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BÖLÜM I: GİRİŞ

T.C. Sağlık Bakanlığı Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat
Uygulamalarına İlişkin Klavuz, Ek 1, Madde 38
Aseptik prosesler veya anlamlı değişiklikler, prosesi taklit
eden bir tarzda steril besi vasatı kullanılarak valide
edilmelidir. Bu validasyon saptanmış aralıklarla
tekrarlanmalıdır.

Good Manufacturing Practice For Medicinal Products,
The European Community, Annex I, Item 42
Aseptik proseslerin validasyonları prosesi simüle (taklit)
edecek şekilde bir besiyeri kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
Validasyonda kullanılan besiyerinin formu, ürünün dozaj
formuna eşdeğer olmalıdır. Proses simülasyonu rutin aseptik
üretim prosesini mümkün olacak en üst düzeyde taklit etmeli
ve bütün kritik üretim aşamalarını içermelidir.
Proses simülasyonu belirlenmiş aralıklarla, üretim yönteminde
ve proseste önemli değişiklikler olduğunda tekrar edilmelidir.

Good Manufacturing Practise For Medicinal Products,
The European Community, Annex I
Simülasyonda doldurulacak numune sayısı geçerli bir
degerlendirme yapacak miktarda olmalıdır. Küçük şarjların
simülasyonu için doldurulacak miktar en az şarj büyüklüğü
kadar olmalıdır.
Aseptik proses simülasyonunda kontaminasyon oranı % 95
güvenlik aralığında (confidence interval) en fazla doldurulan
miktarın % 0.1 ‘ i olmalıdır.

ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNUN AMACI

Aseptik şartlarda üretilen ürünler için gerekli olan
güvenirlik seviyelerini sağlayacak bütün verileri toplamak
amacıyla, steril üretim ve dolum işlemlerinin ekipman,
yöntem, personel ve dolum zamanı açısından her
defasında standartlara uygun sonuç verdiğini, besiyeri
dolum tekniği kullanarak peş peşe en az 3 başarılı şarj
üretimi ile kanıtlamaktır.

ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNUN AMACI

Aseptik Dolum Validasyonundan Beklentilerimiz :
Aseptik Üretim Prosesinin % 95 Güvenirlik Aralığı İçinde
Uygun Olduğunun Kanıtlanması
Aseptik Dolum Yapan Operatörlerin Aldıkları Teorik
Egitimlerin Uygulamalı Olarak Valide Edilmesi
Aseptik Ürün Dolumu Süresince Yapılabilecek Kritik
Müdahalelerin Ortaya Çıkarılması ve Bu Müdahalelere Limit
Belirlenmesi; rutin kontrollarda ise bu müdahale ve limitlerin
test edilmesi
Sağlık Otoritelerinin ve Müşterilerin Gerekliliklerini
Karşılamak.

ASEPTİK DOLUM VALİDASYON TÜRLERİ
Öncelikli (Prospective) Aseptik Dolum Validasyonları:
Yeni veya önemli değişiklik yapılmış bir tesisin, gerçek ürün
üretimine başlanmadan önce IQ/OQ validasyonları, aseptik
dolum validasyonları (besiyeri dolum tekniği ile) ve bir
prospektif ürün proses validasyonu yoluyla uygunluğunu
kanıtlamak için yapılan çalışmalardır.
Eş zamanlı (Concurrent) Aseptik Dolum Validasyonları:
Uygunluğu kanıtlanmış ekipmanlarla rutin üretimler yapılırken
yürütülen aseptik dolum validasyon çalışmaları (Validasyon
kontrolları, operator eğitiminin validasyonu çalışmaları, proses
ya da işlemlerde değişiklik yapıldığında veya çevre kontrol
sonuçlarında sistematik sapmalar görüldüğünde tekrarlanan
validasyon çalışmaları) ve ürün proses validasyon
çalışmalarıdır.

ASEPTİK DOLUM VALİDASYON TÜRLERİ
Geriye Dönük (Retrospective) Validasyonları:
Aseptik prosese ait geçmiş üretim sonuçları kullanılarak yapılan
validasyon türüdür. Fakat bu yöntem aseptik prosesler için
tavsiye edilen bir yöntem değildir.

ASEPTİK DOLUM VALİDASYONU UYGULANABİLECEK
DOZAJ ŞEKİLLERİ
•Likit Ürünler:
Flakon Dolumları
Ampul Dolumları
Plastik Ambalaj Dolumları
•Enjeksiyonluk Toz Ürünler
•Süspansiyon Ürünler
•Liyofilize Ürünler
•Yarı Katı Ürünler (Ör. Steril Pomatlar)
•Biyolojik ve Biyoteknoloji Ürünler
Not: Aseptik dolum validasyonu uygulaması, bu üretim çeşitlerinden herbirisinin
üretim aşamalarını ürün hariç hemen hemen birebir benzetmelidir.

