtlı Geniş 

+ + + 

- + -
- Hidroksi Etilasyon Radyoliz 

Seri Seri Seri 

- - + 
- + -

b) İngiliz Fannakopesi(BP) 1993 

Radyasyonla sterilizasyon BP 1993'de Appendix 
III'de verilmiştir: 

Genellikle sterilizasyon amaçlı olarak 25 kGy kul
lanılınaktadır. Valide edilmiş diğer dozlar da ste
rilizasyonda kullanılabilir.Eğer 25 kGy'den düşük 
doz kullanıldı ise; ürünün ilave bir yöntemle ışın
lama öncesinde mikrobiyal yükünün izlenınesi ge
rekir8. 

NEDEN GAMA RADYASYON?: 

Penetrasyon: 

Gama radyasyonun ambalaj materyallerinden ge
çebilme özelliği sayesinde ürün ya da etken madde 
paketlenmiş halde sterilize edilebiJir9. 

b) Ürün Forınülasyonu / Ambalajlama: 

Şırıngalar, flakonlar, infüzyon setleri gibi ambalaj 
materyallerinin yanı sıra mikroküreler,lipozomlar 
veya monoklonal antikorlar gibi ilaç taşıyıcı yeni 
sistemler de; başarı ile radyasyonla sterilize edi
lebilir. Çünkü; etilen oksit sterilizasyonunda olduğu 
gibi gazın ürün içine veya dışına difüzyon riski yok
tur ve çok katlı paketleme materyali kullanılabiJir5. 

c) Validasyon İşlemi Kolaylığı: 

Tek değişkenin zaman olduğu bu işlemin va
lidasyonu oldukça kolaydır. Zaman sadece 60Co'dan 
sabit hızda bozunmasına bağlı olarak değişir. Kay-
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nak yerleştirildikten ve gerekli olan doz sap
tandıktan sonra taşıyıcının kaynak çevresi boyunca 
hareketinde her pozisyonda kalması gereken süreyi 
kontrol etmek üzere zaman ayarlı saatler kullanılır. 

V alidasyon işlemi, gaz / buhar oranının ve sıcaklık / 
gaz tek düzeliğinin izlendiği gaz ve buhar sterilizasyon 
işlemleri ile karşılaştırıldığında oldukça kolaydırs. 

d) İşlem Sonrası Garanti: 

Dozimetri sisteıninin kullanılması, işlen1 süresince 
ve de işlem sonrasında sonuçların uygunluğunun 
göstergesidir. Bu sistem ile ürünün maruz kaldığı 
doz gösterildiği için, ayrı bir sterilite testine gerek 
yoktur. Ürün, sterilizasyon sonrası ayrı bir işleme 
tabi tutulmadan tüketiciye ulaştırılabilir. 

Etilenoksit sterilizasyonu, kalınh gazın uzak
laştırılması için işlem sonrası uzun bir zaman ge
rektirir.İşlem sırasında ürünün gaz ile reaksiyonu 
sonucu bozunma ürüı1leri ol11şabilir ki; bunlar da 
toksik olup, bazı hastalarda aşın duyarlılık re
aksiyonlarına neden olur. Bu kalıntılar işlemden 

sonra en az 7 gün veya daha uzun bir zamanda be
lirlenebilir5. 

e) Endotoksin DüzeyininAzalhlması: 

Bu işlem sterilizasyon yöntemleri arasında sadece 
radyasyonla sterilizasyon ile başarılabilir ki; bu da 
radyasyonla sterilizasyonun en büyük avan
tajlarından bir tanesidirs. 

RADYASYONLA STERİLİZE EDİLEBİLEN FAR
MASÖTİK DOZAJ ŞEK1LLERİ9: 

Radyasyonla sterilize edilebilecek farmasötik dozaj 
şekilleri şunlardır: 

1. Steril etken madde ve yardımcı maddelerin 
aseptik ortamda karıştırıldığı ve steril paketlere 
konulduğu oftalınik merhemler, 

2. Sulu çözeltileri halinde stabil olmayan, kul
lanımdan hemen önce çözülen veya süs
pansiyon verecek şekilde disperse edilen steril 
enjeksiyonluk tozlar, 

3. Steril etken madde ve yardımcı maddelerin ba
sınç altında doldurulduğu aerosoller, 

4. Enjeksiyonluk mikrosferik ve nanosferik kont
rollü ilaç taşıyıcı sistemler 

5. İmplantasyonla uygulanabilen polimerik ilaç ta
şıyıcı sistemleri 

Üretici ürünün radyasyon stabilitesini belirlemek 
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için fizibilite çalışmalarım yapmak zorundadır. 

Genel olarak ortamda nem varlığı ilacı radyasyon 
stabilitesini azalltığından; katı dozaj şekilleri veya 
susuz formülasyonlar , sulu ortamdakilere göre 
daha stabildirler. 

Ürün üstünde yürütülen stabilite çalışmaları şun
lardır6: 

Faz!: 

Üretilen her ürünün larmakopelerce belirlenen özel
liklerine uygunluğunun saptandığı testler gibi, 10-
30 kGy veya gerekli olduğu taktirde daha yüksek 
radyasyon dozu ile sterilize edilen ürünlerde mak
simum tolere edilebilen radyasyon dozunun be
lirlenmesi için yapılan fizikokimyasal testler, 

Radyasyonun ürünler üzerindeki etkilerinin be
lirlenmesi için yapılan hızlı radyoliz ve ESR ça
lışmaları 

Ürün üzerinde sterilizasyondaı1 önceki ve sonraki 
mil<robiyal yükün belirlemnesi için yapılan mik
robiyolojik testler 

Test sonuçlarının amaca uygun olması durumunda 
Faz il çalışmalarına geçilir. 

Faz!!. 

Bu çalışmalar için çalışma koşullarında ürünün ve
rilen radyasyon dozunun hepsini aldığı var
sayılarak,ürün maksimum tolere edilebilen dozda 
radyasyona tabi tuhılur. Yapılan testler şunlardır: 
1. Normal ve luzlandırılmış stabilite çalışmaları 
2. Etkin madde miktarının ve ürün üzerindeki mik

robiyal yükün saptanması, 
3. Hayvanlarda yapılan biyolojik testler ve far

makolojik değerlendirme: Biyoyararlanım 

Sonuçlar uygun olduğu taktirde Faz lll ça-
lışmalarına geçilir. 

Faz lll: 

İnsanlarda yapılan klinik ve biyoyararlanun ça
lışmaları 

Bu çalışmalar yeni geliştirilen ilaçlar için geçerli olsa 
da; radyasyonla sterilizasyonun uygun bulunduğu 
ilaçlar için isteğe bağlı olarak veya bazı şartlar da
hilinde yapılır. Aksi taktirde radyasyonla ste
rilizasyonu gerçekleştirilen her ürün için gerekli ol-
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mayabilir. 

RADYASYONLA STERİLİZE EDİLMİŞ 
ÜRÜNLERİN DECERLENDİRİLMESİ 

Temel olarak aşağıda özetlenen karakteristik testler ve 
test metodları radyasyonla sterilize edilrrUş ürünlere 
uygulanır. Sterilize edilrrUş ürün ile edilmemiş nu
mune fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve biyolojik ola
rak test edilir. Bu test sonuçlarını tarhşmak için spe
sifik laboratuvara ve eğitimli personele ihtiyaç vardır9 . 

Radyasyonla Sterilize Edilmiş Ürünlerde Yapılması 
Gerekli Fizibilite Çalışmalarında Uygulanan Test ve 
Teknikler6: 

1.Fizikokimyasal Testler: 

Bu testler saflık kontrolü, parçalanma ürünlerinin 
izolasyonu ve belirlenmesi, polirnorfizm ve viz
kozite gibi özelliklerin belirlenmesi için yapılır. ö.r
nekler maksimum absorbe olan dozdan daha fazla 
doz ile ışınlanır.Bu testlerin başlıcaları: 

a)Spektrofotometri ( UV-VIS-IR) 
Absorpsiyon oranının ölçülmesi 

b)Tristimulous Kolorimetri 
Ürünün radyasyondan önceki durumu ile rad
yasyondan sonraki durumu arasındaki renk de
ğişiminin saptanması 

c)ESR Spektrofotometresi 
Madde miktarlarının saptanması 

d)Diferansiyel Tarayıcı Kolorimetre (DSC): 
Radyasyon sonucu oluşabilecek safsızlıklarm be
lirlenmesi (Endotermik pik safsızlık nedeni ile ge
nişler.) 

Olası polimorfik değişimlerin ve oksidasyon sta
bilitesinin belirlenmesi 

e)Kromatografi (TLC-GLC-HPLC) 
i)TLC:Radyasyona tabi tutulmuş ve tutulmamış 
ürünün kromatogramdaki yerlerinin be
lirlenmesi ile ürünün stabilitesinin belirlenmesi 
ii)GLC: Radyoliz ile oluşan gaz ve uçucu saf
sızlıkların belirlenmesi 
iii)HPLC:Pek çok fannakope tarafından kabul 
edilen ve bozunma ürünlerinin ayrılmasının sağ

landığı yöntem 

f)Reoloji: 
Özellikle merhemler için radyasyon öncesi ve son-

rası vizkozite ve viskoelastik akış farklarının be
lirlenmesi 

g)X Işınları Difraktometresi: 
Olası polimorfik dönüşümlerin belirlenmesi için yapılır. 

