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RADYASYONLA STERRADYASYONLA STERİİLLİİZASYON ZASYON İŞİŞLEMLEMİİ
Gama IGama Işışınlarnlarıı

HHıızlandzlandıırrıılmlmışış elektron demetleri / elektron demetleri / xx--ışıışınlarnlarıı kullankullanıılarak larak 
gergerççekleekleşştirilen ileri teknoloji bir sterilizasyon tirilen ileri teknoloji bir sterilizasyon 
yyööntemidir.ntemidir.

SoSoğğuk bir sterilizasyon yuk bir sterilizasyon yööntemidir. ntemidir. İşİşlem esnaslem esnasıında nda 
ssııcaklcaklıık artk artışıışı ççok azdok azdıır. r. 

Sterilizasyon  gSterilizasyon  güüvencesi seviyesi (SAL) vencesi seviyesi (SAL) ççok yok yüüksektir. ksektir. 
ÜÜrrüün n üüzerinde kalzerinde kalıınntıtı bbıırakmaz.rakmaz.

İşİşlem kontrolu lem kontrolu ççok kolaydok kolaydıır ve bir tek parametre ile r ve bir tek parametre ile 
yapyapııllıır. (Uygulanan Doz)r. (Uygulanan Doz)



RADYASYONLA STERRADYASYONLA STERİİLLİİZASYONZASYON’’ UN  UN  
GELGELİŞİİŞİMMİİ

1950 1950 –– 6060’’ llıı yyııllarda ABD Fransa ve llarda ABD Fransa ve İİngiltere de uygulanmaya ngiltere de uygulanmaya 
babaşşlandlandıı..

İİlk ticari lk ticari ışıışınlama tesisi 1956 ynlama tesisi 1956 yııllıında Avustralyanda Avustralya’’ da koyun da koyun 
yyüünlerinin sterilizasyonu inlerinin sterilizasyonu iççin kuruldu. Bu tesis halen in kuruldu. Bu tesis halen 
ççalalışışmaktadmaktadıır. r. 

GGüünnüümmüüzde 50 zde 50 üülkede 200lkede 200’ü’ü aaşşkkıın gama n gama ışıışınlama tesisi nlama tesisi 
kurulmukurulmuşş bulunmaktadbulunmaktadıır.r.

Fabrika bFabrika büünyelerinde sadece kendi amanyelerinde sadece kendi amaççlarlarıı iiççin kullanin kullanıılan lan 
pek pek ççok elektron hok elektron hıızlandzlandıırrııccıı ışıışınlama cihaznlama cihazıı bulunmaktadbulunmaktadıır.r.

TTüürkiyerkiye’’ de biri arade biri araşşttıırma amarma amaççllıı (1993) di(1993) diğğeri ticari olarak eri ticari olarak 
iişşlem yapan (1994) 2 adet gama lem yapan (1994) 2 adet gama ışıışınlama (sterilizasyon) tesisi nlama (sterilizasyon) tesisi 
bulunmaktadbulunmaktadıır.r.



RADYASYONLA STERRADYASYONLA STERİİLLİİZASYON /IZASYON /IŞŞINLAMA INLAMA 
İŞİŞLEMLEMİİNNİİN UYGULANDIN UYGULANDIĞĞI BAI BAŞŞLICA ALANLARLICA ALANLAR

SAĞLIK ALANINDA:

Tek kullanTek kullanıımlmlıık Tk Tııbbi bbi üürrüünler (cihaz/malzemeler)nler (cihaz/malzemeler)

İİlalaçç, ila, ilaçç kaplarkaplarıı ve ilave ilaçç hammaddelerihammaddeleri

SaSağğllıık Bakk Bakıım m ÜÜrrüünlerinleri

Kozmetik Kozmetik üürrüünler ve hammaddelerinler ve hammaddeleri



GIDA ALANINDA: 
GIDA IGIDA IŞŞINLAMASIINLAMASI
(6 Kas(6 Kasıım 1999 da Gm 1999 da Gııda Ida Işışınlama Ynlama Yöönetmelinetmeliğği i ççııktktıı))

GGııdalardalarıın korunmasn korunmasıı raf raf öömmüürlerinin arttrlerinin arttıırrıılmaslmasıı

Patojen mikroorganizmalardan temizlenmesi            Patojen mikroorganizmalardan temizlenmesi            
(g(gııda kaynaklda kaynaklıı hastalhastalııklarklarıın n öönlenmesi)  nlenmesi)  

GGııda da üürrüünlerinde nlerinde ççimlenme ve filizlenmenin imlenme ve filizlenmenin öönlenmesinlenmesi

POLİMERLERİN MODİFİKASYONU

Polietilen borularda Polietilen borularda ççapraz baapraz bağğlama ilama işşlemi (yerden lemi (yerden ııssııtma borulartma borularıı, kablo , kablo 
izolasyonu, gaz ve su borularizolasyonu, gaz ve su borularıı))



IIŞŞINLAMA TESINLAMA TESİİSLERSLERİİ
1.  GAMA IŞINLAMA TESİSLERİ

Kaynak olarak CoKaynak olarak Co--60 veya Cs60 veya Cs--137 izotoplar137 izotoplarıı kullankullanııllıır. r. 
BBüüyyüük boyutlu paket/koli/ paletlerde ik boyutlu paket/koli/ paletlerde işşlem yaplem yapıılabilir.labilir.
Fason olarak iFason olarak işş yapan byapan büüyyüük tesisler %95 orank tesisler %95 oranıında Conda Co--60 tercih edilir.60 tercih edilir.
Kan Kan ışıışınlama gibi knlama gibi küçüüçük k üüniteler Csniteler Cs--137 kullan137 kullanııllıır.r.