ASEPTİK DOLUMLAR İÇİN TEKRAR VALİDASYON
KRİTERLERİ
Ürünün kalitesini etkileyecek tesis ve ekipman değişikliğinde
(ard arda 3 test)
Aseptik proseste kritik değişiklik yapılmasında (ard arda 3 test)
Vardiya ilavesinde (ard arda 3 test)
Operatör değişikliğinde (ard arda 3 test)
Çevre kontrol sonuçlarında sistematik sapma görüldüğünde
(ard arda 3 test)
Üretim alanının programsız olarak uzun süreli kapatılmasında
(steril alanda ürünle direk temasta olan ekipmanlarda önemli
tamirat gerektiren arızalarda ya da herhangi bir nedenle steril
alanın tamamen bozulması durumunda) (ard arda 3 test)
Üretim alanının programlı olarak kısa süreli kapatılmasında (1
test)
Üretim Hattının 6 Aydan Fazla süren Uzun Duruşlarından
Sonra (1 test)

ASEPTİK DOLUM VALİDASYONLARI İÇİN TEST
SIKLIĞI
 Sistem uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, rutin üretime
başlamadan önce yapılacak aseptik dolum validasyonları
her vardiyada, her üretim hattında ve her değişik ürün
dolum hacmi (ya da hat hızı) için ard arda 3 başarılı
simülasyon test sonucu elde edilecek şekilde yapılmalıdır.
 Rutin üretimlere devam edilirken, sistemin uygun
çalıştığının teyid edilmesi amacıyla yapılan aseptik dolum
validasyon kontrolları, tek simülasyon testi üzerinden her
vardiya, her üretim hattı ve her değişik ürün dolum hacmi
(ya da hat hızı) için yılda en az iki kez yapılır.

TEST SIKLIĞI

 Bu validasyon kontrollarında Aksiyon Seviyesinin aşılması
durumunda validasyonun tekrarı gerekir. Yapılan takip
araştırması sonucuna göre bu tekrar validasyonu 1 ile
peş peşe 3 başarılı simülasyon testi ile yapılması gerekli
olabilir.

ASEPTİK DOLUM VALİDASYOLARINDA KABUL KRİTERİ
İdeal olan, aseptik dolum testleri sonrasında yapılan
değerlendirmede uygun olmayan ünite sayısının sıfır
olmasıdır. Bununla beraber yapılan aseptik dolum testlerinde
% 95 güvenirlik seviyesinde uygun olmayan unite sayısını
temsil eden oran % 0.1’ den küçük olmalıdır.
En kötü şartlar altında gözlenen, uygun olmayan ünite sayısını
temsil eden kontaminasyon oranını bulmak için aşağıdaki
formül kullanılır:
Kontaminasyon Oranı= (%95 Üst Güvenirlik Limiti/Doldurulan
Ünite Sayısı) x 100%

ASEPTİK DOLUM VALİDASYONLARINDA KABUL KRİTERİ
Tablo I : % 95 Üst Güvenirlik Seviyesi ile Gözlenen Kontamine Olmuş
Dolum Sayısı Arasındaki İlişki
Gözlenen Uygun
Olmayan Dolum
Sayısı
% 95 Üst
Güvenirlik Limiti

0

1

2

3

4

5

6

7

8

3.00 4.74 6.30 7.75 9.15 10.51 11.84 13.15 14.43

9

10

15.71

16.96

Örnek I: Bir aseptik dolum testinde 3000 ünite doldurulmuş ve
bunlardan 2 tanesi mikrobiyolojik yönden kirli bulunduğu
takdirde bu dolumun % 95 güvenirlik seviyesinde kontamine
olma oranı,
(6.30/3000)*100= % 0.21 ‘dir.
Bu kontaminasyon oranı istenen kabul kriterinden (en fazla 0.1
%) büyük olduğu için sonuç UYGUN DEĞİLDİR.

ASEPTİK DOLUM VALİDASYONLARINDA KABUL KRİTERİ
Örnek II: Bir aseptik dolum testinde 3000 ünite doldurulmuş
ve mikrobiyolojik yönden kirli ünite gözlenmediği takdirde bu
dolumun % 95 güvenirlik seviyesinde kontamine olma oranı
en fazla
(3/3000)*100= % 0.1

‘dir.

Formülde kullanılan 3 değeri yuvarlanmış bir rakamdır. Sıfır
bulguya karşılık gelen % 95 üst güvenirlik limiti aslında 3’
ten küçük bir değerdir. Dolayısıyla elde edilen sonuç % 0.1’
den küçüktür.
Bu kontaminasyon oranı kabul kriterini (% 0.1’ den küçük)
karşıladığı için sonuç UYGUNDUR.

ASEPTİK DOLUM VALİDASYONLARINDA KABUL KRİTERİ
Tablo II : 100 000 ünite dolumu geçen şarjlar için, besiyeri dolum sayısına ve
% 0.1 Kontaminasyon Limitine göre kabul edilebilir uygun olmayan unite
sayısı

Besiyeri Doldurulan
Unite Sayısı

İzin Verilen Uygun
Olmayan Ünite Sayısı

3000

0

4750

1

6300

2

7750

3

9150

4

ASEPTİK DOLUM VALİDASYONLARINDA KABUL KRİTERİ
Tablo III : 100 000 ünite dolumdan az olan şarjlar için, besiyeri dolum sayısına ve %
0.1 Kontaminasyon Limitine göre kabul edilebilir uygun olmayan unite sayısı
Ürün Şarj Büyüklüğü
(Ünite Sayısı)

Besiyeri Doldurulan Ünite
Sayısı

İzin Verilen Uygun
Olmayan Ünite Sayısı

5000
5000
5000
10000
10000
10000
20000
20000
20000
50000
50000
50000
100000
100000
100000

2470
3680
4680
2670
4050
5210
2810
4340
5670
2910
4580
6040
2950
4670
6210

0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

BÖLÜM II: ASEPTİK DOLUM VALİDASYONU ÖNCESİ
YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR
1. GENEL HAZIRLIKLAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseptik Dolum Validasyon Protokolu’ nun Hazırlanması
Aseptik Dolum İçin Üretim Yönteminin Hazırlanması
Sahanın Temizliği (Sanitizasyon ve Dezenfeksiyonu)
Dolumun Yapılacağı Ekipmanın ve Dolum
Malzemelerinin Hazırlanması
Personelin Hazırlanması
Basınçlı Hava ve Gaz Sisteminin Hazırlanması
Validasyonda Kullanılacak Filtrelerin Integrite Testlerinin
Yapılması
Steril oda ve çalışanlara ait mikrobiyolojik çevre kontrol
trendlerinin ve dolum öncesi bulgularının incelenmesi