2.Mikrobiyolojik Testler 

Bu testlerin başlıcaları: 

a)Sterilizasyonun validasyonu: 
AAM! yöntemleri ile sterilizasyon/ dekontaminas
yon dozunun onayı 

b )Patojen mikroorganizma bulunmadığının sap
tanmasına yönelik testler 

c)Mikrobiyolojik aktivite testi'dir. 

3.Biyolojik Testler { Farmasötik Preparatlar için) 

Bu testler arasında: 

a)Beklenmeyen toksisite testi 
b)LD50 değerinin saptanması 
c)Göz ve deri için irritasyon ve antienflamatuvar 
etki testleri 
d)Mikrobiyal mutajenite testi 
e)Biyoyararlanım 
f)Kısa / uzun süreli toksisite, mutajenite, kar
sinojenite, teratojenite testleri sayılabilir. 

4.Klinik Denemeler ve İnvivo Biyoyararlanırn 
5.Stabilite Çalışmaları 
6.Sonuçların Değerlendirilmesi 

RADYASYONUN FARMASÖTİK PREPARATLAR 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

60Co'dan yayılan elektromanyetik özellikteki gama 
radyasyonu kompton saçılması yolu ile materyalin 
düşük atom numaralı elementleri ile et
kileşir.Materyal; mikroorganizma, farmasötik ve / 
veya diğer hedef etkin madde olabilir. İyonize edici 
radyasyon enerjisi giderek artan {çığ şeklinde) 
kamptan elektronlarını oluşturur. Bunlar da iyo
nizasyona ve eksitasyona neden olur. Yüksek ener
jili elektronlar da benzer şekilde davranır. Ek
sitasyon molekülde bazı atomları disosiasyon ile 
serbest radikallere dönüştürür. Bu serbest ra
dikallerin bazıları yüksek enerjili ve kısa yarı 

ömürlü, bazıları düşük enerjili ve uzun yarı ömür
lüdür. Serbest radikaller, radyasyon süresinde olu
şan ve maddenin bozunmasına neden olan kısa et
kiden olduğu kadar saklama sırasında oluşan uzun 
süreli etkiden de sorumludur. 
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Ürün paketlenene ve taşıyıcılara konana kadar; ha
vadaki serbest oksijen, etken madde ve for
mülasyona giren diğer yardımcı maddeler, serbest 
radikaller ile reaksiyona girer ve radyoliz adı ve
rilen olay meydana gelir. Radyoliz ürünleri ürünün 
stabilitesini etkiler. Bununla beraber düşük ısılar, 

daha az radyasyon hasarı demektir. Bu yüzden ısıya 
hassas ürünler için, ürünün dondurulmasından 

sonra radyasyona tabi tutulması demek olan krio
irradyasyon tercih edilir9. Farmasötik preparatlara 
radyasyonun etkileri: 

a ) Sulu Çözeltiler / Süspansiyonlar: 

Sulu çözeltiler ve süspansiyonların temel bileşeni 
olan suyun yüksek enerjili gama ışınlarının 

oluşturduğu iyonizasyon ve uyarılma sonucu açığa 
çıkan radyoliz ürünleri özellikle hidrojen ve hid
roksil radikalleri, hidrate elektronlar ve H20 2; etkin 
maddenin dekompozisyonunda baskın rol oy
narlar. 

Stabilite sorunu nedeni ile organik maddelerin sulu 
çözeltilerinin veya süspansiyonlarımn ste
rilizasyonu zor olabilir ya da mümkün olmayabilir. 
Bu preparatlarda fiziksel stabilite ve/veya re
dispersibilile, rekonstitüsyon açısından sorun ol
mazsa, dondurulduktan sonra gama radyasyon 
yöntemi uygun olabilirıo. 

b ) Yağlı Çözeltiler / Süspansiyonlar: 

Pek çok veteriner ilaçları bu gruba girer. Bazı ilaçlar 
için taşıyıcı olan bitkisel yağ 190°C'de 25 dk kuru 
ısı yöntemi ile veya radyasyonla sterilize edilebilir. 
Isı uygulamasının belirgin bazı dezavantajları şun
lardır: 

1. Radyasyona oranla daha çok hidrokarbon oluşması, 
2. Doymamış yağ asitlerinden siklohekzan türevle
rinin kopmasıdır1o. 

Benzi! penisilin sodyum, kortikosteroidler, let
rasiklin HC!, hidrokortizon asetat, testosteron pro
piyonat, fizostigrnin salisilat gibi ilaçlar yağlı or
tamda kuru halde olduklarına göre daha sta
bildirler. Kortikosteroidlerde radyasyonla ste
rilizasyon sonucunda bazı temel değişiklikler mey
dana gelir. Bunlar: C-11'.deki OH'ın oksidasyonu ve 
yan zincirdeki C-17'nin oksidatif ayrılışıdırıo. 

c )Enjeksiyonluk İlaçlar: 

Antibiyotikler, antibakteriyel bileşikler, steroidler, 
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alkaloidler bu kategoriye girer. Bunlar parenteral 
süspansiyon oluşturmak üzere steril kuru tozlar, ya 
da parenteral çözelti oluşturmak üzere liyofilize ste
ril kuru tozlar olabilir. Radyasyon stabiliteleri çok 
farklı olup, kloramfenikol ve telrasiklin, penisilin 
ve ampisilinden daha fazla stabildir. Gentamisin 
neomisinden, neomisin de basitrasinden daha sta
bildir. 

Her ikisi de bela laktam halkasına sahip olmasına 
rağmen, sefalosporinler penisilinlerden daha sta
bildirler. Bunun nedeni; penisilinlerin tiyazolidin 
halkasına sahipken; sefalosporinlerin dihidro ti
yazin halkasına sahip olmalarıdır. 

Toz halinde sülfonamitler 25 kGy doz düzeyinde 
çok az parçalanma gösterir. Nem varlığında rad
yolitik bozunma ürünleri oluşabilir. Radyasyonla 
oluşan hidrate elektronlar ·'S' atomlarına saldırır ve 
sülfanilik asit oluşmasına neden olurrn 

d) Oftalrnik Merhemler: 

Bu ürünler radyasyonla sterilizasyonun en çok 
uygulandığı gruptur. Üreticiler bu ti.ir merhemleri 
genellikle 150°C'de ısıtma ile sterilizasyonu tercih 
ederler. Isı uygulayarak yapılan sterilizasyonunun 
bazı dezavantajları vardır: 

1. Kapak açıldığında tüpteki gaz basıncı merhemi 
akışa zorlar. 
2. Merhem akar ve paketten sızar. 
3. Ürün içindeki sıcaklık 40°C'ye kadar çıkabilir ve 
bu, merhemi yumuşatabilir. 

Merhemler özel koşullarda hazırlanmaları sebebi ile 
düşük mikrobiyolojik yüke sahiptir ve radyasyonla 
sterilizasyonlarında 10-15 kGy'lik doz yeterli ola
bilir. Radyasyonla sterilizasyon ile merhemler pa
ketlenmiş halde sterilize edilebilirlerlO 

e) Aerosoller: 

Aerosoller metal kaplar içinde; etken maddenin, ek
sipiyanların ve taşıyıcı gazın olduğu sistemlerdir. 
Gama radyasyonla sterilizasyon bitmiş ürünler için 
uygun bir yöntem olduğundan aerosoller için de uy
gundurrn 

f )Ham Maddelerin, Tabletlerin ve Bitkisel ilaçların 
Dekontarninasyonu: 

Talk, NaCMC, laktoz, nişasta gibi yardımcı mad
deler; tablet, şurup ve diğer formülasyonların üre-
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timinde sıkça kullanılır ve mikrobiyal üremenin 
çok kolay olduğu maddelerdir. Mikrobiyal kon
taminasyonlarının çok kolay olması nedeni ile sak
lama süresince tabletlerde bozunmaya veya şu
ruplarda, mikrobiyal üremeye neden olabilirler. Bit
kisel droglar doğal orijinleri sebebi ile genellikle 
kuru değildir ve yüksek mikrobiyal yüke sa
hiptirler. Kimyasal veya biyolojik çalışmalar gös
termiştir ki; radyasyonla sterilizasyon; bitkisel drog
lar, yardımcı madde olarak kullanılan killer, talk, 
laktoz, mannitol, NaCMC, nişasta ve selüloz gibi 
maddelerde: 

• Düşük dozlar patojenleri yok eder ve mikrobiyal 

yükü kabul edilebilir düzeylere indirir. 
• Bitkisel ilaçların yapısında değişiklik yapmadığın
dan; terapötik özellikler bakımından advers etkiler 
gözlenmez. 

