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Göz Damlalarının Eczane Hizmetleri 
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özet : İstanbul'da eczane hizmetlerinin durumunu incelemek üze

re yapılan bu çalışmada 50 adet 10 ml, o/o 1 atropin sülfat içeren göz 

damlası reçetesi yaptırılmıştır. Hazırlanan bu preparatlar için eczacı~ 

nın herhangi bir kullanma talimatı verip vermediği, fiat, etiket, ilacın 

hacım ve pH'ı, _şişe ve damlalık durumu, il:içta etken ·madde bulunup 

bulunmadığı araştırılmış ve preparat mikrobiyolojik yönden incelen

miştir. Üç preparat dışında bütün preparatların mikro-organizma içer

diği saptanmıştır. Eczane hizınetleri yönünden gereken özenin göste

rilmediği ortaya çıkmıştır. 

THE QUALITY OF PHARMACY SERVİCES IN ISTANBUL AS 

OllSERVED QUALITATIVELY AND MICROllIOLOGICALLY IN 

ATROPiN SULPHATE EYE DROPS 

Summary : The quality of pharmacy services in Istanbul were 

investigated qualitatively and microbiologically in 50 atropin sulphate 

(1 o/o) eye drops. Pharmacy services and compounding accuraıcy werc 

observed. The presence of the active ingredient, volume, and pH of the 

solution '\Vere deterınined. Microbiological tests were carried out. It 

"'as found that pharmacy services were inadequate. Only three out of 

fifty preparations were found to be sterile and various kinds of bac

teria and fungi isolated and identified frorn the preparations. 

(*) t.ü. Eczaı;cılık Fakültesi, Farmasi ve Teknolojisi Kürsüsü, Üni

versite, İstanbul. 
(**) Aynı Fakülte, 'Mikrobiyoloji Kürsüsü, Üniversite, İstanbul. 
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Sağlığın korunmasında eczacı
nın önemli rolü yadsınamaz. Ecza
ne hizmetlerinin nitelik ve niceliği 
eczacının toplum sağlığına hizme~ 
tinin bir parçasını oluşturmaktadır, 
Bu hizmetlerdeki ihmal ve aksama
lar halk sağlığına zarar verir. 

Göz preparatlarının hazırlan

ması Ve kullanılması özen gerekti
ren işlemler olup, bu kademelerdea 
birinde yapılan ihmal veya akss.klık 
göz içinde zararlı sonuçlar doğu
rur. 

Gözün mukoz zarlarının çok 
duyarlı oluşu ve göz dokularının 
infeksiyona karşı kanın normal sa
vunmasından yoksun olması, gözü 
infeksiyonlara açık bir organ hali
ne getirmektedir. özelljkle iltihaplı 
veya travma geçirmiş göze uygula
nan mikroorganizma bulaşmış pre
paratların önceden tahmin edile~ 
meyecek tehlikeler doğurabileceği 
bilinmektedir. 

Patojen mikroorganizmaların 
göz preparatlarından oldukça sık 
izole edilmesi ve bu preparatların 
kullanılmasınd.g.n doğan göz infek
siyonları bunların temiz, saf ve ste
ril olarak hazırlanmadığının, ku
surlu olduğunun bir işaretidir. RI
EGELMAN ve VAUGHAN'ın bil
dirdikleri gibi bakteri bulaşmış bir 
göz damlasının göze uygulanması 
ciddi infeksiyonlara ve göz kaybı
na neden olabilmektedir (!). Bu 
nedenle göze uygulanan çözeltile
rin hazırlanmasında parenteral çö~ 
zeltilerin hazırlanmasındaki özen 
gösterilmeli ve bu çözeltilerin ı g 
veya 1 cm3 ünde canlı mikroorga
nizma bulunmamalıdır (2). 

İsveç'te Pseudomonas aerugino
sa bulaşmış göz merhemlerinin cid
di göz harabiyetine neden olması 
1965 yılından itibaren İsveç'te göz 
için kullanılan preparatların steril 
olması koşulunu getirmiştir (3~ 4). 