1. GENEL HAZIRLIKLAR

•HVAC Sistemi Kontrolları
- Steril alanda bulunan LAF ve Tavan HEPA Filtrelerinin
partikül geçirmezlik kontrolları
- Steril alanda bulunan LAF ve Tavan HEPA Filtrelerinin
yüzeyinden okunacak hava akış hızı kontrolu, oda hava
değişim sayısı kontrolu
- Steril odaya (clean room) ve LAF ünitelerine ait partikül
sayım kontrolu
- Steril odaya ait basınç farkı kontrolu ve hava akış yönlerinin
kontrolu
- Steril alanda sıcaklık ve nem kontrolları

2. ASEPTİK DOLUM VALİDASYONU ÖNCESİ
YAPILMASI GEREKEN VALİDASYON ÇALIŞMALARI
• Ürün Aseptik Dolumunda Kullanılan Bütün Ekipmanların
(Otoklav, Tünel, Kuru Hava Fırını, Dolum Makinası Vb.)
IQ/OQ/PQ Validasyonları Yapılmış Olmalıdır.
• Steril Sahanın Uygunluk Validasyonu
• HVAC Sistemi Validasyonu
• Su ve Temiz Buhar Sisteminin Validasyonu
• Basınçlı Hava Ve Gaz Kontrolleri
• Malzeme Giriş Loku Validasyonu
• Proseste Kullanılan Sterilizasyon Filtrelerinin Validasyonları

3. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA YAPILAN
HAZIRLIKLAR

1.Besiyerinin Seçilmesi
2.Besiyerinin (TSB) Hazırlanması
3.Steril Boş Numuneleme Erlenlerinin Hazırlanması
4.Çevre Kontrol Çalışmaları İçin Gerekli Olan Hazırlıklar
-Petri, Swap, Volumetrik Hava Numuneleme Cihazı,
Rodac Plate, vb.

3. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA YAPILAN
HAZIRLIKLAR
1. Besiyerinin Seçilmesi
Seçicilik (Selectivity) : Olabildiğince çok
mikroorganizmanın (Candida albicains (maya), Aspergillus
niger (mantar), Clostridium sporogenes (bakteri) vb.)
üremesini desteklemesi için seçiciliği mümkün olduğunca az
olmalıdır. (Örnek: Soybean Casein Digest (TSB), likit
Tryptone Glucose Yeast Extract, Brain Heart Infusion vb. )
Berraklık (Clarity): Seçilecek besiyeri üreme oluşması
durumunda, oluşan bulanıklığın daha kolay gözlenebilmesi
için berrak olmalıdır.
Filtre Edilebilirlik (Filterability): Aseptik dolum
işleminde kullanılan bir filtre var ise besiyerininde bu
filtreden geçirilmesi gerekeceğinden seçilecek olan
besiyerinin filtre edilebilmesi gerekir.

3. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA YAPILAN
HAZIRLIKLAR
Besiyeri Konsantrasyonu: Üreticinin tavsiye ettiği
konsantrasyon kullanılmalıdır. Farklı bir konsantrasyon
kullanılması durumunda tavsiye edilen konsantrasyonla
aynı sonuca ulaşıldığının valide edilmesi gerekir.
2. Toz Besiyerinin Hazırlanması
Aseptik dolum simülasyon çalışmasında kullanılacak olan
Tryptic Soy Broth (TSB) dehidre besiyeri, besiyeri kutusu
üzerinde belirtilen W/V oranına (üreticinin bildirdiği oran)
göre kullanım miktarı kadar tartılır.

3. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA YAPILAN
HAZIRLIKLAR
3.

Steril Boş Numuneleme Erlenlerinin Hazırlanması
Otoklav veya kuru hava fırınında sterilizasyon işlemleri
yapılır.

4.

Çevre Kontrol Çalışmaları İçin Gerekli Olan
Hazırlıklar
Dolum esnasında normal üretimde yapılan tüm
mikrobiyolojik çevre kontrol çalışmalarının yapılması
gerektiğinden, bunlar için gerekli Petri, Swap, Volumetrik
Hava Numuneleme Cihazı, Rodac Plate, vb. malzemelerin
hazırlıkları tamamlanmalıdır.

4. ÜRETİM BÖLÜMÜ TARAFINDAN YAPILAN
HAZIRLIKLAR
Aseptik dolum üretim yönteminin sağlanması
Aseptik dolum validasyon çalışmasında kullanılacak
flakon veya ampullerin ve lastik tapaların miktarlarının
belirlenmesi ve temin edilmesi (Onaylı lotlardan)
Aseptik dolum validasyon çalışmasında kullanılacak
ekipman ve malzemelerin temizliklerinin ve
sterilizasyonlarının yapılarak steril sahaya alınması
Hazırlanan likit besiyeri solusyonunun 0.2 µ filtreden
süzülerek steril alana alınması
Not: Hazırlık aşamasında yapılan işlemler için
uygulanan prosedürler normal üretim
işlemlerinde kullanılanlarla aynı olmalıdır.