Fizibilite çalışmaları sonucunda pek çok ürünün pek 
çok ülkede radyasyonla sterilizasyonun uygun 
olduğu anlaşılmıştır. Pek çok farmasötik firma rad
yasyonla sterilize edilmiş ürünleri pazara sun
maktadır ve bu liste günden güne artınaktadır. 
Tablo III'de çeşitli ülkelerde radyasyonla ste
rilizasyomına izin verilen ürünler ile hangi ül
kelerde izin verildiği özetlenmiştirıo. 

Tablo Ill: Çeşitli Ülkelerdeki İlaç Kontrol Otoritelerince Radyasyonla Sterilizasyonuna İzin Verilmiş Farmasötik Ürünlerll 
FARMASÖTIK ÜRÜNLER DOZ(Mrad) ÜLKELER 
Oftalmik Merhemler 
Civa Oksit 2.5 Avustralya 
Sodyum Sülfasetamit('%6) 2.5 Avustralya, UK 
Oksi Tetrasiklin 2.5 Bangladeş 
K1oro Tetrasiklin 2.5 UK,USA 
Tetrasiklin HCI(0/ol) 2.5 UK, İsrail, USA 
Atropin Sillfat(o/06) 2.5 Hindistan, Endonezya 
Gentamisin Sülfat 2.5 UK, Hindistan 
Kortikosteroit 2.5 Hindistan 
Neomisin 2.5 Bazı Avrupa Ülkeleri 
Polinıisin B Sülfat 2.5 Hindistan, Bazı Avrupa Ülkeleri 
Bazitrasin Çinko 2.5 Hindistan 
Penisilin G(Na) 2.5 Hindistan 
Auromisin 2.5 Hindistan, UK, Bazı Avrupa Ülkeleri 
Kloramfenikol 2.5 UK, Hindistan, Norveç 
Oftalmik Çözeltiler 
Fizostigmin salisilat (yağlı süspansiyon) 2.5 Avustralya 
Tetrasiklin 'Y.,1 (yağlı süspansiyon) 2.5 UK 
Kontak Lens Salin Aerosol 2.5 UK 
Katalin Sodyum Tabletleri 2.5 Bazı Avruna Ülkeleri 
Lokal Merhemler 
Kloramfenikol(o/o 1) 2.5 Norveç 
Tetrasiklin(0/o3) 2.5 UK 
Neomisin Sülfat(PEG içinde) 2.5 Hindistan 
a Ketoprim (PEG içinde) 2.5 Hindistan 
Klorhegzidin Yanık Sargısı 2.5 Hindistan 
Debrisan 2.5 UK, Hindistan 
Lokal Uygulanan Tozlar 
Neomisin 2.5 Avustralya, Hindistan 
Bazitrasin 2.5 Avustralya, Hindistan 
Talk 2.5 Endonezya, USA 
Nisastafeldiven icin) 2.5 Hindistan, Avustralva, Endonezva 
Bitkisel ve Havvansal Kökenli Maddeler 
Rauwolfiya Serpentina (toz) 2.5 Hindistan 
Ergot (toz) 2.5 Hindistan 
Belladon Ekstraktı 2.5 Hindistan 
Papain 2.5 Hindistan 
Pankreatin 2.5 Hindistan 
Semen Physilli 2.5 Avustralya 
Gaviskon 2.5 Avustralya 
Kuru Bitkisel Droe:lar 2.5 Endonezya, Hindistan 
Antibivotikler 
Tetrasiklin HCl (toz,i.v /i.m enjeksiyon) 2.5 UK, Norveç, USA 
Tetrasiklin HCl ( toz,oftalmik) 2.5 Endonezya 
Veteriner Hekimlikte Kullanılan Ürünler 
Oksafenazol 2.5 Avustralya 
Quinapyramide prosalt 2.5 Hindistan 
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RADYASYONLA STERİLİZASYONU ÇALIŞILMIŞ 

ÜRÜNLER 

a) Teofilin, Klorobutanol ve NaCMC Çözeltileri: 

hızlı ve belirgin bir vizkozite düşüşü gözlenmiştir. 

Bu düşüş zincirin kopması nedeniyle polimerin 

daha küçük molekül ağırlıklı parçalara ayrılması 

nedeniyle olur. 

Yapılan deneyler sonucunda; klorbutanol, teofilin 

ve NaCMC çözeltilerinin her üçünde de radyasyon 

oldukça fazla degredasyona neden olmuştur ve bu 

sonuçlar gösterir ki; bu ürünlerin sulu çözeltilerinin 

radyasyonla sterilizasyonu uygun değildirı2. 

Lawrence ve arkadaşlarının yaptığı bir araş

tırmada12, radyasyon kaynağı olarak 60Co kul

lanılmış ve maddelerin sulu çözeltileri ha

zırlandıktan sonra cam kaplara yerleştirilmiş ve 

5.5xl05 rad.sa-l'de ışınlanmıştır. Absorplanan doz 

ferrous kimyasal dozimetresi ile saptanmıştır. Nu-
muneler radyasyondan sonra 24 saat içinde in- b)Alkaloid ve Morfin Türevleri: 

celenmiştir. 

a-1) Klorbutanol Çözeltileri: 

Klorbutanolün % 0.5'lik çözeltisinin pH'sı çeşitli 

dozlarda radyasyondan sonra ölçülmüş ve sadece 

6. lxl03 rad'lık seride 1 üniteden fazla düşüş göz

lenmemiştir. Sonuç olarak; yüksek kon

santrasyonda klorobütanol içeren çözeltilerin daha 

az dekompozisyona uğradığı gözlenmiştir. Bu so

nuçlar seyreltik sulu çözeltilerde temel bo

zunmanın nedeninin çözücü olarak kullanılan 

suyun radyolizi ile oluşan H ve OH'ların ikincil bir 

radyolize neden olduğunu savunan direkt etki te

orisini destekler12. 

a-2) Teofilin Çözeltileri: 
Radyasyon, çözeltinin artan konsantrasyonlarında 

ve artan sürede sararmasına neden olurken, 

pH'sında değişme gözlenıneıniştir.Bozunma ürün

leri spektrofotometrik olarak incelenmiş ve klor

butanole benzer sonuçlar gözlenmiştir. Yüksek kon

santrasyonlarda bozunma düşüktür. 

Jacobs ve Leupin'in toz haldeki neositigmin bro

mür ile yaptıkları çalışmada 25-45 kGy dozlarda 

ışınlama sonucu hiçbir degredasyon göz

lenmemiştir. %5'lik dexapentol içeren %1'lik of

talmik ve naza! merhemlerde ise etkide çok az bir 

azalma gözlenmiştirB 

Atropin sülfat göz merhemlerinde 25 kGy dozda bir 

sterilizasyon sonucu; küçük bir parçalanma ve 

benzer şekilde belladon yapraklarının 3. 1 kGy 

dozda sterilizasyonu sonucunda, başlıca atropin 

o!ınak üzere, alkoloid kaybı gözlenmişfu14. 

Opiumun 6 kGy'de radyasyonu, morfin miktarında 
oldukça belirgin bir azalmaya neden olmuşhır15. 

Morfin, hidromorfin, oksikodein, hidrokodein, pe

tidin ve metadonun artan radyasyon dozunda dilue 

çözeltilerinin %2 konsantrasyona kadar etkisinin 

azaldığını bildirilmiştir15 . Benzer sonuçlar efedrin 

ve morfin için Chakchir ve Bobkov tarafından göz

lenmiştir16. 

Pilokarpin, 25 kGy dozda ışınlama sonrası far-

H202 düzeyleri de benzer şekildedir: Yüksek kon- makopelerde istenen özellikleri taşır15. 
santrasyonda yüksek H20 2 oluşumu gözlenir fakat 

klorbutanolde olduğu gibi bir noktadan sonra azal

ma gözlenmemiştir12. 

a-3) NaCMC: 
Vizkozite değişimi Ostwald viskoınetresi ile öl

çülmüş ve % 0.125-0.25 ve% 0.5'lik solusyonlarında 
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%20'lik kafein-sodyum benzoat 25 kGy'lik dozu ta

kiben orijinal pH'sını 3 yıl süre ile muhafaza et

miştir17. 

Bu konuda çalışılan diğer ürünlerdeki sonuçların 

geniş özeti Tablo IV'de verilmiştirlS. 
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Tablo iV: Radyasyonla Sterilizasyonu Çalışılmış Alkoloid ve Morfin Türevleri ıs. 
Madde Steril~asyon Şekli Absorplanan Doz inceleme Metodu 

Dekompozisyon 
Apomortin HCI 0/o 1 'lik sulu çözeltisi 10,20,40,50,60 kGy Konst, TLC 

%5, 10, 22, 30, 42 Org. Öz. 
Atropin sülfan Katı halde 25,50,60 kGy Kimyasal, Konst. GC 

Maksimum 0/o0.5, 0/o2 JR, Erime der, NMR 
25 kGy pH, GC, TLC, IR, NMR 

Radyasyon koruyuculu göz o/o 1 'lik sulu çözeltisi Maksimum o/o0.5 GC, pH, IR, NMR, 
Damlası 25 kGy GC, pH. IR, NMR, TLC 

Evet, fakat az IR, NMR, Org. Öz. 
Atropin Sülfat o/o2'1ik sulu çözeltisi 25, 50 kGy pH, Renk değ, TLC, UV 

Evet pH, TLC, UV, Org. Öz. 
Atropin sülfat o/o1.5'1uk sulu çözeltisi 10,20,40,60 kGy Konst, TLC, Org. Öz. 