CoCo--60 Kaynaklar60 Kaynaklarıı

Doz hDoz hıızzıı yyüüksektir(A)ksektir(A)
IIşışınlarnlarıınnıın giricilin giriciliğği yi yüüksektir(1.25 MeV) (A)ksektir(1.25 MeV) (A)
Metalik formda kullanMetalik formda kullanııllıır (gr (güüvenli) (A)venli) (A)
Bu sistemler iBu sistemler iççin in öözel zel üüretilir A)retilir A)
YarYarıılanma lanma öömrmrüü kkıısadsadıır(5.3 sene) (D.A)r(5.3 sene) (D.A)



CsCs-- 137 Kaynaklar137 Kaynaklarıı

Doz hDoz hıızzıı ddüüşşüüktktüür (D.A)r (D.A)

IIşışınlarnlarıınnıın giricilin giriciliğği azdi azdıır (0.66 MeV) (D.A)r (0.66 MeV) (D.A)

Tuz Tuz şşeklinde kullaneklinde kullanııllıır / gr / güüvenirlivenirliğği az (D.A)i az (D.A)

Fisyon Fisyon üürrüünnüüddüür (A/DA)r (A/DA)

YarYarıılanma lanma öömrmrüü uzundur (A)uzundur (A)



2. ELEKTRON HIZLANDIRICILI IŞINLAMA TESİSLERİ

Radyoaktif kaynak iRadyoaktif kaynak iççermezler. Radyasyon rermezler. Radyasyon rööntgen cihazlarntgen cihazlarıında oldunda olduğğu gibi u gibi 
elektrik/elektronik cihazlarla elektrik/elektronik cihazlarla üüretilir. retilir. 

İşİşletilmeleri gama tesislerine gletilmeleri gama tesislerine gööre masraflre masraflıı ve karmave karmaşışıktktıır. r. 

10 MeV10 MeV’’e kadar he kadar hıızlandzlandıırrıılmlmışış elektron demetleri kelektron demetleri küçüüçük paket ve kolilerin k paket ve kolilerin 
ışıışınlanmasnlanmasıında kullannda kullanııllıır. Daha ziyade fabrikalarda bant sonu r. Daha ziyade fabrikalarda bant sonu üüretimler iretimler iççin in 
uygundur.uygundur.

5 Mev kadar h5 Mev kadar hıızlandzlandıırrıılmlmışış elektronlardan elde edilen Xelektronlardan elde edilen X--ışıışınlarnlarıı kullankullanııllıır. r. 
Gama Gama ışıışınlaynlayııccıılarlarıı gibi bgibi büüyyüükk paket /koli ve paletle ipaket /koli ve paletle işşlem yapmaya uygun  lem yapmaya uygun  
sistemlerdir. Harcanan elektrik gsistemlerdir. Harcanan elektrik güüccüüne gne gööre elde edilen re elde edilen ışıışın gn güüccüü ddüüşşüüktktüür.r.



















IIŞŞINLANMIINLANMIŞŞ ÜÜRRÜÜNLERNLERİİN, PERSONEL VEN, PERSONEL VE ÇÇEVRE EVRE 
GGÜÜVENLVENLİĞİİĞİ ETKETKİİ MEKANMEKANİİZMASIZMASI

ÜRÜNLERİN GÜVENLİĞİ
IIşışınlanan nlanan üürrüünler kendi orijinal ambalajlarnler kendi orijinal ambalajlarıı iiççerisinde koli, karton  varil, torba erisinde koli, karton  varil, torba 
iiççerisinde ierisinde işşlem glem göörrüürler. rler. 

IIşışınlanan nlanan üürrüünler hinler hiççbir bir şşekilde ekilde ışıışın kaynan kaynağığı ile temas etmez, ile temas etmez, üürrüünlere nlere 
radyoaktif madde bularadyoaktif madde bulaşşmaz maz üürrüünler radyoaktif hale gelmez.nler radyoaktif hale gelmez.