BÖLÜM III. ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNUN
UYGULANMASI
1. GENEL UYGULAMALAR VE DİKKATE ALINACAK
NOKTALAR
• Aseptik dolum validasyonu için yapılan Besiyeri Dolum İşlemi
ekipman, proses, personel ve dolum zamanı açısından normal
üretimle aynı koşulları sağlamalıdır. Ancak besiyeri ile
çalışıldığından, besiyerinin dökülüp ekipman veya etrafı
kirletmemesi için azami dikkat gösterilmelidir.
• Dolum işlemi çok uzun süren (24 saatten fazla) üretimler için,
simülasyon testi normal dolum süresi kadar olmalıdır. Çok
fazla sayıda dolum yapmamak için, gerçekleştirilecek
validasyon çalışmasının geçerliliğini ortadan kaldırmamak
kaydıyla, dolum makinesinin makul sürelerde çalıştırılması
genellikle kabuledilir.

1. GENEL UYGULAMALAR VE DİKKATE ALINACAK
NOKTALAR
Dolum işlemi aynı gün içerisinde tamamlanıyorsa,
simülasyon testi için belirlenecek dolum miktarı (ve
dolayısıyla dolum süresi), normal şarj boyutunu istatistiksel
olarak temsil edecek büyüklükte seçilmelidir. (Simülasyon
testi için gerekli minimum dolum miktarları için Tablo I
veya II kullanılabilir.)
Eğer 3000 üniteden daha küçük şarjlar üretiliyor ise,
simülasyon testi için kullanılacak ünite sayısı en az ticari
şarj boyutu kadar olmalıdır.
Aseptik dolum simülasyonu haftanın farklı günlerinde ve
saatlerinde yapılmalıdır. Simülasyon sadece vardiyanın
başlangıcında yapılmamalıdır.

1. GENEL UYGULAMALAR VE DİKKATE ALINACAK
NOKTALAR
Inert gazlar aerobik mikroorganizmaların üremelerini
engellediği için, simülasyon testinde inert gazlar yerine
veya vakum bozmak için filtre edilmiş steril hava
kullanılmalıdır.
Çevre kontrol izlemelerinde veya sterilite testinde
anaerobe mikroorganizma görülmesi durumunda
simülasyon testinde inert gaz kullanmak uygun olur.
Çünkü inert gazlar anaerob mikroorganizma üremelerini
destekler.
Aseptik Simülasyon Testinde kullanılacak sıvı besiyeri
aynen ürün gibi hazırlanmalıdır. Besiyeri standart bir
üretim kazanında çözünmeli, eğer çözünme için ısı
gerekirse çok düşük ısı kullanılmalıdır.

1. GENEL UYGULAMALAR VE DİKKATE ALINACAK
NOKTALAR
Besiyeri solüsyonunun pH’ ı ölçülmeli, gerekirse istenen
değere ayarlanmalıdır.
Hazırlanan besiyeri solüsyonu normal üretimde kullanılan
filtre ve yöntemle aseptik bir bekleme kazanına
süzülmelidir. Besiyeri valide edilmiş bir sterilizasyon
metodu ile de steril edilebilir.
Simülasyon testine başlamadan önce, hazırlanan likit
besiyeri normal proseste gerekebilecek en uzun süre
kullanılarak bekleme tankında bekletilmelidir. Eğer normal
üretimde bulk solüsyon buzdolabında bekletiliyor ise
besiyeri solüsyonu da aynı şekilde bekletilmelidir.

1. GENEL UYGULAMALAR VE DİKKATE ALINACAK
NOKTALAR
Simülasyon testinde herşeyin yanında dikkate alınması
gereken önemli bir konu da, operatörlerin aseptik dolum
tekniklerini ve aldıkları teorik eğitimleri valide etmektir.
Bir çok simülasyon testinde görülen bir gerçek te besiyeri
dolumlarında aseptik dolum operatorlerinin aşırı dikkat
göstermeleridir. Oysa Operatörlerin normal üretimde
gösterdikleri dikkatten fazlasını göstermemeleri
simülasyon testinin daha gerçekçi olmasını sağlayacaktır.
Operatörler simülasyon testinde normal üretimde olduğu
gibi davranmalıdır.

1. GENEL UYGULAMALAR VE DİKKATE ALINACAK
NOKTALAR
Kabuledilebilir bir aseptik dolum validasyonu için sadece
besiyeri dolumu yapmak yeterli değildir. Üretim prosesinin
bütününü; normal üretim koşullarında toz besiyerinin
hazırlanması, sulandırılması, doldurulması ve kapatılması
aşamalarını kapsaması gerekir.
Aseptik simülasyon validasyonunun başarılı olması için
aseptik dolum sırasında prosesteki genel uygulamalar için
özel bir dikkat gösterilmemeli (normal üretimdeki kadar
olmalı) veya tedbir alınmamalı, normal üretimde
uygulandığı şekilde gerçekleştirilmelidir. Normal üretimde
meydana gelebilen sapmalar aseptik dolum
validasyonunda da kabuledilebilir sapmalardır.

1. GENEL UYGULAMALAR VE DİKKATE ALINACAK
NOKTALAR
Operatör sayısı, kullanılan filtre çeşidi ve sayısı normal
üretimdeki ile aynı olmalıdır.
Aseptik dolum validasyonunda kullanılan bütün ölçüm
cihazlarının kalibrasyonları, izlenebilirliği olan referanslar
ile yapılmış ve sertifikalandırılmış olmalıdır.
Aseptik dolum simülasyonunda bir ampul/flakon’ a
doldurulacak miktar, mikrobiyal üremenin ortaya
çıkarılabilmesi için tüm ampul/flakon’ un ters yüz edilmesi
ile tüm yüzeye temas edebilecek miktara yetecek kadar
olmalıdır.