1968 de B.P., 1970 le U.S.P., 1971 
de Pharm, Helv, VI ve daha son
ra diğer Farmakopeler göz için kul
lanılacak preparatların steril ol
masını istemişlerdir. National For
mulary, oftalmik çözeltileri «Yaban
cı partikül içermeyen, uygun şekil

de hazırlanan ve takdim edilen gö
ze uygulanan steril çözeltiler» ola
rak tarif etmiştir (5). 

Eczanelerde hazırlanan göz pre
paratları genellikle göz hekimi ta
rafından yazılan tek reçetelerdir. 
Genel kanı, hastanın sağlığı ön 
plinda tutularak göz preparatları
nın steril olarak hazırlanması ge~ 
rektiği merkezindedir {6). Hazırla
nan preparatlarda sterilite testi
nin yapılıp yapılmaması ise tartış
ma konusudur. Yalnız Pharm. Helv. 
VI konuya açıklayıcı bir cevap ge
tirmiş, «Ancak ilaç derhal isteni
yorsa sterilite testi yapılmıyabilir}>. 
Demiştir (7). 

Ülkemizde yapılan bir araştır
nıada göz damlalarının hazırlanma
sı ve kullanıldığı son ana kadar 
steril kalması incelenmiştir (8). 

Sterilite koşullarına uyma ya
nında preparatın hazırlanmasında
ki doğruluk (Doğru maddenin re
çetede yazılı miktarlarda ve çözel. 
tinin uygun pH'da olması) da ko
nunun diğer önemli bir yonunu 
oluşturmaktadır. İlaç hazırlama 
doğruluğu ve eczane hizmetlerinin 
ne yönde olduğu çeşitli araştırma .. 
lara konu olmuştur 19 -15). 

Toplum sağlığında ecz~cının 
sorumluluğu, hastanın sağlığı ön 
pıanda tutularak Risk - Yarar ora
nında hazırladığı uacın yarar tara
fına kaydırılması ve hizmetin bu 
yönde verilmesi esasına dayandığı
na göre, bu çalışma ile İstanbul ec
zanelerinde hazırlanan göz dam'la
larında hizmetin ne yönde ağırlık 
taşıdığını araştırmak amaçlanmış
tır. 
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örnek olarak seçilen atropin 

sülfatlı göz damlaları yalnız atro

pin sülfatın midriyatik etkisinden 

dolayı gözü muayeneye hazırlamak 

için değil, iris sfinkteri ve silli kas 

dokularının uzun zaman dinlenme

si düşünülen hallerde, iritis, kera

titis gibi gözün iltihaplı halleri ile 

katarakt ameliyatından sonra ırı

tise engel olmak ve göz tansiyonu

nu kontrol altına almada koruyucu 

ve tedavi edici olarak kullanılmak

tadır. Bu bakımdan eczacının vere

ceği hizmetin sağlık açısından öne

mi bir kez daha ortaya çıkmakta

dır. 

Çalışmada atropin sülfat içe

ren göz damlaları üzerinde eczacı

nın hastaya hizmeti, preparatı ha

zırlama doğruluğu, temizliği, 
fiatı 

ve mikrobiyoloji yönünden araştır

malar yapılmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Bu araştırmada 50 adet 10 mı 

% 1 atropin sülfat içeren kolir re

çetesi 50 eczanede yaptırılmıştır. 

A - Preparatların eczane hi:ı:

meti yönünden incelenmesi : 

Hazırlanan preparat hakkında 

eczacının hastaya bir kullanma ta

limatı verip vermediği, reçete üze

rinde fiat, tarih olup olmadığı, ka

şe basılıp basılmadığı, preparatın 

uygun şişede verilip verilmediği, 

damlalığın durumu, kullanılan eti

ketin rengi ve etiket içeriği sap

tanmıştır. 

Preparat sterilite koşullarına 

uygun olarak açılmış, preparatın 

hacmi, pH'sı, etken madde içerip 

içermediği saptanmıştır. 

Atropin sulfatın mevcudiyeti 

ince tabaka kromatografisi ile araş

tırılmıştır. Bunun için adsorban 

olarak Silica Gel G; sürükleyici 

çözOcü sistemi olarak değişik amon-
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yak çözeltisi ve % 70 tik etanol 

n,5 : 100) ; reaktif olarak asitlendi

rilmiş iodoplatinat reaktifi kul

lanılmıştır (16). 