Kaynaklar paslanmaz Kaynaklar paslanmaz ççelik borular ielik borular iççerisinde bulunmakta bu kaynaktan erisinde bulunmakta bu kaynaktan 
ççııkan gkan göörrüünnüür r ışıışık, radyo dalgalark, radyo dalgalarıına  benzer girici ve enerjik na  benzer girici ve enerjik 
eelektromanyetik lektromanyetik ışıışınlar nlar üürrüünler inler iççerisinden geerisinden geççerken canlerken canlıı organizmalarorganizmalarıın n 
DNADNA’’ssıınnıı tahrip etmek suretiyle bunlartahrip etmek suretiyle bunlarıı bertaraf eder.bertaraf eder.

TTııpkpkıı RRööntgen filmi ntgen filmi ççektirir gibi veya hava meydanlarektirir gibi veya hava meydanlarıında xnda x--ışıışınlarnlarıı ile ile 
ggüüvenlik taramasvenlik taramasıı yapyapııldldığıığı gibi gibi ışıışınlanan nlanan üürrüünler radyoaktif veya nler radyoaktif veya 
radyasyonlu hale gelmez.radyasyonlu hale gelmez.



PERSONEL VE PERSONEL VE ÇÇEVRE GEVRE GÜÜVENLVENLİĞİİĞİ

IIşışınlama tesisleri ynlama tesisleri yüüksek gksek güüvenlik standartlarvenlik standartlarıına haizdir.na haizdir.

IIşışınlama odasnlama odasıından cihaz ndan cihaz ççalalışıışırken kontrol odasrken kontrol odasıı ve ve ççalalışışma  alanlarma  alanlarıına na 
radyasyon sradyasyon sıızzııntntııssıı olmayacak olmayacak şşekilde tasarlanmaktadekilde tasarlanmaktadıır.r.

IIşışınlama tesisleri radyoaktif atnlama tesisleri radyoaktif atıık k üüretmez.retmez.

ÖÖmrmrüü dolmudolmuşş kaynaklar tekrar kaynaklar tekrar üüretici retici üülkeye glkeye göönderilir.nderilir.

IIşışınlama tesisleri nlama tesisleri ççalalışışmalarmalarıı esnasesnasıında:nda:

KatKatıı,s,sııvvıı veya gaz atveya gaz atıık k üüretmeyen yretmeyen yüüksek basksek basıınnçç, , ııssıı ve gve güürrüültltüü meydana meydana 
getirmeyen getirmeyen ççevre dostu tesisler olarak tanevre dostu tesisler olarak tanıımlanmlanıır.r.



RADYASYONLA STERRADYASYONLA STERİİLLİİZE EDZE EDİİLEN BALEN BAŞŞLICA LICA 
ÜÜRRÜÜNLERNLER

1. 1. TEK KULLANIMLIK TIBBTEK KULLANIMLIK TIBBİİ ÜÜRRÜÜNLERNLER
GGüünnüümmüüzde 1000zde 1000’’i ai aşşkkıın tek kullann tek kullanıımlmlıık tk tııbbi bbi 
cihaz/malzemecihaz/malzeme radyasyonla sterilize edilmektedir radyasyonla sterilize edilmektedir 
(Toplam(Toplamıın %50n %50--60 kadar60 kadarıı).).
BaBaşşllııca Kalemler: Plastik enjektca Kalemler: Plastik enjektöörler, serum setleri, rler, serum setleri, 
ameliyat ipliameliyat ipliğği, kan toplama setleri, ameliyat eldivenleri, i, kan toplama setleri, ameliyat eldivenleri, 
ameliyat giysi ve setler, kateterler, kanameliyat giysi ve setler, kateterler, kanüül, diren v.b.l, diren v.b.

2. 2. İİLALAÇÇ KAPLARIKAPLARI
AlAlüüminyum tminyum tüüp ve kapaklarp ve kapaklar
Polietilen ve polistiren Polietilen ve polistiren şşiişşeler ve kapaklar, damla sayeler ve kapaklar, damla sayııccıılarlarıı
Jelatin kapsJelatin kapsüüllerller
Membran filtrelerMembran filtreler
Gama Gama ışıışınlamasnlamasıı ile baile başşararııllıı bir bir şşekilde sterilize edilir.ekilde sterilize edilir.



TIBBTIBBİİ ÜÜRRÜÜNLERNLERİİN YAPIMINDA KULLANILAN N YAPIMINDA KULLANILAN 

PLASTPLASTİİKLER :KLER :

RADYASYONA DAYANIKLI /UYGUN POLRADYASYONA DAYANIKLI /UYGUN POLİİMERLERMERLER
Polistiren, poliPolistiren, poliüüretan, polisulfon, ABS polikarbonat, polietilen, poliester retan, polisulfon, ABS polikarbonat, polietilen, poliester 
(PET, PETG)(PET, PETG)

RADYASYONA DAYANIKSIZ /UYGUN OLMAYANPOLRADYASYONA DAYANIKSIZ /UYGUN OLMAYANPOLİİMERLERMERLER

PolivinilklorPolivinilklorüür(PVC)r(PVC) : Renk de: Renk değğiişştirirtirir

Polipropilen             Polipropilen             : 25 kGy: 25 kGy’’den sonra kden sonra kıırrıılganlgan

Teflon                         : DayanTeflon                         : Dayanııksksıızz