%10,17,28,38 
o/oO.S'lik Na2S203 ilavesi He o/o 1.S'lik sulu çözeltisi 60 kGy 
içer'ığlnin sırası ile radyasyonu 0/o2 civarında IR, TLC, UV 
Atropin Sülfat 0/o 1 'lik sulu çözeltisi 5, 10,20,30 kGy Konst, PC, UV 

%21,38,54,71 
Kons: %0, 1,0.2,0.5, 1.0,2.0 uv 
Dekomp:%39, 18,50,54 

Kodein fosfat Katı halde 25,50 kGy Erimr der, pH, Kol, TLC, UV 
Renkte değişme 

o/o2'1ik sulu çözeltisi 25,50 kGy Org. Öz., pH, TLC, uv 
Evet 

Dihidroergokristinmetan Katı halde 50 kGy TLC 
sülfonat Hiç 
Efedrin Hidroklorür Katı halde 25,60 kGy Erime der, UV, Kol 

%1-2,-
25 kGy'de farklı konsantrasyon Konst:%0.5,0.2,0.1,0.05 Kol, pH 

Dekomp:% 18,38,63,95 uv 
Efedrin Hidroklorür Katı halde 60 kGy TLC 

Hiç 
o/o2'1ik sulu çözeltisi 60 kGy Konst, TLC 

Hiç Org. Öz. 
%0.5'1ik Na2S203 ilavesi ile 0/o2'lik çözelti 20,40,60 kGy TLC 

hiç 
İçeriğin sırası ile irradyasyonu %2'1ik çözelti 60 kGy TLC 

Hiç 
Efedrin HCI 
25 kGy'de farklı konsantrasyon Konst:% 1.0,0.5,0.2,0.1,0.05 pH, UV, Kol 
Efedrin HCI Dekomp: %6,16,41,64,85 
Koruyucu grup ile Koruyucu grupsuz 
%1'lik çözelti %0.2'Jik K2S203 ile 10,25 kGy PC, pH 

%0.5'1ik AET ile %5.7,8.5, uv 
%0.2'1ik tetlol ile Koruyucu etki 

Koruyucu etki 
Ergometrin maleat %0.0125-0.1'Jik sulu çöz. 25,250 kGy Kol, Erime der, 

0/o94 Kol, pH, TLC 
Konst. 

Ergometrin maleat Katı halde 5.250 kGy Konst 
Renk, pH, Erime der değişimi Krom, pH, Org. Öz 

%0.0125'Jik çözeltisi 25,250 kGy 
%80-90 

Etilmortin hidroklorür %2'1ik sulu çözeltisi 25,50 kGy pH, TLC, Kol 
Evet pH, TLC, UV, Org. Öz. 

Bozunma Ürün sayısı 

Yok 

1 

Yok 

Yok 

Birkaç tane 

Yok 

1 
Yok 
Yok 
Yok 

Ergometrinde yok 
Çözelti halinde veya katı 
halde kromatografi ile 
tavin edilebilir. 

Yok 
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Madde sıemizasyon Şekli Absorplanan Doz inceleme Metodu Bozunma Ürün sayısı 

Dekompozlsyon 

Etilmortin hidroklorür. Katı halde 25,50,60 kGy UV, TLC, pH, Erime der, Kol 
Renk değişimi Org. Öz. 

Sulu çözeltileri 10,20,40,60 kGy TLC, IR, pH Yok 

%1.5'1uk %13,21,28,38 Kol 
0/o 1'1ik % 18,28,35,42 Kol, IR, pH, TLC 1 

Hidrokodon hidrojen tartarat Katı halde 25 kGy Kol, Erime der, UV 
0/o1·2 

25 kGy'de farklı konst Konst:%0.5,0.2,0.1,0.05 Kot, pH, UV 
Dekomp: %9, 16, 27, 49 

Hidrokodon hidrojen tartarat 0/o1.5'1ik sulu çöz. 10,20,40,60 kGy Konst. TLC, Org. öz. Yok 

%17,24,32,41 
Birkaç 

Hidrokodon hidrojen tartarat 
0/o0.5'1ik Na2S203 ilavesinde 0/o2'1ik çözeltisi 20,40,60 kGy TLC 

Hiç 
60 kGy TLC Yok 

Hiç 

25 kGy'de farklı konsan!. 25 kGy Kol, Titrasyon, UV 
%0.5 2 
Konst.: %2,0.5,0.2,0.1,0.05 Kol, pH, UV 

25 kGy'de koruyucu ile %0.2 K2S203 ile Dekomp: %4.9,16,27,49 Yok 

o/o2'1ik ÇÖZ. %0.5 AETile 0/o2.2 Kol, Yok 

%ı0.2 tetiol ile 0/o2,5 pH, Kol Yok 
Koruyucu etki 

Hidromortin hidroklorür Katı halde 60 kGy TLC Yok 

Hiç 
o/o 1.S'lik sulu çözeltisi 10.20,40,50,160 kGy Konst, TLC, Org. Öz 6 

%38,50,66,82,100 

İçeriğin sırası ile sterilizasyon Çözelti 60 kGy TLC Yok 
Hiç 

Hidromortin HCI Katı halde 60 kGy Kol, pH, TLC, Erime der Yok 

Hidrorıiortin HCI Sulu çözeltisi 10,20,40,6,80, 100 kGy Renk, Konst, pH, TLC, 1 

o/o0.5'1ik çözeltisi %30,47,64,81,83, 100 Erime der 
o/o 1 'lik çözeltisi %24,39,51,64.-.-

Levometadon Katı halde 60 kGy TLC 
0/o2 civarında 

o/o2'1ik sulu çözeltisi 10,20.40,60 kGy Konst,TLC,Org. öz. 
%12,25,41,52 

0/o0.5'1ik Na2S203 ilavesinde 0/o2'1ik çözelti 20,40,60 kGy TLC 

Evet 

Levometadon 
içeriğinin ayn ayrı steril. Çözelti 60 kGy TLC 1 

o/o2 civarında 

Metadon HCI Katı halde 60 kGy IR, Erime der, TLC, pH, Kol 1 
TLC'de değişiklik 

Sulu çözeltisi 10,20,40,60 kGy Renk,Konst,IR,pH, TLC 4 
o/oO.S'lik çözeltisi %16,31,56,71 
o/o 1 'lik çözeltisi % 11,26,38,54 Konst 
o/o5'1ik çözeltisi %-,13,18.- Konst 

Mortin HCI Katı halde 25, 50, 60 kGy pH, TLC, Erime der, Kol Yok 
% 1-2, Oro'da değişiklik 

Morfin HCI Katı halde 10,20,40,50, kGy Kol,Kont,IR 
%8,20,31,43 pH,TLC 
% 13,36,50,59 

Mortin HCI %2'1ik sulu çözeltisi 10,20,40,60 kGy 4 
%5, 17,39,58 

'%0.5'1ik Na2S203 ilavesinde o/o2'1ik sulu çözeltisi 20,40,60 kGy Org. Öz.; TLC Yok 
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Madde Sterilizasyon Şekli Absorplanan Doz inceleme Metodu Bozunma Ürün sayısı 
Dekompozisyon 

Mortin HCI Çözelti 60 kGy TLC 
İçeriğin ayrı ayn strelizasyonu Hiç i.i 

li 
Mortin HCI 2 
25 kGy' de farklı konsantrasyon Konst:%2,0.5,2,0.1,0.05 Kol, Erime dar, UV 

Dekomp (UV) 2 
25 kGy'de koruyucu grupla %0.2 KıS203 ile %5,15,20,45,60,80 
%2'1ik çözeltisi %0.5 AET ile %5(UV) 1 

0/o0.2 tetiol ile %(UV) 
Morfin HCI Enjeksiyonluk çözeltisi -(UV) 

2.5,25 kGy IR 
Az 

Morfin sülfat Katı halde 25,50 kGy Org. Qz., Anhidrit İçeriği 
Renk, pH değişim Org. Oz., Anhidrit içeriği 

0/o1.5'1uk sulu çözeltisi 25 kGy 
Çok düşük 

Oksikodon HCI Katı halde 60 kGy Kol, pH, TLC, Erime der 1 
TLC'de değişiklik 

Oksikodon Sulu çözelti 10,20,40,50 kGy Kol, Konst, IR Erime der 2 
0/o2'1ik çözelti %15,19,28,48 
% 1 'lik çözelti % 19,26,40,56 pH, TLC 

Papaverin HCI Katı halde 25,50 kGy pH, TLC, Erime der,. UV, Kol Yok 
Renk değişimi pH, TLC, UV, Org. Oz. 

Papaverin HCI 0/o2'1ik sulu çözeltisi 25,50 kGy 2 
Petidin HCI Katı halde 60 kGy TLC Yok 

Yok 
0/o5'1ik sulu çözeltisi 10,20,40,60 kGy Konst, TLC 6 i! 