B - Preparatların mikrobiyolo

jik yönden incelenmesi 

a - Gereçler : 

Çalışmada kullanılan seçıcı ve 

seçici olmayan besiyerleri şunlar· 

dır : 

Tripton soya pepton agarı : To· 

tal bakteri sayımı için. 

Kristal viyole agarı Gram ne

gatif bakteriler için. 

Fenil etanol agarı Gram pozi

tif bakteriler için. 

Oksitetrasiklin - polimiksin ;ı

garı : Mayalar ve Küfler için. 

örneklerden elde edilen saf kül

türlerin muhafazalarında bakteri

ler için tripton soya pepton agarı ; 

maya ve küfler için maya özeti 

dekstroz agarı kullanılmıştır. Be

siyerlerinin bileşimleri aşağıdadır : 

1) Tripton Soya Pepton Agarı 

(T.S.P .A.) 

Tripton 
Soya pepton 
Dekstroz 
Sodyum klorür 
Dipotasyum fosfat 
Agar 
Damıtık su 

17 g 
3 g 

2.5 g 
5 g 

2.5 g 
15 g 

1000 mı 

Sterilizasyon ı20°c de 15 da· 

kika. pH : 7.2 

2) Kristal Viyole Agan <CVA) 

1 numaralı besiyerine sterili

zasyondan Ve besiyeri 50°C'ye so

ğuduktan sonra kristal viyole çö

zeltisinden n mg/ml) 2 ml. ilave 

edilir. pH : 7.2 



3) Fenil Etanol Agarı (PEA) steril polimiksin B sülfattan 100 
mg, ilave edilir. 

1 numaraları besiyerinin bileşi
mine 3,5 g 2 - feniletanol ilavesiy
le hazırlanır. pH : 7.2 

5) Maya Özeti 
IYDA) j 

Maya özeti 
Dekstroz 
Agar 
Damıtık su 

• Dekstroz Agarı 

5 g 
4) Oksitetrasiklin • Polimiksin A· 

garı IOPA) · 
20 g 
15 g 

1000 mı 
Maya özeti 
Dekstroz 
Agar 
Damıtık su 

Sterilizasyon 
kika. pH : 7.2 

5 g 
20 g 
15 g 

1000 ml 

ııo·c de 20 da-

Sterilizasyon ııo·c de 20 da~ 
kika. pH : 6 

b-Yöntem : 

Sterilizasyondan ve S0°C ye so
ğuduktan sonra besiyerine mi. de 
10 mg. oksitetrasiklin HCl içeren 
filtre edilmiş çözeltiden 10 mı ve 

örneklerden doğrudan doğru
ya ve steril pH 7 fosfat tamponun
da 20- 1, 10-2, 10-3 oranında sulan
dırmalar yapıldıktan sonra 0,1 cm3 
miktarlarda alınarak Petri kutula
rındaki besiyerlerinin yüzeylerine 

Tablo 1. Eczanelerde Hazırlatılan Göz Damlalarında Hizmet ve Preparat 
Açısından Saptanan özellikler. 

Hastaya 
eczacının talimatı 

Fiat 

Etiket 

Şişe ve damlalık 
özellikleri 

İçeriğe ait 
özellikler 

Hiç yapılmamış 

25 ile 240 TL. arasında değişmekte 
Kaşe basılarak fiatın yazıldığı reçete sayısı : ~4 (% 28) 

.Etiketsiz 
Beyaz etiketli 
Kırmızı etiketli 
Etiketi uygun şekilde yazılmış 

Etiketi uygun şekilde yazılmamış 

özel damlalıklı plastik kolir şişesi 
Damlalıklı şişe 

2 lo/9 4) 
4 lo/O 8) 

44 1% 88) 
14 (% 28) 
36 (% 72) 

4 1% 8) 
34 <% 68) 

Şişe ve damlalık ayrı 12 : (4 damlalık hastanın eline 
verilmiş ("/o 8) 
8 damlalık kağıda sarılarak 
verilmiş (% 16)) 

5 cc lik şişe : 1 ("/o 2) 
10 cc lik şişe : 38 <% 76) 
20 cc lik şişe : 9 <% 18) 
30 cc lik şişe : 2 <% 4) 