1616Poliakrilik               :Poliakrilik               : DayanDayanııksksıızz



TABLO 1TABLO 1
BAZI POLBAZI POLİİMERLERDE DOZA GMERLERDE DOZA GÖÖRE RADYASYON STABRE RADYASYON STABİİLLİİTESTES



3.FARMOS3.FARMOSÖÖTTİİK K ÜÜRRÜÜNLER VE HAMMADDELERNLER VE HAMMADDELER

FarmasFarmasöötik tik üürrüünlerin radyasyonla sterilizasyonunlerin radyasyonla sterilizasyonu

İİlk defa BPlk defa BP--1963 ve USP XVII1963 ve USP XVII’’ e dahil edildi.e dahil edildi.
Genellikle 25 kGyGenellikle 25 kGy’’lik doz lik doz öönerildi.nerildi.
Ancak Ancak üürrüünnüün mikrobiyal yn mikrobiyal yüükküüne ve ne ve üürrüünnüün yapn yapııssıınnıı bozmayacak bozmayacak şşekilde  ekilde  
daha ddaha düüşşüük dozlar sek dozlar seççilebilir (BPilebilir (BP--1988 IAEA)1988 IAEA)
FarmasFarmasöötik tik üürrüünlerin ve hammaddelerin bnlerin ve hammaddelerin büüyyüük bir kk bir kıısmsmıı kuru formda kuru formda 
radyasyonla baradyasyonla başşararııllıı bir bir şşekilde 25 kGyekilde 25 kGy’’ e kadar sterilize edilebilir.e kadar sterilize edilebilir.
Ancak Ancak üürrüünlerle beraber nlerle beraber ışıışınlanan havadan meydana gelen ozon ve azot nlanan havadan meydana gelen ozon ve azot 
oksitleri gibi radyoliz oksitleri gibi radyoliz üürrüünleri nleri ışıışınlanan nlanan üürrüünlerin ve formnlerin ve formüülasyonlarlasyonlarıın n 
stabilitesi stabilitesi üüzerinde bir dereceye kadar etkili olabilir.zerinde bir dereceye kadar etkili olabilir.
Sulu Sulu çöçözeltiler / szeltiler / süüspansiyonlar (spansiyonlar (öözellikle organik maddeli olanlar) zellikle organik maddeli olanlar) 
radyasyonla sterilizasyonu zordur veya radyasyonla sterilize ediradyasyonla sterilizasyonu zordur veya radyasyonla sterilize edilemez. lemez. 
Suyun hidroliz Suyun hidroliz üürrüünleri bnleri büüyyüük sorunlar yaratk sorunlar yaratıır. Ancak bazr. Ancak bazıı üürrüünlerde nlerde ççok ok 
ddüüşşüük sk sııcaklcaklııklarda klarda ışıışınlama banlama başşararııllıı sonusonuççlar verebilir.lar verebilir.



a)a) Hammadde, Tablet ve Bitkisel (Herbal) ilaHammadde, Tablet ve Bitkisel (Herbal) ilaççlarlarıın n 
Sterilizasyonu DekontaminasyonuSterilizasyonu Dekontaminasyonu

Tablet ve Tablet ve şşurup yapurup yapıımmıında ve dinda ve diğğer former formüülasyonlarda kullanlasyonlarda kullanıılan talk, lan talk, 
kiselgur, sodyum karboksi, metil selkiselgur, sodyum karboksi, metil selüüloz, laktos,starch gibi hammaddeler loz, laktos,starch gibi hammaddeler 
babaşşararıı ile sterilize edilir.ile sterilize edilir.

Herbal ilaHerbal ilaççlarda kullanlarda kullanıılan hammaddeler (ylan hammaddeler (yüüksek biyolojik yksek biyolojik yüük var ve tam k var ve tam 
kuru formda dekuru formda değğil) bail) başşararıı ile biyolojik yile biyolojik yüük kabul edilebilir seviyeye k kabul edilebilir seviyeye 
indirilebilir. indirilebilir. 

Mineral, kimyasal ve biyolojik orijinli hammaddeler 5Mineral, kimyasal ve biyolojik orijinli hammaddeler 5--25 kGy aras25 kGy arasıında nda 
sterilize edilebilir.sterilize edilebilir.



b)b) Enjekte Edilen Enjekte Edilen İİlalaççlarlar

Antibiyotikler, antibakterialler, steroidler, alkaloidler  genelAntibiyotikler, antibakterialler, steroidler, alkaloidler  genellikle kuru ve likle kuru ve 
toz/kristal / liofilize toz/kristal / liofilize şşeklindedirler. 25 kGyeklindedirler. 25 kGy’’e kadar bae kadar başşararııllıı sterilize sterilize 
edilebilir.edilebilir.

Chloroamphenicol ve tetracyline penisillin ve ampicillinChloroamphenicol ve tetracyline penisillin ve ampicillin’’e ge gööre re 
radyasyona karradyasyona karşışı daha stabildir.daha stabildir.