1. GENEL UYGULAMALAR VE DİKKATE ALINACAK
NOKTALAR
Aseptik dolum simülasyon testinin en kötü koşulu (worst
case) yansıtabilmesi için vardiya boyunca yapılan tüm
işlemler ve müdahaleler (tamiratlar, igne/tüp değiştirmeler,
on line filtrelerin değiştirilmesi, mikrobiyolojik
numunelemeler, numuneleme cihazları, hattın durma
süreleri, kauçuk tapa ekleme süreleri vb.) simülasyon
boyunca normal üretimde olduğu gibi ve aynı sıklıkta
uygulanmalıdır.
Aseptik dolum simülasyonu sırasında oluşabilecek
kontaminasyon kaynaklarının ortaya çıkarılabilmesi için
dolum süresince operatörler tarafından yapılan bütün
müdahalelerin neden, ne zaman ve ne kadar süre ile
yapıldığı üretim yöntemine kayıtlandırılmalıdır.

1. GENEL UYGULAMALAR VE DİKKATE ALINACAK
NOKTALAR
Genelde en kötü koşulun, dış çevreye daha çok maruz kaldığı
için en geniş ağızlı, en büyük ambalaj olduğu düşünülür.
Fakat bunların dışında bazı istisnalar vardır. Bunlardan bir
tanesi küçük ampullerin yüksek hızda çalışması sırasında sık
sık oluşan sıkışmalardan dolayı operatörlerin devamlı
müdahale etmek zorunda kalmasıdır. Dolayısıyla küçük hacimli
flakon/ampul dolumlarında yapılan müdahalelerin sıklığına
dikkat edilmelidir.
Doldurulan ünitelerden Avrupa Farmakopesi Sterilite Test
yöntemine göre Bakteriyoloji Laboratuvarına sterilite test
numunesi verilir.
Aseptik dolum simülasyonu sırasında olası kontaminasyon
kaynaklarının ortaya çıkarılabilmesi için simülasyon sırasında
video çekimi de yapılabilir.
Eğer aynı proses farklı farklı odalarda uygulanıyorsa bu durum
da valide edilmelidir.

1. GENEL UYGULAMALAR VE DİKKATE ALINACAK
NOKTALAR
Aseptik Dolum İşlemi Süresince Aşağıda Verilen Çevre
Kontrol İzlemeleri Gerçekleştirilmelidir:
Aseptik dolum işlemi sırasında LAF altı ve dolum odası ortam
havasında canlı partikül sayım testleri yapılır. Canlı partikül
sayımı için petri ve volumetrik hava kontrol test yöntemleri
uygulanır.
Swab test numunelemesi (yüzey kontrol) yapılır. Dolum
esnasında kullanılan ekipman ve personel bu test yöntemi ile
kontrol edilir.
Aseptik dolum işlemi sürecinde dolum personelinin, dolum
alanına girişte ve dolum kabinine kritik müdahaleler
sonrasında petri ile parmak kontrolleri yapılır.
Aseptik dolum çalışması bitiminde dolum işlemini
gerçekleştiren operatörden rodac plate ile giyim kontrolü
yapılır.

2. ÖRNEK OLARAK İNCELENECEK ASEPTİK DOLUM
TÜRLERİ

• ASEPTİK LİKİT DOLUMLAR
• ASEPTİK TOZ DOLUMLAR
Aseptik Süspansiyon Likit Dolumları
Aseptik Liyofilize Ürün Dolumları
Yarı Katı Ürünler (Ör. Steril Pomatlar)
Biyolojik ve Biyoteknoloji Ürünleri
Bulk Haldeki Steril Aktif Madde Dolumları
Bunlardan LİKİT ve TOZ DOLUMLAR incelenecektir.

2. ÖRNEK OLARAK İNCELENECEK ASEPTİK DOLUM
TÜRLERİ

ASEPTİK LİKİT DOLUMLAR
Ampul Dolumları
Flakon Dolumları
Plastik Ambalaj Dolumları

3. ASEPTİK LİKİT DOLUM VALİDASYONU (AMPUL)
Aseptik dolum işlemi sırasında normal üretimden farklı
olarak ürün yerine bir besiyeri (TSB) kullanılarak yapılır.
Bunun haricinde kullanılan tüm materyaller normal
üretimde olduğu gibi hazırlanır ve kullanılır.
Normal üretimde kullanılan ampuller kuru ısı (kuru hava
tüneli) ile steril edildikten sonra simülasyon testinde
kullanılır.
Simülasyon testi sırasında normal üretim aşamalarında
oluşabilecek bütün kontaminasyon riskleri
(operatorlerden, çevreden, ekipmanlardan ve
yüzeylerden) simüle edilmelidir (Worst Case).

3. ASEPTİK LİKİT DOLUM VALİDASYONU (AMPUL)
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3. ASEPTİK LİKİT DOLUM VALİDASYONU (AMPUL)
AMPUL

TOZ BESİYERİNİN
HAZIRLANMASI

YIKAMA

BESIYERI SOLUSYONU
HAZIRLANMASI

DEPROJENİZASYON

BESIYERİ
STERİLİZASYONU

ASEPTİK DOLUM

SIZDIRMAZLIK TESTİ
POZİTİF KONTROL
İNKÜBASYON

ÜREME KONTROLU

4. ASEPTİK TOZ DOLUM VALİDASYONU (FLAKON)
Aseptik Toz Dolum Validasyonu İki Farklı Metod ile Yapılabilir:
1.
2.

Normal proses mümkün olduğunca simüle edilirken toz
dolum yerine steril edilmiş besiyeri solusyonu doldurulur.
Ancak bu işlem gerçek bir toz dolumunu yansıtmaz.
Normal proses, ürün yerine inert bir toz veya toz besiyeri
doldurularak mümkün olduğunca simüle edilir. Bu işlem:
a) Toz dolum işlemi, inert bir maddenin (veya toz
besiyerinin) flakonlara doldurulması ve peşinden besiyeri
içeren solusyonun (veya WFI) ilave edilmesi ya da
b) Önce besiyeri içeren solusyonun flakonlara doldurulması
ve peşinden inert bir maddenin ilave edilmesi ile
gerçekleştirilebilir.
Not: Burada 2.a’ daki metod incelenecektir.