Hepsinde etken madde mevcut 
Hepsinde pH : 6 
Hacim : 6.3 - 12 cc arasında değişmekte 
İçinde gözle görülen kirlilik içeren preparat 
sayısı: 4 <% 8) 
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konmuş ve steril cam çubuklarla 

yayılmıştır. Her sulandırma ıçın 

iki besiyerine ekim yapılarak para
lel çalışılmıştır. TSPA, CVA ve 

.PEA besiyerlerini içeren Petri kutu
ları 30°C lik etüvde 2 gün, OPA 

besiyerini içeren Petri kutuları da 

22·c lik etüvde 1 hafta süre ile 

bekletilmişlerdir. 

Bu süreler sonunda besiyerle

rinde oluşan koloniler sayılmış; de
ğişik kolonilerden tüplerdeki besi

yerlerine pasajlar yapılarak bu saf 

kültürler. daha sonra mikroorganiz

maların tanımı için gerekli reaksi
yonlardıı, kullanılmak üzere saklan
mıştır. 

BULGULAR 

Eczane hizmetleri ve preparatın 

doğruluk derecesini kapsayan so
nuçlar Tablo l'de görülmektedir. 

Hiçbir eczanede hastaya kullanma 

talimatı verilmemiştir. Fiatlar 25 

ile 240 TL. arasında değişmekte olup 

reçete arkasına kaşe basılarak tarih 

ve · fiatın yazıldığı ve numara ve
rildiği preparat sayısı 14 olarak sap

tanmiştır. Preparatlardan 2 sini!l. 

etiketsiz, 4 ünün beyaz etiketli, 44 

ünün de kırmızı etiketli olduğu gö
rülmüş; 14. preparatla etiketin uy
gun şekilde yazıldığı, 36 preparatta 

ise etiketlerin uygun şekilde yazıl

madığı saptanmıştır. 

4 preparatın özel damlalıklı 

plastik kolir şişesine konduğu, 12 

preparatla şişe ve damlalığın ayrı 

olduğu, bunlardan 8 inde damlalı
ğın kağıda sarılarak, 4 ünde ise 

doğrudan doğruya hastanın eline 

verildiği, 34 preparat için de dam
lalıklı · şişe kullanıldığı · saptanmış

tır. 10 cc lik kolir preparatından 

38'inin 10 cc lik şişede, l'inin 5 cc 

lik, 9'unun 20 cc lik ve 2'sinin de 

30 cc lil~ şişede verildiği ; bütün 

preparatlarda atropin sülfat bulun
duğu ve pH'larının 6 olduğu görül

müş, hacimlerinin 6.3 - 12 cc ara
sında değiştiği saptanmıştır. İçin

de gözle görülen kirlilik içeren pre

parat sayısının 4 olduğu bulunmuş

tur. 
Yapılan mikrobiyolojik kont

roller sonucu sadece 3 preparatın 

steı:il olduğu görülmüştür. 22 pre
paratta yalnız bakteri, 4 preparat
ta yalnız mantar, 21 preparatla hem 

bakteri hem mantar üremiştir (Tab

lo 2). Yine aynı tabloda preparat
larda cm3 te saptanan mikroorga

nizma sayısı görülmektedir. 6 pre
paratla cm3 te 10s - 107 gibi yük

sek oranda b.akteri saptanmıştır. 

4 preparatla cm3 te 105 - ıos 

bakteri, 2 preparatla aynı miktar

larda mantar; 7 preparatla cm3 te 

104 - 105 arasında bakteri, 5 prepa

ratla aynı miktarlarda mantar; 12 
preparatla cm3 te ıoa - 1Q4 arasın

da bakteri, 4 preparatta mantar; 5 

Tablo 2 : Preparatlarda Saptanan Mikroorganizma Sayısı ı z 

Mikroorganizma sayısı/cm3 

-------
10 - 102 102 - 103 103 - 104 104 - 1Q5 105 - los los - 101 

İçinde bakteri üreyen 
preparat sayısı 8 5 12 7 4 6 

İçinde mantar üreyen 
preparat sayısı (Küf, 
maya) 10 3 4 5 2 

ı 3 preparat steril bulunmuştur. 