Neomycin ise bacitracinNeomycin ise bacitracin’’e ge gööre daha stabildir.re daha stabildir.

Sulphamidder kuru formda 25 kGySulphamidder kuru formda 25 kGy’’ de ihmal edilecek seviyede de ihmal edilecek seviyede 
degrasyona udegrasyona uğğrar.rar.

SolSolüüsyonlar syonlar ––202000C den daha dC den daha düüşşüük temparatk temparatüürlerde rlerde ışıışınlanmasnlanmasıı
durumunda badurumunda başşararııllıı sonusonuççlar allar alıınabilir.nabilir.
ÖÖrnerneğğin: orphine hidrocloride solin: orphine hidrocloride solüüsyonu +25syonu +2500C ve  0C ve  000C da felekat C da felekat 
sonusonuççlar vermesine karlar vermesine karşışın n --202000C, C, --808000C ve C ve --19619600C soC soğğutularak utularak 
ışıışınlanmasnlanmasıında banda başşararııllıı sonusonuççlar elde edildi).lar elde edildi).



c)c) GGööz Merhemleriz Merhemleri

Petrolatum (parafin) bazlPetrolatum (parafin) bazlıı üürrüünlerin yapnlerin yapııssıı radyasyonla radyasyonla 
sterilizasyonda en sterilizasyonda en üümit verici formasmit verici formasöötikler arastikler arasıındadndadıır.r.

Genellikle dGenellikle düüşşüük biyolojik yk biyolojik yüük ik iççerdiklerinden 10erdiklerinden 10--15 Gysterilizasyon 15 Gysterilizasyon 
dozu yeterlidir.dozu yeterlidir.

Ancak radyoliz Ancak radyoliz üürrüünnüü olarak az miktarda gaz (Holarak az miktarda gaz (H22) ve basit alkanesler ) ve basit alkanesler 
meydana gelir.meydana gelir.



d)d) YaYağğllıı SolSolüüsyonlar/ Ssyonlar/ Süüspansiyonlar:spansiyonlar:

Veteriner ilaVeteriner ilaççlarlarıınnıın bir kn bir kıısmsmıı bu kategoriye girer.         Bitkisel yabu kategoriye girer.         Bitkisel yağğlarlarıın n 
tataşışıyyııccıı olarak kullanolarak kullanııldldığıığı ilailaççlarda Sterilizasyon:190larda Sterilizasyon:19000C kadar C kadar ııssııttıılarak larak 
veya radyasyonla yapveya radyasyonla yapıılabilir. labilir. 

IsIsııtma tma üürrüünnüü hidrokarbonlar hidrokarbonlar ışıışınlama nlama üürrüünlerinden daha fazladnlerinden daha fazladıır.r.

Penicillin Penicillin ––Na, tetracyline HCL, hyrocartison asetate, pednisolone, Na, tetracyline HCL, hyrocartison asetate, pednisolone, 
testestorene propionate, polysostigine vb. yatestestorene propionate, polysostigine vb. yağğ bazbazıında bulunmalarnda bulunmalarıı
havada bulunmalarhavada bulunmalarıına gna gööre daha stabildirler.re daha stabildirler.

YaYağğ bazbazıındaki Corticosteroidler radyasyona karndaki Corticosteroidler radyasyona karşışı havadaki kadar havadaki kadar 
stabildirler.stabildirler.



e)e) Sulu Sulu ÇöÇözeltiler/Szeltiler/Süüspansiyonlar:spansiyonlar:

Burada temel yapBurada temel yapıı sudur. Suyun radyolitsudur. Suyun radyolitıık k üürrüünleri olan hidrojen ve nleri olan hidrojen ve 
hidroksil radihalleri hidro elektronlar ve hidrojen peroksit hidroksil radihalleri hidro elektronlar ve hidrojen peroksit üürrüünnüün n 
ayrayrışışmasmasıında nda öönemli rol oynar. nemli rol oynar. 

Alkali florid ve fosfatlar, alkali toprak elementleri alkali metAlkali florid ve fosfatlar, alkali toprak elementleri alkali metallerin sitrat ve allerin sitrat ve 
laktat gibi sulu laktat gibi sulu çöçözeltileri pratik olarak radyasyonla sterilize edilebilir. zeltileri pratik olarak radyasyonla sterilize edilebilir. 

IIşışınlanan nlanan üürrüünler ppm mertebesinde hidrojen peroksit inler ppm mertebesinde hidrojen peroksit iççerir, validasyonda erir, validasyonda 
sorun sorun ççııkabilir.kabilir.

Organik maddeli birOrganik maddeli birççok sulu ok sulu çöçözelti/szelti/süüspansiyonlar  radyasyonla sterilize spansiyonlar  radyasyonla sterilize 
edilmesi zordur veya radyasyonla sterilize edilemez.edilmesi zordur veya radyasyonla sterilize edilemez.