%14,25,46,70 
o/o 1 'lik çözeltisi 20,40,60 kGy TLC Yok 

0/o0.5'1ik Na2S203 ilavesinde Hiç 
Çözelti 60 kGy TLC Yok 

İçeriğin ayn ayrı sterilizasyonu Hiç 

Petidin Katı halde 60 kGy Kol,IR,Erime der, pH, TLC 
Oro'ad değişiklik Konst, Kol, Erime der 

Sulu çözelti 10,20,40,60 kGy 
o/o5'1ik çözeltisi %15,19,-,24 
0/o 1 'lik çözeltisi % 16,26,46, 70 

Pilokarpin HCI Katı halde 25,50 kGy Kimyasal, GC, IR, Bazı Trapanol 
DSC, Erime der, Kol değişikli DSC, Erime der, NMR Yok 

o/o 1 'lik sulu çözeltisi 25 kGy pH, GC, TLC, Org. Öz, IR, NMR 
%t0-15 GC, pH, T~C. Org. Öz., IR, NMR 

İçeriğin ayrı ayrı sterilizasyonu o/o 1 'lik sulu çözeltisi 25 kGy GC, Org. Oz. TLC, UV, IR, NMR Birkaç 
Hiç 

Radyo koruyuculu göz o/o 1 'lik çözelti 25 kGy 
damlası şeklinde Evet, fakat sulu çözeltiden az 

Rezerpin Katı halde 50 kGy Kol., TLC, Spekt 
Renk ve UV değişimi 

Spartein Sülfat Enjeksiyonluk çözeltisı 2.5,25, 100 kGy IR 
Evet doz ile artar 

Skopolamln Hidrobromid Katı halde 60 kGy TLC Yok 
Hiç 

0/o2'1ik sulu çözeltisi 10,20,40,60 kGy Kont, TLC, Org Öz. Birkaç 
%12,16,23,29 

'%0.5'1ik Na2S203 ilavesinde 0/o2'1ik çözelti 20,40,60 kGy, TLC Yok 

içeriğin ayn ayrı sterilizasyonu Çözelti 
Hiç 
60 kGy TLC Yok 
Hiç 

Teofilin Sulu çözeltisi 10,20,30,36,80 kGy Konst, Kol 
%0.t'lik %52,75,-,93,-
%0.S'lik %16,20,38,-,55 

Tablo'da kullanılan kısaltmalar: 

Konst: Konsantrasyon UV: Ultraviyole Spektrofotometrisi Org. öz: Organoleptik Özellikler Kol: Kolorimetri 

GC : Gaz Kromatografisi Sepkt: Spektrofotometri TLC: ince Tabaka Kromatografisi NMR: Nükleer Magnetik Rezonans Spektrometresi 

63 
ili 
'! 

i'!i 
j:ı 



Olguner, Özer 

c) Vitaminler: 

Argon ortamında doymuş tiyamin çözeltisinde; 
artan tiyamin konsantrasyonu ile radyoliz ürün
lerinde arhş gözlenmiştir. Tiyamin G değeri 

lmmol/L'de 4.0 iken, 3mmol/L'de 5.9'dur19. 

Benzer şekilde iki multivitamin preparahnın elek
tron radyasyonu sonucunda (tiyamin, riboflavin, 
pridoksin, nikotinamit ve Ca pantotenat) mad
delerin sterilize edilmemiş haldeki kadar dayanıklı 
olduğu gözlenmiştir20. 

L'vova ve arkadaşları çalışmalarında kah haldeki 
askorbik asilin 25 kGy'de radyasyona dayanıklı 

olduğunu, fakat dilue çözeltilerinin P ve X ışınları 
radyolizi ile bozulduğunu ve seyreltik askorbik asit 
çözeltilerinin 20 kGy dozda %10'luk bozunmaya 
karşılık konsantre çözeltilerinin 1.9 Mrad'da az bir 
etki kaybı ile dayanıklı olduğunu göstererek bo
zunmanın artan konsantrasyon ile belirgin bir şe
kilde arthğını, ayrıca bozunmanın N2 ortamında 
daha fazla olduğunu göstermişlerdir21. 

Siyanokobalamin (B12) ve hidro siyanokobalamin 
(B12a) vitaminleri ile yapılan bir çalışmada; sulu 
elektron ve OH atakları ile belirgin bir bozunma 
gözlenmiştir. Bu; uygun bir radikal koruyucu ile 
önlenebilir. Ayrıca bozunma, dondurma ile en 
düşük düzeye indirilebilir. Katı halde si
yanokobalamin G değeri 0.6 civarındadır21. 

Pridoksal 5 fosfatın sulu çözeltilerinin radyasyonla 
sterilizasyon11nda; artan doz ve konsantrasyonda 

Diğer bir grup araştırıcı tiyamin HCI, riboflavin, kal
siyum pantolenal, nikotinamit, pridoksal HCl ve si
yanokobalamin ile 10 kGy'e kadar yaphkları ça
lışmada; bozunma gözlemişlerdir. Bunlar arasında 
nikotinamid ve askorbik asit koruyucu etkiye sa
hiptir23. 

Sulu kalsiyum pantotenat (B3) çözeltileri -196°C'de 
radyasyonla sterilize edilebilir24. 

Dijoke ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 
ise; özellikle A vitamini gibi çabuk bozunan etkin 
maddeleri taşıyan merhemlerin radyasyonla ste
rilizasyonunda lMrad'lık (radyasyonun mer
hemlerin sterilizasyonu için yeterli olduğu gös
terilmiştir25. 

Vitaminler ile yapılan diğer çalışmalar Tablo V'de 
özetlenmiştir26. 

d)Enzim ve Hormonlar: 

Gopal; papainin 18 ve 30 kGy'lik radyasyonunu ta
kiben proteolitik aktivitesinde bir azalma rapor et
miştir27. 

Pankreatinin proteolitik aktivitesinde artan rad
yasyon dozu ile paralel olarak azalma kay
dedilmişfü28. 

Morimoto ve arkadaşları 0.5 kGy dozu takiben trip
sin ve kallikrein ile 1 kGy'lik dozu takiben ki
motripsinin sulu çözeltilerinin tamamen inaktive 
olduğunu göstermiştir29. 

radyokimyasal, hidrolitik parçalaruna ve ok- Fujimoto30 ise; toz haldeki bromelainin radyasyonla 
sidasyon gözlenıniştir22. sterilizasyonda dayanıklı olduğunu bildirirken; 

Tablo V: Radyasyonla Sterilizasyonu Çalışılmış Vitaminler26: 

VİTAMİN DOZ SONUÇ 

Vitamin A-palmitat yağlı enj. 

jelatin kapsül içinde 

Vitamin D-palmitatın yağlı enjeksiyonu 
jelatin kapsülde 

Vitamin K 

5 kGy gama radyasyonu 

SkGy 

5 kGy gama radyasyonu 
SkGy 

10 kGy gama radyasyonu 

Karbakolün yağlı enjeksiyonluk çözeltileri 5 kGy gama radyasyonu 
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Fiziksel ve kimyasal değişiklikler 
gözardı edilebilir, dayanıklı 
%1 kayıp 

%2 kayıp 
%1 kayıp 

Biyolojik aktivitede belirgin bir 
kayıp yok. 
Kimyasal özelliklerinde belirgin bir 
değişiklik yok. 
%3 kayıp 
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buna zıt olarak Ueno ve arkadaşları 30 kGy'lik 
dozu takiben bromelainin termoaz, amilaz, pro
teazın enzimatik aktivitelerinde sırasıyla < 10, 
% 24-42, % 20-42'1ik bir azalma olduğunu açık

lamışlardır. 31 

Kimotripsin içeren merhemlerin radyasyonla ste
rilizasyonu Hindistan sağlık otoritelerince ve yara 
iyileşmesinde kullanılan sutilain merhemlerinin 
radyasyonla sterilizasyonu USA sağlık otoriteleri ta
rafından kabul edilmektedir32. 

Ayrıca triptorelinin i.m enjeksiyonluk çözeltisinin 
radyasyonla sterilizasyonu Fransa'da kabul edil
mektedir32. 

Andreeva ve arkadaşlarının yaphğı çalışmaya göre, 
enzim- immobilize edilmiş polimerik kan hücre ka
teterleri( Karboksi etil selüloza immobilize edilmiş 
tripsin, Asetil selüloza immobilize edilmiş Pro
fezim) ile tripsin immobilize edilmiş filmler 2.5 
Mrad'da ışınlanmış ve enzimlerin proteolitik et
kilerinde çok büyük kayıp gözlenmiştir.Artan doz
lar ile inaktivasyonun arttığı, fakat ( 4-6 Mrad) ve 2.5 
Mrad'dan düşük dozların da tam bir sterilizasyon 
sağlamadığı bildirilıniştir33. 

Bu konuda yapılan diğer çalışmalar Tablo VI' da 
özetlenmiştir: 

Testosteron propiyonatın yağlı taşıyıcıdaki rad
yasyonla sterilizasyonu sonrası polarimetre, IR ve 
UV spektrofotometresi bulgularında değişiklik 

gözlenmemiştir34. 