2 22 preparatla yalnız bakteri; 4 prepa ratta yalnız mantar; 21 preparatla hem 

bakteri hem mantar üremiştir. 
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preparatta cma te 102 - 103 arasında 
bakteri, 3 preparatta mantar ve ni
hayet 8 preparatta cma te 10 - 102 
arasında bakteri, ıo preparatta da 
aynı miktarda mantar ürediği göz
lenmiştir. 

Tablo 3 te preparatlarda sap
tanan mikroorganizmalar ve dağı
lımları görülmektedir. 1 preparatta 
s. aureus, 4 preparatta diğer sta-

filokoklar, 6 preparatta aerococcus, 
2 preparatta micrococcus, 3 prepa
ratta corynebacterium, 7 preparatla 
bacillus, 5 preparatta alcaligenes, 
9 preparatta acinetobacter, 1 pre
paratta chromobacterium cinsi bak
teriler, 21 preparatta penicillium 
cinsi mantarlar ve diğer mantarlar, 
8 preparatta da mayalar saptan
mıştır. 

Tablo 3. Preparatlarda Saptanan Mikroorganizmalar ve Dağılımları. 

Mikroorganizma 

S.aureus 
Diğer stafilokoklar 
Aerococ.cus 
Micrococcus 
Corynebacterium 
Bacillus 
Alcaligenes 
Acinetobacter 
Chromobacterium 
Penicillum ve diğerleri 
Mayalar 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Göz damlalarının hazırlanma
sında steril olma özelliği ön koşul
dur (6). Doğru sterilizasyon işlem
leri, etkili bir koruyucunun kul
lanılması ve uygun bir kab göz 
damlalarını kontaminasyondan ko
rumak için gereklidir (15) . 

Preparatın hazırlanmasında 
gösterilmesi gereken özen kadar 
hastaya sunulmasında gösterilen 
özen de eczacının toplum sağlığına 
hizmetlerinin bir parçasını oluş
turmaktadır. 

Yaptığımız çalışmada elde etti
ğimiz sonuçlara göre reçeteyi doğ
ru olarak hazırlayıp hastaya sunan 
ve makul bir fiyat alan birkaçı dı
şında, eczacıların büyük çoğunluğu 
kendilerinden beklenen hazırlama 
işlevi ve hizmet yönünden yetersiz 
kalmışlardır. 

İncelenen göz damlalarının hep-

Preparat Sayısı 

1 
4 
6 
2 
3 
7 
5 
9 
1 

21 
8 

sinde doğru etken madde bulundu
ğu halde fiat, etiketleme, ha,cım 
açısından farklılıklar görülmüştür. 
Göz damlalarında kullanılan dam
lalıkların steril olması gerektiği 

halde bunlar ayrı olarak hastanın 
eline verilebilmiştir. 

Ha,mlanan preparatıardan sa
dece 3 ü steril olup diğerlerinde 
cma te 107 ye varan sayıda bakte
ri ve cm3 te 1os ya kadar varan 
sayıda mantar saptanmıştır. 

Kullanma sırasında dahi mey
dana gelebilecek bakteri bulaşma
sı ve muhtemel tehlikeleri azaltmak 
için yeterli ikaz ve uygulama öne
rileri verilmesi gerekirken, hastaya 
kullanmaya ait herhangibir talimat 
verilmemiştir. 

Bu sonuçlar yeni ve ilk değildir 
ve birçok araştırıcının aldığı sonuç
larla paralellik göstermektedir (9, 
11- 14) . 
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Her durumda eczacılar bütün 

hizmetlerinde sorumluluklarını ve 

hastalarına yardım etme şansına 

sahip olduklarını bilmek zorunda

dırlar. Eczacı ilaç hazırlama işleri 

için yetiştirilmiş tek elemandır ve 

bütün etkili ilaçların müstahzar ha

linde hazırlanacağı zamana kadar 

eczacılar bu hizmetlerini en . iyi şe

kilde gerçekleşmelidirler. Eczane 

c::zacısının özellikle ilacı hazırlama 

doğruluğu açısından kaliteli bir ec

zrrne hizmeti vermesinin gerekliliği 

ve önemi bu çalışma ile bir kez da

ha ortaya çıkmıştır. 

(Geliş Tarihi : 21.12.1981) 
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