Ancak Ancak ççok dok düüşşüük sk sııcaklcaklııklarda (dondurarak) klarda (dondurarak) ışıışınlama sonunlama sonuçç verebilir.verebilir.



f)f) VVitaminleritaminler

Kuru bazda 20 kGyKuru bazda 20 kGy’’e kadar kabul edilebilir dee kadar kabul edilebilir değğiişşiklik olur. iklik olur. 

Sulu Sulu çöçözeltilerde ascorbic  asit, Bzeltilerde ascorbic  asit, B--12, B12, B--6 vitaminler k6 vitaminler kıısmen veya smen veya 
tamamen partamamen parççalanalanıır. Br. B--12 vitamini dondurularak (kat12 vitamini dondurularak (katıı) formda ) formda 
ışıışınlanabilir.nlanabilir.

Radyasyon Radyasyon ışıışınlamasnlamasıına tabi tutulan na tabi tutulan üürrüünlerin fizikokimyasal nlerin fizikokimyasal 
öözelliklerinde, etkinlizelliklerinde, etkinliğğinde ve ginde ve güüvenirlilivenirliliğğinde inde öönemli denemli değğiişşiklikler iklikler 
olmadolmadığıığından emin olmak indan emin olmak iççin stabilite ve etkin madde kayin stabilite ve etkin madde kayııplarplarıı
ççalalışışmalarmalarıınnıın yapn yapıılmaslmasıı gerekmektedir. Yapgerekmektedir. Yapıılan lan ççalalışışmalar sonucunda malar sonucunda 
birbirççok ok üülkede farmasotik lkede farmasotik üürrüünnüün radyasyonla sterilize edilmesi n radyasyonla sterilize edilmesi 
onaylanmonaylanmışışttıır. r. 



TABLO 4. Etilen oksit ve radyasyon sterilizasyonu TABLO 4. Etilen oksit ve radyasyon sterilizasyonu 

etkileyen faktetkileyen faktöörlerin mukayesesirlerin mukayesesi

Faktör Etilen Oksit Radyasyon

1- Proses parametreleri Sıcaklık 
Zaman
Rutubet 
Eto konsantrasyonu 
Vakum/Basınç

Zaman (Doz)

2- Sterilizasyon ajanının   
absorplanması

Evet Hayır

3- Proses sonrası işlemler Havalandırma Yok

4- Kalıntı toksisite Mevcut:Etilen Oksit
Etilen Glikol ve 
Etilen Klorohidrin

Yok

5- Ürünlerde etkileşme Hidroksi etilasyon Hassas
Ürünlerde 
radyoliz

6- Sterilite testi Gerekli Gerekli değil



7- Karantina 14 Gün (minimum) Gerekli değil

8- Ürün yoğunluğu Etkiler Bir dereceye 
kadar etkiler

9- Nüfus etme problemleri Mevcut Yok

10- Ambalaj seçimi Özel ve kısıtlı Geniş

11- proses tipi Batch Batch ve 
sürekli

12- Çevre kirliliği Evet Yok

13- Güvenirlilik Orta-iyi Mükemmel



TABLO 2:TABLO 2:
KATI FORKATI FORMMDA IDA IŞŞINLANMIINLANMIŞŞ BAZI BAZI FFARMASOTARMASOTİİKLERDEKLERDE ETKETKİİ KAYBIKAYBI

Doz (kGy) Etki Kaybı (%)

Chlortetracyline 17.9-100 0

Oxytetracyline 17.9-100 0

Chloramphenicol 17.9 0

Tetracyline hydrochloride 80 0

Streptomycin hydrochloride 25 0

Sodium benzyl penicillin 25 0

Phenoxymethyl penicillin 25 0

Benzathine penicillin 25 0

Dihydrostreptomycin           25 0

Potassium benzyl penicillin 17.9 0

Polymyxin sulphate      25 0

Polymyxin up to 80 0

Colimycin up to 80 0

Nystatin up to 80 0



Mycerin up to 80 0

Sulphapyridine 25 0 

Sulphathiazole 25 0

Streptomycin sulphate 25 3

Dihydrostreptomycin 250 5

Neomycin sulphate 25 4

Sodium benzyl penicillin 250 -3

Benzathine penicillin 250 -3

Phenoxymethyl penicillin 250 ~3

Zinc bacitracin 25 7.1

Zinc bacitracin 250 26.7



TABLO 3.TABLO 3.
DDÜÜZENLEYZENLEYİİCCİİ OTOROTORİİTE TARAFINDAN TE TARAFINDAN 

RADYASYONLA STERRADYASYONLA STERİİLLİİZASYONZASYON // DEKONTAMDEKONTAM İİNASYONNASYONİİ ONAYLANMIONAYLANMIŞ Ş 
FARMASFARMASÖÖTTİİKLERKLER

Pharmaceuticals approved by regulatory authorities for radiationPharmaceuticals approved by regulatory authorities for radiation
sterilization/decontaminationsterilization/decontamination

Australia: AVUSTURALYA
GavisconGaviscon;;

IspaghulaIspaghula husk; Lubricating cream;husk; Lubricating cream;

Lyophilized reagent kits of CaLyophilized reagent kits of Ca--gluconategluconate and DTPA forand DTPA for

(p r e  p a r i n (p r e  p a r i n gtgt e c h n e t i u m e c h n e t i u m -- 9 9 m radiopharmaceutical s.)9 9 m radiopharmaceutical s.)

