
PLASTİK MADDELERİNİN 

ECZACILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (*) 

Plastik Maddelerin Genel Özellikleri 

Dr. Kandemir CANEFE 

A.Ü. Eczacılık Fakültesi 

Plastik maddeler yüzyılımızdaki uygarlığın temel kullanım mad

delerinden biri olarak genel yaşantımızda çok geniş bir yer almış ve 

yüzyılımız adeta bir plastik asrı olmuştur. Ele alınan herhangi bir eş

yanın veya ihtiyaç maddesinin ya içinde, ya da üretiminde büyük bir 

olasılıkla birtakım plastik materyal bulunmakta veya plastik madde

ler yardımıyla üretimi mümkün olmaktadır. Keza tıp ve eczacılıkta da 

plastik materyal şişe, tüp, değişik ambalaj malzemesi. eczane rafın

dan. takma kalplere. suni damarlara. cerrahi enjektör ve ameliyat 

. ~asasına kadar gözün görebildiği hemen her yerde bulunmaktadır. 

Plastiklerin her maddenin önüne geçen böyle geniş ve cok yönlü 

kullanış alanı bulmalarının nedenlerini kısaca özetlersek (1) : Birkere 

yapımları kolay ve ucuzdurlar. Birçokları petro - kimya yan ürünle.ri

nin değerlendirilmesiyle elde edilirler. Dansiteleri az olduğundan belli 

ağırlıktaki miktadarı ile diğer maddelere (metal, cam, vs.) kıyasla 

daha büyük veya fazla miktarda materyal olarak işlenirler. İkinci ola

rak hafiftirler ve kolay işlenirler. Yüksek ısıya ihtiyaç duymadan. yani 

az miktarda enerji tüketimiyle şekillendirildikleri gibi, birçok cinsler! 

ısı bile kullanmadan doğrudan doğruya basınç ile şekillendirilebilirler 

• Türkiye Eczacılar Birli!)! ile Farmasötik Bilimler Ankara Derneği'nin 7/8 Ekim 

1977 tarihinde Trabzon'da düzenlemiş oldukları bilimsel ·toplantıda sunulan ay

nı adlı konferansın özetidir. 
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ve her türlü şekle sokulabilirler. Çok hafif olduklarından özellikle ambalaj malzemesi olarak ve ağırlıktan kaçınılan her durumda ideal kullanımlı madde o lmaktadırlar. Üçüncü olarak dayanıklıdırlar ve çoğunlukla tekrar tekrar kullanılabilirler. İçlerine katılan değişik katkı maddeleri sayesinde kırılmaya karşı camdan ve hatta bazı metallerden daha dayanıklıd ı rlar ve kolay kolay aşınmazlar. Çelik gibi sert ve dayan ı klı ol anları dahi bu l unmaktadır. 

Plastiklerin Genel Yapıları 

Çoğunlukla zannedildiği gibi plastik madde deyince tek bir yapı görmek doğru değildir. Bu maddeler iş lenmeden önce katı, işlenme sırasında sıcaklık ve basınç etkisi ile istenilen şekle sokulabilen ve başl ıca ana yapı elemanları olarak C, O, H, N'dan türeyen çok. değişik maddelerdir (1, 3). 

Bütün bu değişik plastik madde cinslerinin çat ı ları monomerlerden türeyen polimer maddeler olmaktadırlar. Örneğin Polietllen diye adlandırılan plastik maddenin esası Etilen monomerlerinin (moleküllerinin) birbiriyle birleşmesi sonucu ortaya ç ıkan Polietilen polimeridir. Fakat ticarette Polietilen plastiği diye adlandırılan madde tamamen saf Polietilen polimerinden ibaret değildir. Bu polimerin içine ayrıca çok değişik katkı maddeleri konarak işlenme yeteneği, dayanıklılığı, arzu edilen yönlerde özel likler göstermesi ayarlanmaktadır. 
Her plastik maddenin orta lama bir molekül ağırlığı bulunmakta ve bu polimerdeki n tane monomerin sayısı ile belirlenmektedir. Genellik le kul lan ı lan plastik maddelerde bu polimer büyüklüğü 10.000 Be 100.000 arasında değişmektedir. Polimer zincirinin büyüklüğüne göre plastiğin özellikleri değiştiğinden, belli bir plastik tipini üretirken daima bu plastik tipinin polimer ağırlığını aynı tutmak zorunluğu vardır. 