4. ASEPTİK TOZ DOLUM VALİDASYONU (FLAKON)

Steril Toz Dolum Validasyonlarında, sadece steril likit besiyeri ile
dolum yapılması yöntemi tercih edilen bir yöntem değildir. Toz
dolumu takiben normal prosese ilave olarak besiyeri solusyonu
doldurma yönteminin (veya tersi) kullanılması tavsiye edilir.
Ancak bu durumda bile rutin üretimde kullanılandan farklı bir
ekipman, teknik veya uygulamanın kullanılması gerekmektedir.
Bu uygulama farklılığından dolayı besiyeri dolumunun rutin
üretimi tam olarak simüle ettiği söylenemez. Fakat buna
rağmen validasyon çalışmasının bu şekilde yapılması kabul
edilen bir gerçektir.

4. ASEPTİK TOZ DOLUM VALİDASYONU (FLAKON)
Aseptik toz dolum işleminde ürün yerine toz besiyeri (TSB),
ya da Polyethlyne Glycol 8000 (veya 6000), Lactose,
Mannitol veya Carboxymethyl Cellulose gibi inert toz
maddeler kullanılır. Bu toz maddelerin sterilizasyonu
ışınlama (gamma radyasyonu) yöntemi ile yapılabilir. Bunun
haricinde kullanılan tüm materyaller normal üretimde olduğu
gibi hazırlanır ve kullanılır.
Steril Penisilin veya Sefalosporin toz dolum işleminin valide
edildiği durumlarda, dolum öncesinde besiyeri solusyonuna
yaklaşık 0.5 ml/lt oranında penaze solusyonu ilave edilmesi
tavsiye edilir. Bunun nedeni beta laktam
kontaminasyonunun mikroorganizmalar üzerine yaratacağı
olumsuz etkileri bertaraf etmektir.

4. ASEPTİK TOZ DOLUM VALİDASYONU (FLAKON)
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4. ASEPTİK TOZ DOLUM VALİDASYONU (FLAKON)
FLAKON

TOZ BESİYERİNİN
HAZIRLANMASI

STERİL INERT TOZ
MADDE

YIKAMA

BESIYERI SOLUSYONU
HAZIRLANMASI

STERİL ALANA
ALINMASI

DEPROJENİZASYON

BESIYERİ
STERİLİZASYONU

ASEPTİK DOLUM

% 100 OPTİK KONTROL
POZİTİF KONTROL
İNKÜBASYON
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5. ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNA AİT ŞARJ KAYIT
DOSYASININ HAZIRLANMASI
1. Validasyon çalışmasından önce, validasyon sırasında
yapılacak olan tüm işlemlerin ana hatlarıyla ayrıntılı
olarak anlatıldığı bir validasyon protokolü
hazırlanmalıdır. Bu protokol,
Yöntemin yanı sıra, amaç, sorumluluklar ve validasyonda
kullanılacak ekipman ve malzemeleri tanımlamalı,
Validasyon sırasında gerçekleştirilecek bütün aşamaları sırasına göre
içermeli, aseptik dolum akış şeması eklenmeli,
Dozaj şekline göre validasyon yöntemini ve kabul kriterlerini,
Bu validasyon yönteminin ürüne bağlı olarak niçin seçildiğinin
açıklanmasını,
Aseptik dolumda kullanılacak olan ekipmanlarda yapılması gereken
değişikliklerin özetini,
Varsa önceki çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak yapılan
değişiklikleri ve açıklamalarını içermelidir.

5. ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNA AİT ŞARJ KAYIT
DOSYASININ HAZIRLANMASI
2. Aseptik Dolum Validasyonunda Kullanılacak Üretim
Yöntemi aşağıdaki bilgi ve verileri kayıtlandırabilecek
şekilde hazırlanmalıdır.
a) Yapılacak ön hazırlıkların kayıtlandırılması
Besiyeri solüsyonunun hazırlanması
Kullanılan filtrelerin tipleri
Filtre sağlamlık testi sonuçları
Dolum ekipmanlarına ait sterilizasyon kayıtları üretim bilgileri
(ağırlıklar, hacimler, vs.)
Dolum bilgileri (Dolum malzemesinin tipi, sayısı, vs.)
Kapatma bilgileri (kapak tipi, vs.)
Aseptik dolum validasyonuna katılan personele ait bilgiler
Steril toz madde, Ampul/flakon, tapa ve kapakların lot numaraları
Dolum tankı ve diğer tüm malzemelerin sterilizasyon kayıtları

5. ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNA AİT ŞARJ KAYIT
DOSYASININ HAZIRLANMASI
2. Aseptik Dolum Validasyonunda Kullanılacak Üretim
Yöntemi aşağıdaki bilgi ve verileri kayıtlandırabilecek
şekilde hazırlanmalıdır.
b) Aseptik Dolum İşleminin Kayıtlandırılması
Dolum sırasında simüle edilecek kritik müdahalelerin tanımlanması ve
uygulanması
Dolum sırasında yapılan çevre kontrol izlemelerinin tanımlanması ve
uygulanması
Dolum işlemine ait kademelerin tanımlanması, uygulanması ve
gerçekleşme zamanlarının kaydedilmesi
Dolumu yapılmış ampul/flakon sayısı
Dolum işlemine ait yıkama hızı, bant hızı, tünel sıcaklıkları, emiş
basıncı gibi parametrelerin gerçek değerlerinin kayıtlandırılması

5. ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNA AİT ŞARJ KAYIT
DOSYASININ HAZIRLANMASI
2. Aseptik Dolum Validasyonunda Kullanılacak Üretim
Yöntemi aşağıdaki bilgi ve verileri kayıtlandırabilecek
şekilde hazırlanmalıdır.
b) Aseptik Dolum İşleminin Kayıtlandırılması
Dolum işlemi esnasında yapılacak kritik müdahalelerin
veya beklenmedik olayların kaydedilmesi (Bkz. Not)
Not: Değerlendirme sürecinde uygun olmayan ünite(lerin)
bulunması durumunda bunun sebebinin araştırılması
gerekir. Bunun için üretim yönteminde dolum işlemi
kısımlara ayrılmalıdır (Örneğin 500’ er adetlik kısımlar
halinde). Her bir kısımda bu kritik müdahalerin veya
beklenmedik olay/müdahalelerin kayıtlandırılması için
uygun boşluklar bırakılmalıdır.

5. ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNA AİT ŞARJ KAYIT
DOSYASININ HAZIRLANMASI
2. Aseptik Dolum Validasyonunda Kullanılacak Üretim
Yöntemi aşağıdaki bilgi ve verileri
kayıtlandırabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

c) İnkübasyon ve Değerlendirme İşlemleri
İnkübasyon şartları ve aşamaları tanımlanmalıdır.
Gerçekleşme verileri kaydedilmelidir.
Pozitif kontrol işlemi tanımlanmalı ve gerçekleşmeler
kaydedilmelidir.

5. ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNA AİT ŞARJ KAYIT
DOSYASININ HAZIRLANMASI
3. Dolum işlemi öncesi ve süresince elde edilen aşağıdaki
kayıtlar şarj kayıt dosyasına konmalıdır:
Otoklav Sterilizasyon Kayıtları
Kuru Hava Fırını Sterilizasyon Kayıtları
Üretim ve Süzüm Kazanları Temizlik Kayıtları
Süzüm ve Üretim İşlemleri Kayıtları
Steril Saha Temizlik Kayıtları
Dolum Makinası Temizlik Kayıtları
Malzeme Giriş Lokuna Ait Kayıtlar
Dolum ve Ambalaj Malzeme Kayıtları
Partikül Sayım Kayıtları
Tanıtım Etiket Formu Kayıtları
Leak Test / % 100 Optik Kontrol Kayıtları

5. ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNA AİT ŞARJ KAYIT
DOSYASININ HAZIRLANMASI
4. Inkübasyon ve kontrol süreci de tamamlandıktan
sonra Aseptik Dolum Validasyon Raporu hazırlanır.
Bu rapor,
Amaç ve sorumlulukları içerir.
Validasyon çalışmasına ait açıklamaları içerir.
Nihai sonuçları ve limitleri içerir.
İnkübasyon ve kontrol sürecinin tüm aşamalarına ait
sonuçlar raporun ekine konur (Doldurulan ünitelerin
bulguları, pozitif kontrol bulguları, mikrobiyolojik çevre ve
personel kontrol bulguları, negatif kontrol bulguları,
dolumda kullanılan inert gazın (azot) mikrobiyolojik kontrol
bulguları, mikroorganizma bulgularına ait cins ve tür
tanımlama sonuçları).
Sterilite Test sonuçları rapor ekinde içerilir.

BÖLÜM IV: VALİDASYON UYGULAMALARI SONRASINDA
YAPILAN ÇALIŞMALAR
1. INKÜBASYON VE KONTROL SÜRECİ
Doldurulan ampul/flakonlar sızıntı testinden geçirilmeli ve
uygunluğu kontrol altında tutulan koşullarda inkübasyona
alınmalıdır.
Doldurulan ampul/flakonlar için genel olarak kabul edilen
inkübasyon süresi ve sıcaklığı 20 – 25 °C’ de en az 14 gündür.
Bu sürenin 7. ve 14. günlerinde doldurulan ünitelerin
değerlendirilmesi önerilir.
İkinci bir seçenek ise, 20 – 25 °C’ de en az 7 gün, bu sürenin
hemen ardından daha yüksek bir sıcaklıkta yani 30 °C – 35 °C’
de en az 7 gündür (toplam süre en az 14 gündür). Bu işlemde
de 7. ve 14. günlerde doldurulan ünitelerin değerlendirilmesi
önerilir.

2. INKÜBASYON VE KONTROL SÜRECİNDE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Besiyeri dolumu yapılmış ampul/flakonlar, inkübasyona
alınmadan önce içeride bulunan besiyerinin ampul/flakonun
tüm yüzeyini ıslatması (kapak iç yüzeyi dahil) için ters yüz
edilmelidir.
Aerobik bacterilerin üremelerini sağlamak için doldurulacak
ampul/flakonlar yeteri kadar oksijen içermeli ve tamamen
doldurulmamalıdır. Benzer olarak ampul/flakon fazlasıyla
inert gaz ile doldurulmamalıdır.
Simülasyon testinde doldurulan ampul/flakonlarda
mikroorganizma gözlenmesi durumunda kontaminasyona
sebep olan mikroorganizmalar tür seviyesine kadar
tanımlanmalıdır. Ayrıca bu işlem, dolum süresince yapılan
çevre kontrol izleme numunelerinde ve sterilite test
numunelerinde de mikroorganizma tespit edildiği takdirde
yapılır.