Neomycin, Neomycin, polymyxinpolymyxin and and bacitracinbacitracin (separately (separately öörr combined as a dusting combined as a dusting 
powder); Normal saline (for powder); Normal saline (for perfusingperfusing kidney transplants); Ophthalmic oil kidney transplants); Ophthalmic oil 
suspension of suspension of physostigminephysostigmine salicylatesalicylate; Ophthalmic ointment of:; Ophthalmic ointment of:

Mercuric oxide,Mercuric oxide,

Sodium Sodium sulphacetamidesulphacetamide Sutures.Sutures.

Sutures.Sutures.

(Note: DTPA = (Note: DTPA = diethlenediethlene triarninetriarnine pentaaceticpentaacetic acid)acid)



Europe: AVRUPA
Atropine Atropine SulphateSulphate Eye Ointment 6% (U.K.);Eye Ointment 6% (U.K.);

ChloramphenicolChloramphenicol Eye Ointment (U.K.);Eye Ointment (U.K.);

ChloramphenicolChloramphenicol Ear Ointment (U.K.):Ear Ointment (U.K.):

ChloramphenicolChloramphenicol Ointment 1%. (Ointment 1%. (NorvvayNorvvay););

ChlorhexidineChlorhexidine Burn Dressing (U.K.);Burn Dressing (U.K.);

Chlortetracycline Eye Ointment 1% (U.K.);Chlortetracycline Eye Ointment 1% (U.K.);

Contact Lens Saline Aerosol (U.K.);Contact Lens Saline Aerosol (U.K.);

Corticosteroid ophthalmic ointment;Corticosteroid ophthalmic ointment;

DebrisanDebrisan (U.K.);(U.K.);

Neomycin ophthalmic ointment;Neomycin ophthalmic ointment;

Neomycin Neomycin palmitatepalmitate, UCA, a, UCA, a--chymotrypsinchymotrypsin in PEG base (U.K.);in PEG base (U.K.);

SulphacetamideSulphacetamide Sodium Eye Ointment 6 Sodium Eye Ointment 6 % % (U.K.);(U.K.);

Tetracycline Eye Ointment l % (U.K.);Tetracycline Eye Ointment l % (U.K.);

Tetracycline Ophthalmic Oily Suspension l % (U.K.); TetracyclineTetracycline Ophthalmic Oily Suspension l % (U.K.); Tetracycline Powder for i.m.Powder for i.m.

Injection (U.K.);Injection (U.K.);

Tetracycline Powder for i.v. Injection (U.K.);Tetracycline Powder for i.v. Injection (U.K.);

Tetracycline Topical Ointment 3 % (U.K.);Tetracycline Topical Ointment 3 % (U.K.);

Veterinary products (U.K.).Veterinary products (U.K.).



India: HİNDİSTAN
Absorbable gelatin sponge; Absorbable gelatin sponge; 

CatalinCatalin sodium tablets; sodium tablets; 

Containers (polyethylene, aluminum); Containers (polyethylene, aluminum); 

DebrisanDebrisan; ; 

Dressings;Dressings;

Droppers (polyethylene); Droppers (polyethylene); 

FluoresceinFluorescein sodium strips; sodium strips; 

Glass Glass fibrefibre filters;filters;

Membrane filters (cellulose acetate);Membrane filters (cellulose acetate);

Normal saline (for kidney perfusion); Normal saline (for kidney perfusion); 

Ophthalmic ointment in paraffin base; Ophthalmic ointment in paraffin base; 

In collapsible aluminum tubes:In collapsible aluminum tubes:

Atropine Atropine sulphatesulphate;;

ChloramphenicolChloramphenicol;;
GentamicinGentamicin sulphatesulphate;;
Hydrocortisone and neomycin;Hydrocortisone and neomycin;
Tetracycline hydrochloride;Tetracycline hydrochloride;

In soft gelatin capsules:In soft gelatin capsules:
ChloramphenicolChloramphenicol;;
GentamicinGentamicin sulphatesulphate;;

Prickly heat powder (antifungal containing boric and salicylic  Prickly heat powder (antifungal containing boric and salicylic  acids); acids); 



pancreatinpancreatin; ; 

papainpapain;;

rauwolfiarauwolfia serpentinaserpentina powder. powder. 

Ringer's lactate solution (for kidney perfusion).Ringer's lactate solution (for kidney perfusion).

Silver sulfadiazine (for burn dressing). Silver sulfadiazine (for burn dressing). 

Skin ointment in PEG base:Skin ointment in PEG base:

Neomycin Neomycin sulphatesulphate, HCA, a, HCA, a--chymotrypsinchymotrypsin. . 

Sutures (absorbable, nonSutures (absorbable, non--absorbable). absorbable). 