Plastiklerin İşlenmele•ri, Ceşitleri ve Katkı Maddete·ri 
Plastik maddeler başlıca iki şekilde işlenmektedirler : Ya ham plastik madde granül veya toz halinde iken basınç ile, yani değişik presler ve ka lıplar yardım ıyla şekillendirilirler veya tipine göre değ işi k sıcak lı klarda eritilen bu granül veya tozlar püskürtme maki neleri ile ka lıplara püskürtülerek şekillendirilirler. 
Plastikler bu işlenme yetenekleri bakımından başlıca üç gruba ayrılırla r. Birinci olarak basınç veya sıcaklık etkisi ile iş lendikten 
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sonra fiziksel ve kimyasal özellikleri değişmeyenlerdirler ki bunlar 

tekrar tekrar işlenebilirler. Bunlara bu yüzden Termostabil plastik

lerde denmektedir. Örneğin : Polivinilklorür, Polietilen, Polipropilen, 

Poliakrilat, Polikarbonat, vs. İkinci grupta basınç ve sıcaklık etkisiyle 

işlendikten sonra kimyasal ve fiziksel yapıları değişen ve bir daha 

işlenemeyen tipler bulunmaktadır. Bunlara bu nedenle Termoset plas

tikler denmektedir. Örneğin : Fenol - formaldehit, Melamin - formalde

hit, vs. yapısındaki plastikler. Üçüncü olarak Elostemerler grubu al

tında tabii kauçuk, silikon türevleri, vs. gibi maddeler bulunmaktadır. 

Ayrıca plastik maddeler saf polimerin üretiliş şekline göre yük

sek basınç rezini (alçak dansiteli plastik madde). alçak basınç re

zini (yüksek dansiteli plastik madde) olarak gruplandırılırlar ve de: 

ğişik teknolojik koşullara bağlı olarak çok çeşitli cinslere ve tip

lere ayrılırlar. 

Plastik polimerlerine üretim aşamaları sırasında çok çeşitli ve 

değişik katkı m·addeleri konulmaktadır. Bu katkı maddeleri sayesinde 

plastikler fiziksel ve kimyasal dayanıklılık!arını, şekillendirme özellik

lerini, sertlik ve geçirgenliklerini, iletkenliklerini değiştirebilmektedir

ler. Bu katkı maddeleri gruplar olarak başlıca : Katalizörler, Emül

gatörler, Kondensasyon yapıcılar, İnhibitörler, Polimerizasyon ayar

layıcılar, pH düzenleyiciler. Stabilizatörler, Köpük tutucular, Çöktü

rücüler. Vulkanizasyon yardımcıları, Antioksidanlar, Işık ve ısıdan ko

ruyucular, Antistatikler, Kaydırıcılar, Dolgu maddeleri, Yumuşatıcılar, 

Boya ve pigmentler olmaktadırlar. 

Her plastik madde bu katkı maddelerinden birkaçını veya çoğu

nu içerir ve belli plastik tiplerinde tabiatıyla konulan katkı madde

lerinin tipi ve miktarı hep aynı oranda kalmaktadır. 