Benzer şekilde Saad ve arkadaşları34 testosteronun 
yağlı çözeltisinin 25 kGy dozda sterilizasyonunda 
androjenik aktivitesindeki değişikliğin minimal 
olduğunu bildirmiştir. 

Bussey ve arkadaşları35 kortikosteroidlerin 1.33 
kGy dozunda sterilizasyonunu takiben %1'1ik bir 
kayıp gözlemişlerdir. İki ana radyolitik bozunma 
yolu bulunmuştur: Birincisi yan zincirdeki D hal
kasındaki C-17'nin ketona dönüşmesi. İkincisi: C
ll'deki alkol grubunun ketona dönüşmesidir. 

Sonuç olarak bu maddelerin radyasyonla ste
rilizasyonu uygun değildir. 

Gopal ve arkadaşları36 hidrokortizon ve hid
rokortizon asetat ile prednizolon ve prednizolon 
asetatın 25 kGy'lik radyasyon dozunda çok az bo
zunmaya uğradıklarını göstermişlerdir. 

Hindistan'da hidrokortizon ve kimotripsin mer
heminin radyasyonla sterilizasyonu kabul edil
mektedir36, 

Tablo VI: Radyasyonla Sterilizasyonu Çalışılmış Enzimler26 : 

ENZİM OOZ SONUÇ 

Pankreatin 

Pankreatin 

Pankreatin 

Papain 
(kuru endüstriyel preparah) 
Glukoamilaz 
(endüstriyel preparah) 
CM selüloza yerleştirilmiş hipsin 
i\E selüloza yerleştirilmiş profezirn 
Polimerik kan damarlan kateterlerine 
yerleştirilmiş enzim 
Tripsin yerleştirilmiş filmler 
Pepsin 

Aspergillus niger pektinaz 
(çözelti içinde) 

50 kGy-8 Mrad 

25kGygama 

EBvegama 

10, 20, 30 kGy 

<2kGy 

2.5Mrad 

gama Proteolitik etkide 
azalma 
1-25kGy 
15kGy 

Amilaz, lipaz, proteaz aktivitelerinde 0/050-95 düşüş 
Enzimatik aktivitesindeki azalma sıcaklığa bağlı 
Nem proteaz aktivitesini etkiler, amilaz aktivitesini 
etkilemez. 
Proteaz, lipaz ve amilaz aktivitelerindeki kayıp sı
rasıyla: %24, 41.2 ve 31.9 
Proteazf lipaz aktivitesine etki etmez 
amilaz aktivitesi ve termal stabilitesi azalmıştır. 
Yapı ve boyutunda değişiklik yok. 

UV absorpsiyon spekturwnunda değişiklik 
Normal uygulamasında değişiklik yok. 
Enzim preparatları için optimum sterilizasyon 

Enzimatik aktivitede kayıp yok. 
Depolanma sonrası iyi korunmuş üründe enzimatik 
aktivite 
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Kah halde beklametazon dipropiyonat gama rad

yasyonundan etkilenmediği halde, BP' de kayıtlı 

olan ve metanol ile propilen glikol içeren Bek

lametazon merhemi radyasyona duyarlıdır37. 

25 kGy dozunda pütüriter hormon TSH; ste

rilizasyondan bir ay sonra aktifken,vazopressin bu 

periyot içinde aktivitesini kaybeder. Büyüme hor

monu, ACTH; insan menopoza! gonadotropin ve lü

teinleyici hormon radyasyonla sterilizasyonu ta

kiben etkisizdirler38. 

Bu konuda yapılan diğer çalışmalar Tablo Vll'de 

özetlenmiştir. 

nisilinin sulu çözeltisi jJ.alinde radyasyonla ste

rilizasyonunun mümkün olmadığı sonucuna va

rılınışhr32. 

Taşıyıcı olarak yer fıstığı yağı kullanılarak pe

nisilinin prokain esteri ile yapılan bir çalışmada39,40 

kGy'lik dozu takiben %1-2 bozunma gözlenıniştir. 

Radyoliz ürünleri olarak benzi! penillo aldehit ve 

benzi! penaldik asit bulunmuştur. 

Benzer şekilde Dziegilewski ve arkadaşları40 benzi! 

penisilinin potasyum ve prokain tuzlarının katı 

halde sterilizasyonunda benzi! penisilinin G de

ğerini 2.2 ve 9.5 olarak ve buna karşılık serbest asi

lı Tablo VI!: Radyasyonla Sterilizasvonu Ça ısılınış Hormo nl 26 ar : 

MADDE DOZ 
Hidrokortizon l.33Mrad 
İzoflupredon 

Me-prednizon asetat 
Prednizolon hidrat 

Hidrokortizon asetat Gama 

Prednizolon Gama 

İnsülin çözeltisi Gama 

Zn-İnsülin süspansiyonu 196°C'de 25 kGy 
Insülin 3-30kGy100°c 
(enjeksiyonluk çözeltisi) 
Prezervatifsiz İrradyasyon sonrası 

40°C'de saklama 

İnsülin l-25kGy0°C 
(bovin, porsin) 

e) Antibiyotikler 

e-1) Penisilinler: 

SONUC 
Aktivite kaybı; 0/ol 
Yan zincirdeki D halkasının kaybı ve C-17'de keton oluşumu 

C-ll'deki alkol grubunun ketona dönüşmesi 
Yeni radyoloitik bir komponent yok 
Işlem safsızlığı veya bozunrna ürünü olarak bulunurlar. 
Fizikokimyasal özelliklerinde değişiklik yok 
37, 45 ve 60°C' de davanıkb 
Hafif renk değişimi 
Fizikokimyasal özelliklerinde değişiklik yok 
Kontrol ve ışınlama örneklerde LDso değerinde değişiklik yok. 

Çözeltinin biyolojik aktivitesinde hızb bir kayıp 
Süspansiyon oda sıcaklığında daha dayaruklı 
Çözelti ve süspansiyon tamamen aktivitesini muhafaza etmiştir. 

%15'1ik poliakrilamid jelindeki elektroforez: 
İnsülinde azalma, Dearninasyon 

:5 25 kGy ve 3°C'de hiçbir spesifik radyolitik ürün gözlenınemiştir. 
Biyolojik aktivite tamamen muhafaza edilmiştir. 
Dimer miktarı doz ile artan peptidler ile ilgilidir. 

Düşük mikrobiyal yük-düşük doz~ 2 kGy 

din G değerini 28.8 olarak bulmuştur. Bu değerler 

de göstermiştir ki; bu tuzlar stabiliteyi ar

tırmaktadır. 

Sodyum benzi! penisilinin sulu çözeltisinin rad

yasyonla sterilizasyonu sonucunda radyoliz göz

lenmiştir. Bu bozunma, penisilin yan zincirindeki 

benzen halkası ile suyun iyonlaşması sonucu oluşan 

OH arasındaki reaksiyon sonucu hidroksi benzi! 

penisilin oluşumu veya suyun iyonlaşması ile olu

şan OH'm ~ laktam halkasını parçalayarak benzi! 

peniloik ve benzi! penisilloik asit oluşumu şek

lindedir. Sonuç olarak; penisilin yapısında göz

lenen moleküler rearanjman sonucunda bozunma 

ürünlerinin oluştuğu ve buna bağlı olarak benzi! pe-

Dimitrova ve arkadaşlarının yaphğı çalışmada41; 

DMSO içindeki amoksisilin trihidrat çözeltileri 0.5-

100 Mrad arasında 8 radyasyona tabi tutulmuş ve 

2.5 Mrad'lık bir radyasyon dozu, amoksisilinin bi

yolojik aktivitesinde bir kayba neden olmadan 

uygun bir sterilizasyon dozu olarak bulunmuştur. 

Bir diğer çalışmada ise42, ben zil penisilinin 50 

kGy'de ışınlanmasmda mikrobiyal aktivitede kayıp 

gözlenmemiştir.Ayrıca yine 50 kGy ışınlama sonucu 
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toz haldeki ampisilin, metampisilin, karbenisilin ve 
tikarsilin stabil bulunmuştur. 

25 kGy'de bir seri semi sentetik penisilininin ste
rilizasyonu sonucu; anhidr ampisilin, ampisilin tri
hidrat, sodyum ampisilin, oksasilin sodyum, klok
sasilin sodyum, dikloksasilin sodyum, hetasillin po
tasyum ve karbenisilin disodyumunun stabil oldu
ğunu gözlemişlerdir42. 

Dziegielewski'ye43, göre ampisilinin radyasyon sta
bilitesi anhidr, iki veya üç hidratlı oluşuna veya tuz 
halinde olup olmamasına bağlıdır. Ampisilin G de
ğerleri sırasıyla 5.4, 7.4, 9.1 ve 10.8'dir. Hidrasyon 
sonucu oluşan OH hidrolizden sorumludur ve P lak
tam halkasının bozunmasına neden olur. 30 kGy'lik 
dozda yaklaşık %1 'lik bozuruna gözlenmiştir. 