Veterinary product:Veterinary product:

--QuinapyramineQuinapyramine prosaltprosalt..



Indonesia: ENDONEZYA
Herbal medicines;Herbal medicines;

Medicated dressings containing Medicated dressings containing framycetinframycetin sulphatesulphate.

Israel:  İSRAİL
Tetracycline hydrochloride ophthalmic ointment.Tetracycline hydrochloride ophthalmic ointment.

U.S.A: AMERİKA
Antibiotics;Antibiotics;

Botanicals;Botanicals;

Chlortetracycline Ophthalmic Ointment 1 % ;Chlortetracycline Ophthalmic Ointment 1 % ;

Eye drops;Eye drops;

Eye ointments;Eye ointments;

InjectablesInjectables;;

Pigments;Pigments;

PreservativePreservative--free Aerosol Buffered Saline Solutions (free Aerosol Buffered Saline Solutions (AllerganAllergan););

Steroids;Steroids;

SutilainsSutilains Ointment U.S.P.;Ointment U.S.P.;

Talc;Talc;

Tetracycline Ophthalmic Ointment 1 %;Tetracycline Ophthalmic Ointment 1 %;

Veterinary products.Veterinary products.



SONUSONUÇÇ::

Klasik  sterilizasyon yKlasik  sterilizasyon yööntemleri intemleri iççinde yer alan kuru ve nemli inde yer alan kuru ve nemli ııssıı plastik plastik 
üürrüünlerde ve birnlerde ve birççok farmasotik ok farmasotik üürrüüne uygulanamamaktadne uygulanamamaktadıır.r.
Radyasyon gibi soRadyasyon gibi soğğuk bir yuk bir yööntem olan Entem olan EttO gazO gazıı üürrüünler nler üüzerinde zerinde 
kalkalııntntıı bbıırakmasrakmasıı iişşlem kontrolu bir lem kontrolu bir ççok parametreye baok parametreye bağğllıı olmasolmasıı, , 
ayrayrııca ca ççevre sorunlarevre sorunlarıı yaratmasyaratmasıı nedeniyle birnedeniyle birççok ok üülkede Elkede EttO kullanO kullanıımmıı
ççok kok kııssııtlanmtlanmışış veya yasaklanmveya yasaklanmışışttıır.r.
Radyasyon (gama, elektron demeti, xRadyasyon (gama, elektron demeti, x--ışıışınlarnlarıı) sterilizasyonu ve ) sterilizasyonu ve 
biyolojik ybiyolojik yüük kontrolunda k kontrolunda üürrüünler nler üüzerinde kalzerinde kalııntntıı bbıırakmadrakmadığıığı gibi, gibi, 
ççalalışışanlar ve anlar ve ççevre ievre iççin son derece yin son derece yüüksek gksek güüvenlik standartlarvenlik standartlarıına na 
erierişşmesi, mesi, 
İşİşlem kontrolunun sadece bir tek parametreye balem kontrolunun sadece bir tek parametreye bağğllıı olmasolmasıı,,
ÜÜrrüünlerin genlerin geççirgen olmayan ambalajlarda ve kolilerde iirgen olmayan ambalajlarda ve kolilerde işşlem glem göörmesi, rmesi, 
bu ybu yööntemin en ntemin en üüststüün yn yöönlerini olunlerini oluşşturmaktadturmaktadıır.r.
Bu nedenle radyasyonla sterilizasyon bBu nedenle radyasyonla sterilizasyon büüttüün dn düünyada en nyada en ççok tercih ok tercih 
edilen sterilizasyon yedilen sterilizasyon yööntemi durumuna gelmintemi durumuna gelmişş bulunmaktadbulunmaktadıır.r.



TABLO 4. Etilen oksit ve radyasyon sterilizasyonu TABLO 4. Etilen oksit ve radyasyon sterilizasyonu 

etkileyen faktetkileyen faktöörlerin mukayesesirlerin mukayesesi

Faktör Etilen Oksit Radyasyon

1- Proses parametreleri Sıcaklık 
Zaman
Rutubet 
Eto 
konsantrasyonu 
Vakum/Basınç

Zaman (Doz)

2- Sterilizasyon ajanının   
absorplanması

Evet Hayır

3- Proses sonrası
işlemler Havalandırma Yok

4- Kalıntı toksisite
Mevcut:Etilen 
Oksit
Etilen Glikol ve 
Etilen Klorohidrin

Yok



5- Ürünlerde etkileşme Hidroksi etilasyon Hassas
Ürünlerde 
radyoliz

6- Sterilite testi Gerekli Gerekli değil

7- Karantina 14 Gün 
(minimum) Gerekli değil

8- Ürün yoğunluğu Etkiler Bir dereceye 
kadar etkiler

9- Nüfus etme 
problemleri Mevcut Yok

10- Ambalaj seçimi Özel ve kısıtlı Geniş

11- proses tipi Batch Batch ve 
sürekli

12- Çevre kirliliği Evet Yok

13- Güvenirlilik Orta-iyi Mükemmel