Plastik Materyalin İlaçlarla İlişkileri 

Plastik maddeler bugün eczacılık teknolojisinde daha çok ilaç

ların saklar:ıması ve muhafazasında kullanılan şişe, torba. kutu, tüp, 

vs. gibi ambalaj malzemesinin yapımında kullanılmakta ve böylece 

doğrudan doğruya ilaçlara ve ilaç etken maddelerine temas eden ma

teryal niteliğinde olmaktadırlar. Buna bağlı olarak plastik maddeler 

gerek ana yapılarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinden, gerek ya

pımlarında kullanılan teknoloji ve üretim şartlarından ve gerekse üre

timleri sırasında içlerine katılan katkı maddelerinden ötürü ilaçlarla 

çeşitli etkileşmeler gösterebilmektedirler (2 - 5). 
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Plastik maddelerin ilaçlarla etkileşmeleri genellikle şu şekilde ol
maktadır : 

a) Plastik materyal ilacın içindeki etken maddeyi adsorbe veya 
absorbe ederek emmekte (sorps iyon), 

b) Plastiklerin yapısındaki maddeler ilaçlara geçişerek desorbe 
veya ekstraksiyon olayı ortaya çıkmakta, 

c) Karşılıklı olarak ilaçlarla (etken maddelerle) plastikler etki
leşerek etken maddeler fiziksel, kimyasal ve farmakolojik değişme 
göstermektedirler. 

Ayrıca ilaçların plastik kaplardan dışarı verilmeleri, plastik kap
lar içindeki maddelerin ışıktan etkilenmeleri ve ilaçların plastik ka
ba etkimesiyle plastiğin dayanıklılığını ve özelliklerini değiştirmeside 
sorunlar olarak zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Ancak özel ön
lemler ve katkı maddeleri ile plastiklerin bu sakıncalı özellikleri ön
lenmeye çalışılır ve kullanılan ilacın özelliklerine göre omaca uygun 
hale sokulurlar. 

İlaçların plastik kaplarla etkileşmelerine ayrıca ilaçların kimya
sal ve fiziksel özellikleri. konsantrasyonları. depolama koşulları ve 
cevre sıcaklığı ile plastik kabın gazları, buharları, bazı organik sı 
vılmı ve ışığı gecirebilme özelliğide neden olmaktadır. Bütün bu sa
kıncaların önlenebilmesi için her ilacın formülosyonunun saklanma 
ortamında plastiklerle kontrole tabi tutulması. diğer bir deyişle ila
cın hangi şartlarda, hangi plastik kap içinde saklanması gerektiğinin 
saptanmasına çalışılmalıdır. 

Plastik Maddelerde Yapılan Kontroller 

Memleketimizde henüz belirli standartlarla saptanmamış olan 
plastik materyalin kalite ve tüketim kontrol mekanizması dış ülke
lerde çeşitli kontrol yöntemleri ile yapılmaktadır. Tıp ve eczacılık acı
sından yapılan kontrol yöntemleri başlıca biyolojik ve fiziko - kimyasal 
muayeneler olarak ikiye ayrılmaktadırlar. 

Biyolojik kontrollerde plastik maddenin kullanılan çözücülerdeki 
özeti deney hayvanlarına verilerek ortaya çıkabilecek toksik ve pa
tolojik belirtiler gözlenmektedir. 
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Fiziko - kimyasal kontrollerde ise plastik maddenin ortam ı n pH'

sını değiştirip değiştirmediği, ortama ağ ı r meta ı . klorür. sülfat, amon
yum iyonları verip vermediği, okside olucu maddeler ile uçucu ol
mayan art ık ve yanma artığı b ırakıp bırakmadığı, tampon kapasitesi 

araştırılır. . 
Sonuç olarak, plastikler genel yaşamda olduğu gibi, eczacı lı k ve 

tıpta da geniş bir kullanma alanı bulmuşlar ve insan yaşantısına bü
yük rahatlık ve kolaylıklar getirmiş lerdir. Fakat memleketimiz koşul
ları dikkate alındığında bu maddelerin eczacılık alanında kullan ıl ma

larının dikkatli olması gerekmekte ve ilaçlarla doğrudan doğruya te
mas eden plastik ambalaj materyalinin en azı ndan modern farma

kopelerin öngördüğü bazı fiziko - kimyasal kontrollerden geçirildikten 

sonra kul lan ılmas ı yoluna gidilmesi icap etmektedir. 
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