Jacobs'un44 Ampisilin ve esterleri ile yaptığı ça
lışmada; 25 ve 50 kGy radyasyon dozu takiben am
pisilin sodyum, pivampisillin, talampisillin'in mik
robiyolojik ve kimyasal özelliklerindeki değişmeler 
incelenmiş ve bir miktar radyoliz gözlense de; 
düşük dozların dekontaminasyon için uygun oldu
ğu sonucuna varılmıştır 

e-2 )Sefalosporinler: 

Jacobs45, yaptığı çalışmada p laktam an
tibiyotiklerinden sefalosporinlerin dört üyesinde toz 

halinde yapılan sterilizasyon işleminde çeşitli de
recelerde radyoliz gözlemiştir. Bu çalışmada se
fazolin sodyum, sefodroksil monohidrat, seforanid 
25 ve 50 kGy'de ışınlanmış ve erime derecelerindeki 
değişme, kimyasal ve mikrobiyal miktar tayini, UV 
absorpsiyonu,optik çevirme derecesi, TLC , HPLC , 
pH değişimi ve sterilite testleri uygulanmıştır. 

Sonuçlar Tablo VIII'de gösterilmiştir. 

Sonuç olarak sefazolin sodyum, sefodroksil mo
nohidrat, sefaronid, sefotaksim ve CGP 9000 di
hidrat genellikle kabul edilen doz olan 25 kGy'lik 
dozda sterilize edilebilir. %1'lik dekompozisyon 
gözlense de; toksik bir ürün oluşumu ile so
nuçlanmamıştır. Ayrıca sefradin mono hidratın bu 
koşullarda sterilizasyonunun mümkün olmadığı 
sonucuna varılmışhr. 

Fluerelte'nin bildirdiğine göre, sefaloridin ve tu
zunun 50 kGy'de sterilizasyonunda %2.3 'lük ve 
%5.7'lik aktivite kaybı gözlense de, antimikrobiyal 
aktivitede kayıp gözlenmemiştir42. 

e-3) Neomisin ve Diğer Aminoglikozit An
tibiyotikler: 

Jacobs tarafından bildirilen ve International As
sociation of Medical Protesis Manufactures (ABPI) 
tarafından yapılan çalışmada streptomisin sülfat, 

Tablo VIII : Sefalosporinlerin Radyasyonla Sterilizasyon Sonuçları45 
Madde Doz Erime uv Kimyasal Optik Mikrobiyolojik 

(kGy) Derecesi Absorpsiyon Assay±SD Çevirme PH Rf Etkinlik±SD 
Derecesi 

Sefazolin o 174 244 100 -16° (4.6) 0.7 100 
sodyum 25 171 244 98.4±0.4 -15° -0.4 0.7 91.7±6.2 

50 171 244 98.7±0.6 -14° -0.4 0.7 94.5±2.8 
Sefodroksil o 212 220 100 +155° (4.9) 0.62 100 
Monohidrat 25 211 218 101.3±0.1 +1555° -0.1 0.62 101.3±1.4 

50 210 216 99.0±0.1 +155° -0.2 0.62 97.1+1.5 
Seforanid o 224 210 100 - - - 100 

25 222 210 100±0.l - - - 9.58+3.5 
Sefotaksım o D 338 100 +52° (5.2) 0.75 100 

25 D 342 100±0.3 +52° -0.2 0.75 104.9±1.S 
50 D 346 99.7±0.2 +51° -0.2 0.75 103±3.8 

Sefradin o 195 198 100 +16° (4.7) 0.53 100 
Monohidrat 25 185 178 87.7±6.1 +16° -0.3 0.53 89.0±2.9 

50 185 178 71.0±0.1 +15° -0.7 0.53 67.0+0.l 
CGP9000 o 185 182 100 - - 0.62 100 
dihidrat 25 182 182 100.2±1.4 - - 0.62 101.3±3.4 

50 180 184 100.4±1.1 - - 0.62 96.7±07 .. D: 360°C olçulemedı. 
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dihidro streptomisin sülfat neomisin sülfat'ın 25 

kGy'de sterilizasyonu sonucu aktivitede %5'lik bir 

azalma gözlenmiştir32. 

Tobramisin sülfatın 35Gky ışınlanması ile %5'1ik bir 

azalma32 ve Fleurette'nin çalışmasında ise42,25 ve 50 

kGy'de tobramisinde %4.4 ve %18.5'luk bir azalma 

rapor edilmiştir. 

Bahalla ve arkadaşları46, neomısin sülfat, pred

nizolon ve hidrokortizon asetat içeren merhemleri 

sterilize etmişler ve sterilizasyon sonunda mer

hemlerin renginde hafif bir değişiklik gözlemelerine 

rağmen etkilerinde bir azalma saptamamışlardır. 

Işınlama sonrası neomisinin pH'sında düşme göz

lemniş, fakat HPLC verilerinde hiçbir degredasyon 

ürününe rastlanmamıştır. Merhemlerden etken 

madde salımının 6 saat sonra kontrol grubuna göre 

%6 daha fazla olduğu gözlenmiş ayrıca bütün mer

hemlerin 4,25 ve 37"C'de 4 hafta dayanıklı olduğu 

gözlenmiştir 

Kimura ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada47; %0.1-

1.0'lik akrinol çözeltilerinin radyasyonla ste

rilizasyonunda artan radyasyon dozu ile orantılı 

olarak artan dekompozisyon gözlemişlerdir. Pre

paratın antimikrobiyal aktivitesi radyasyonla ste

rilizasyondan sonra çözeltide kalan akrinol mik

tarına bağlıdır. Akrinol çözeltisi belirli bir deg

radasyon gösterse de; 2.5 Mrad'lık radyasyon dozu 

bu çözeltinin sterilizasyonu için uygun bu

lunmuştur. 

e-4) Tetrasiklinler: 

Jacobs48, tetrasiklin HCl ile bunun oftalmik mer

hemini 1 ve 2.5 Mrad'da sterilize etmiş ve UV ab

sorpsiyonundaki değişiklik, TLC, spesifik optikal 

çevirme derecesi ve erime derecesindeki değişiklik, 

NMR ve mikrobiyal miktar !ayinindeki de

ğişiklikleri incelemiştir. 2.5 Mrad'da TLC, erime de

recesi ve NMR 'da belirgin bir değişiklik göz

lenmemiştir. Düşük başlangıç dozunda lMrad doz 

sterilizasyon dozu için yeterli bir doz olarak sap

tanmıştır. 
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e-5 ) Sülfonamitler: 

Philips ve arkadaşları49 sodyum sülfasetamiti toz 

halde ve ıo-4'den 1.2M kadar olan çözeltileri şek

linde sterilize etmiş ve radyolizin temel nedeni ola

rak elektronlar ve OH'ları saptamışlardır. Elekt

ronlarla reaksiyon sonucu; sülfanilik asit ve be

lirlenemeyen bir ürün ile OH'larla reaksiyon so

nucu; monomerik ve dimerik fenohk türevlerin olu

şumu gözlenmiştir. Bu reksiyonlarm uygun birer 

radikal durdurucu ile önlenebileceği öne sü

rülmüştür. Sülfasetamitin G değeri sulu çözeltiler 

için 4.S'e kadar çıkarken katı halde bu değer < O.Ol 

civarındadır. Bu da göstermektedir ki; ilaç katı 

halde veya günümüzde merhemlerde kul

lanılmakta olan %20-30'luk çözeltilerde %4'lük de

kompozisyon ile sterilize edilebilir. 

Philips ve arkadaşlarının yaptığı diğer bir ça

lışmada50, sulu çözelti formundaki maddelerin sulu 

elektronlarla reaksiyonu sonucu; sülfatiyazolden 

sülfonilik asit (0.6 G değeri ile), sülfasüksidinden 

sülfatiyazol (0.7 G değeri ile) ve talamidden fitalik 

asit (1.0 G değeri ile) ve sülfasetamit 1.4 G değeri ile) 

oluşumu rapor edilmiştir. Sülfonamit'in G değerleri 

argon ortamında 4.4-5.1 arasında ve N20 ortamında 

3.5-4.8 arasındadır. Katı formda G değerleri tiyazol 

için o.ıs, sülfasüksidin için 0.2, talamid için 0.6, sül

fonamid için 0.6 ve sülfaguanidin için 0.5'dir. Bu de

ğerler de radyasyon stabilitesini yansıtır. 

Fluerette'nin yaptığı çalışmada42; ko-trimoksazolün 

( trimetoprim + sülfametoksazol ) 50 kGy dozunda 

sterilizasyonunda antimikrobiyal aktivitede azalma 

gözlemnemiştir. 

Trigger ve Cadwell14 sülfasetamitin %10'luk göz 

damlası ve %5'lik göz merheminde yaptıkları ça

lışmada; 25 kGy'lik dozda etkide çok az bir azalma 

rapor etmişlerdir. 