2. INKÜBASYON VE KONTROL SÜRECİNDE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Inkübe edilmiş ampul/flakonların değerlendirilmesi gözle ve
sterilitesi kanıtlanmış bir referans ile karşılaştırılarak
yapılmalıdır. Çünkü bazı ampul/flakonlardaki üreme zayıf bir
sis bulutu gibi görünür ve bir referans ile karşılaştırılmadığı
takdirde tespit edilmesi çok zordur. Bu değerlendirmeyi
yapacak olan personele bu konuda eğitim verilmelidir.
Inkübasyon sıcaklığı, inkübasyon süresi boyunca dikkatlice
izlenmeli, kontrol altında tutulmalı ve kayıtlandırılmalıdır.
Inkübasyon sonrası kontamine olmuş ampul/flakon
bulunduğunda, bunlar sızdırmazlık testine tabi tutulurlar.

3. KABUL KRİTERLERİNE UYMAYAN ÇALIŞMALARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE ARAŞTIRILMASI
Aseptik dolum validasyonunda kullanılacak farklı her bir şarj
büyüklüğü için alarm ve aksiyon limitleri belirlenmelidir.
Kontaminasyon oranı % 0.1’ den büyük olan simülasyon
testleri için araştırma yapılmalı ve simülasyon testi tekrar
edilmelidir.
Yapılan simülasyon testlerinde Alarm Seviyesinin iki kez
aşılması Aksiyon Seviyesinin aşılmasına eşdeğerdir.
Alarm Seviyesinin veya Aksiyon Seviyesinin aşılması
durumunda ne tür aksiyonların uygulanması gerektiği bir
standart çalışma yönteminde belirtilmelidir.
Alarm Limitinin veya Aksiyon Limitinin aşılması durumunda
kontaminasyona sebep olan mikroorganizmaların
tanımlanması en az tür seviyesinde belirlenmelidir.

3. KABUL KRİTERLERİNE UYMAYAN ÇALIŞMALARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE ARAŞTIRILMASI
Eğer bir proses simülasyonunda uygun sonuç elde
edilemez ise en son yapılan uygun simülasyon testi ile
uygun olmayan simülasyon testi arasında yapılan
dolumların incelenmesi ve uygunluğunun araştırılması
gerekir.
Simülasyon testi sırasında meydana gelen sapmalar ve
müdahalelerin kayıtlandırılması, oluşan uygun olmayan
sonucun sebeplerinin bulunması ve değerlendirilmesi için
oldukça önemlidir.

BÖLÜM V: ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNDA
TANIMLAR
Aseptik Dolum : Ürünün ayrı olarak steril edildikten sonra
kontrollü alanlarda steril edilmiş malzemelere (Ampul, flakon,
şişe vb..) doldurulması kapatılması ve ambalajlanması için
yapılan işlemlerdir.
Aksiyon Seviyesi: Geçildiği takdirde acil izleme ve düzeltici
aksiyon gerektiren kriterler. Ör: mikroorganizma veya partikül
seviyesi
Alarm Seviyesi (Çevre Kontrol İzlemeleri): Mikroorganizma ve
partikül açısından normal operasyondan farklı bir potansiyel
riskin uyarısını gösteren seviyelerdir.
Bioburden : Sterilizasyon öncesi pharmösetik ürünün içinde
bulunan toplam mikroorganizma yükü

ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNDA TANIMLAR
Alarm Seviyesi (Besiyeri Dolumu) : Besiyeri dolumları
sonunda pozitif üreme görülen dodurulmuş komponentlerin
sayısı belirlenmiş olan limitlerin içindedir. Bu gibi durmlar için
araştırma gerekir. Fakat Düzeltici işlem yapılmaz.
Çevre Kontrol Programı : Üretim işlemlerinin yapıldığı
alanlarda yapılan rutin mikrobiyolijik ve partikül sayısının
izlendiği yazılı dökümandır.
Besiyeri Üreme Kontrollü : Besiyerinin üremeyi destekleyip
desteklemediğini gösteren testtir.
Geçirgenlik Testi : Filtre sisteminin fonksiyonel
performansını gösteren testir.

ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNDA TANIMLAR
Besiyeri Dolumu : Mikrobiyal üreme sağlayan bir besiyeri ile
aseptik prosesin kontrol edilme yöntemi
Numune Sıklığı : Numune toplamak için belirlenmiş periyod
Vardiya : Çalışma veya üretim Aralığı (genel olarak 12 saatten
azdır.)
Sterile : Yaşayan mikroorganizma bulunmayan
Sterilizasyon : Valide edilmiş yöntemlerle ürün içinde
yaşayan mikroorganizmaların yok edilmesi.
Sterilite Güvence Seviyesi : Bir şarjın veya ürünün steril
olma olasılığı
Sterilite Testi : Yaşayan mikroorganizma bulunup
bulunmadığını kontrol etmek için uygulanan test

ASEPTİK DOLUM VALİDASYONUNDA TANIMLAR
Vent Filtre : Kapalı bir sisteme verilen gazda bulunan yaşayan
veya yaşamayan mikroorganizmaları uzaklaştırmak için
kullanılan filtre tipidir.
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