Antibiyotikler ile yapılan çalışmalar Tablo IX'da 

özetlenmiştir: 
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Madde Fiziksel Durum 

K!ortetrasiklin Sodyum, Nistatin Katı halde 
Oksttetrasiklin HCI, Polimiksin HCI 
Tetrasiklin HCI 
Dihldrostreptomisin Sülfat Katı halde 

Eritromisin Katı halde 

Fusidik Asit Katı halde 

Kanamisln Katı halde 

Linkomisin Sefaloridin'e bakınız 
Minosiklin Sefaloridin'e bakınız. 
Na!idiksik Asit Sefaloridin'e bakınız 
Neomisin Katı halde 

Neomisln Sülfat Katı halde 

Oleandromisin Katı halde 

Polimlksin Katı halde 

Pristinamisin Katı halde 

Rifampsin Katı halde 

Streptomisin Katı halde 

Streptomisin·kalsiyu m Katı halde 
klorür kompleksi 

Streptomisin HCI Katı halde 

Streptomisin Sülfat Katı halde 

Tetrasiklin Sefolaridin'e bakınız 
Tetrasiklin HCI Katı halde 

Tobramisin Katı halde 

Tablo' da kullanılan kısaltmalar 
Pot: Potens Org. Öz: Organoleptik özellikler 
Ko!: Kolorimetri Erime der: Erime derecesi 

f) Kontrollü İlaç Salan Sistemler: 

Absorplanan Doz inceleme Metodu 
Oekompozisyon 
25-80 kGy 
Kontrol örnekleri ile fark yok 

25 kGy 
%2 (kimyasal)(sak. son.) 
%4 (potens) 

Kol, pH, Çözünürlük, Toksisite 

(1 yıl oda sıcaklığında sak. son,) 
25-t 00 kGy Pot 
Yok 
25,50,70,100 kGy Pot 
%03,10,16 
25,50,70,100 kGy Pot 
0/o0.5,5.7 

25-60 kGy, 70, 100 kGy 
·, 

0/oB,15 
25,250 kGy 
%4 civarında 
25-70,80,100 kGy 
·, 

0/o 1,2 
25,250 kGy 
o/o+ 14 +32 
25,50,70,100 kGy 
%2,5,9,15 
25-70, 80, 100 kGy 
·, 

0/o1.6,2.4 
25 kGy 
0/o3 (potens) 
(oda sıcak. 2 yıl sak.son.) 

Pot 

Pot, Org. Oz. 

Pot 

Pot, Org. Öz. 

Pot 

Pot 

Kol, Kont, Pot, pH, Toksisite 

Bozunma Urün sayısı 

25 kGy Kol, Pot, pH, Çözünürlük, Toksisite 
%+0.3 (kimyasal) 
(1 yıl oda sıcak. sak. son.) 
16 kGy 
Yok 

Kol, Pot, Çözünürlük 

25 kGy Kol, pH, Pot, Çözünürlük, Toksisite 
%2 (kimyasal) 
(oda sıcak. 1 yıl sak. son.) 
0/o+B (potens) 

25-100 kGy 
%4 (potens) 

NMR, Erime der, Pot, UV, TLC 

25,50,75, 100 kGy 
55,19,27,37 

Pot 

Spekt Spektrofotometri 
(-): Dekompozisyon gözlenmemiştir. 

• Deri yamaları 

Sak. Son.: Saklama sonrası 

• Subkutan uygulama için pelletler 

Bu iliiçlar; etken maddenin sabit miktarının kan do

laşımında kalış süresinin artırıldığı sistemler olup; 

formülasyonları çok çeşitlidir9 : 

• Mikroküre ve nanoküreler 

Bu sistemlerin hazırlanmasında kullanılan polimerler: 

• Oral • Poli laktik 

• Yağlı çözelti,süspansiyon • Poli (laktik-ko glikolit) 
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• Poli( etilen oksit) 
• HEMA-seluloz dir 

Kontrollü ilaç sistemlerine hapsedilen ilaçlar ara
sında melatonin, ampisilin, mitomisin C sayılabilr. 

Radyasyonla polimerize edilen polimerlerin içine 
etkin maddenin hapsedilmesi ile oluşturulan sis
temler, insan vücudunda kontrollü salım sağlarlar. 
Ayrıca; prepolimerize edilen polimerik matrikse 
hapsedilen ilaç matriksten daha hızlı salınır. 

Bu konuda yapılan çalışmalar Tablo X'da özet
lenmiştir 

delerin sterilizasyonunu sağlar. Ayrıca işlemde her
hangi bir kimyasal ajanın kullanılmaması bu ajan
ların uzaklaştırılması için ilave bir basamağı azal
hrken, toksik kalınh ihtimalini de ortadan kaldırır. 

Derlememizde ele alınan çalışmaların bazıları çok 
kapsamlı, bazıları daha az kapsamlı yapılmış ol
salar da; yapılan çalışmalar sonucunda incelenen 
maddelerin genel olarak radyasyonla ste
rilizasyonunun mümkün olduğu sonucuna va
rılabilir. Bununla beraber yapılan yüzeysel in
celemeler ile radyasyon stabilitesi de
ğerlendirilemez. Örneğin çözelti halindeki pre
paratlarda küçük bir renk değişimi önemli bir sta-

Tablo X: Radyasyonla Sterilizasyonu Çalışılmış Kontrollü Salım Sistemleri9 
MADDE DOZ SONUÇ 
Polilaktik veya Polipeptid 25 kGy gama Molekül ağırlığında azalma 

-COOH'da artış 

PLGA (Faz ayırım tekl1iği ile hazırlanmış) Gama 

PLGA'da melatonin Gama 
Mitomisin C'li (%3-13.8) PLA mikroküreleri Gama 

Ampisilin'in salındığı HEMA hidrojelleri Gama 

İlaç salım hızında azalma yok. 
Artan doz ile oranhll olarak ortalama molekül ağır
lı~ nda azalma 
Karakteristik salım gözlenmiştir. 
ilaç stabilitesinde, mikrokapsül yapısında ve ilaç sa~ 
lırurrunda değişiklik yok 
Salım değişmemiştir. 
K 562 insan eritro-lökosit hücre büyümesi in
hibis onu 
Jel ile etkileştiğinde daha iyi etki 

Suda çözülebilir ilaçlan içeren poli (etilen 
oksit) jelleri 

Gama radyasyonu 
ile hazırlanmış 

Çapraz bağlı matriksten yavaş ilaç salırru 
Radyasyondan sonra ilaç bağlanma 

g) Radyofarmasötikler: 

Bochkarev ve arkadaşları51 1311 ile işaretli rad
yofarmasötiklerin radyasyonla sterilizasyonu rad
yokimyasal dekompozisyonla sonuçlanmıştır. Bu
nunla beraber 10 kGy radyasyon dozu olarak 
uygun bulunmuştur. 

Gopal ve Sundarom52, radyasyonla sterilize edilmiş 
131! işaretli insan serum albümini, rose bengal ve 
hippuranın aktivitesinde azalma rapor etmişlerdir 

SONUÇ 

Konvansiyonel sterilizasyon teknikleri ile 
karşılaşhrıldığında radyasyonla sterilizasyonun 
pekçok avantajı olduğu gözlenmektedir. iyonize 
radyasyonun yüksek nüfuz edebilme özelliği ile 
ürünün paketlenmiş halde sterilizasyonu mümkün 
olurken, sterilizasyon işlemi boyunca sıcaklığın art
maması ısıya hassas farmasötiklerin ve etken mad-

Çapraz bağlanma daha hızlı yayılım gösterir. 

bilite eksikliğinin göstergesi olabilir. Bu nedenle 
uzun süreli stabilite çalışmaları özellikle çözelti for
mundaki preparatlarda büyük önem taşımaktadır. 
Örneğin çözelti formundaki preparatlarda görülen 
H2ü 2 ile yavaş oksidasyon, formülasyonun sta
bilitesini etkileyen en önemli hususlardan biridir. 

Ayrıca bozurıma yollarının bilinmesi, radyasyon sta
bilitesini arthracak uygun bir radikal oluşumunu 
engelleyen bir maddenin veya koruyucu maddenin 
seçilmesinde önemli bir rol oynar. Benzer şekilde 
radyoliz düşük sıcaklıklarda veya oksijensiz or
tamlarda önlenebilir veya azaltılabilir. 

Kimyasal maddenin stabilite sorunu gibi rad
yasyonla sterilizasyon stabilitesini engelleyen prob
lemler varsa ürünün radyasyonla sterilizasyonu 
mümkün olmayabilir. Bu yüzden üretici, ürünün 
radyasyon stabilitesini belirlemek için fizibilite ça
lışmalarını yapmak zorundadır. Genel olarak katı 
dozaj formları veya susuz forınülasyonlar sulu or-
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tama göre daha stabildirler ve ortamda nem varlığı 

ilacın radyasyon stabilitesini azaltır. 

Radyasyon dozunun şeçiminde ise; USP ve BP'ce 

kabul edilen genel radyasyon dozu 25 kGy olsa da; 

özellikle radyasyonla sterilize edilecek materyalin 

başlangıç mikrobiyal yükünün düşük olduğu du

rumlarda düşük radyasyon dozlarının valide edil

mesi kaydıyla kullanılmaması için hiçbir neden 

yoktur. 
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