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AÇIKLAMALAR
KOD 524KI0215
ALAN Kimya Teknolojisi
DAL Kimya Proses
MODÜLÜN ADI İlaç Üretiminde Sterilizasyon

MODÜLÜN TANIMI
Fiziksel ve kimyasal yöntemler ile sterilizasyon işlemlerini
uygulama becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL İyi Üretim Uygulamaları (GMP) modülünü başarmış olmak

YETERLİK
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ilaç üretimi
sırasında sterilizasyon işlemlerini yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ilaç üretimi
sırasında sterilizasyon işlemlerini yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. İyi Üretim Uygulamaları (GMP) standartlarına uygun
olarak fiziksel yöntemler ile sterilizasyon işlemi
yapabileceksiniz.

2. İyi Üretim Uygulamaları (GMP) standartlarına uygun
olarak kimyasal yöntemler ile sterilizasyon işlemi
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, steril laboratuvar (temiz
oda), işletme, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı
(internet) vb. kendi kendinize veya grupla çalışabileceğiniz
tüm ortamlar
Donanım: Projeksiyon, bilgisayar, DVD çalar, televizyon,
laboratuvar, otoklav, özel ambalaj maddesi, pens, dart test
numunesi, yüksek ısı fırını, kapaklı cam erlen, membran
filtre, etil alkol, membran filtre süzme düzeneği, petri kabı,
kompresör, hortum, pens, gaz sterilizatörü, % 90 CO2 gazı
+%10 etilen oksit gaz karışımı

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Bu modül, fiziksel yöntemler ile sterilizasyon ve kimyasal yöntemler ile sterilizasyon
olmak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır.

Birinci bölümde sterilizasyonun tanımı yapılarak sıcak nemli ve sıcak kuru havanın
mikroorganizmalar üzerindeki etkisi açıklanmış, sterilizasyon amacıyla kullanılan araçların
çalışma prensiplerinden bahsedilmiştir.

Sonraki alt başlıkta gama, UV ve X ışınlarının sterilizasyon amaçlı kullanımı üzerinde
durulmuştur. Takibinde filtrasyonun tanımı yapılmış ve filtrasyon ile sterilizasyon işleminin
nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

İkinci bölümde ise kimyasal yöntemlerle sterilizasyon başlığı altında gazların
sterilizasyon amaçlı kullanımı, antimikrobiyal madde çözeltileri ile sterilizasyon ve
dezenfeksiyondan bahsedilmiştir.

Bu modül hazırlanırken mesleki eğitiminiz için faydalı olacak bilgilerin verilmesi
amaçlanmıştır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak ilaç üretimi sırasında sterilizasyon
işlemlerini yapabileceksiniz.

 Bir şehirde ishal salgını olduğunda yetkililer, halkı suları kaynatarak içmeleri

konusunda uyarır. Nedenini araştırınız.

 Eskiler vücudun herhangi bir yerinde yara olduğu zaman onu kızgın demirle

dağlardı. Nedenini araştırınız.

 Eskiden uyuz olan veya bitlenen insanlar iç çamaşırlarını kaynatırlardı.

Nedenini araştırınız.

1. FİZİKSEL YÖNTEMLER İLE
STERİLİZASYON

Sterilizasyon; bir üründeki tüm mikroorganizmaların çoğalabilen türleri, patojenleri
ve spor şekilleri dahil tüm formlarının öldürülmesi veya uzaklaştırılmasıdır.

Sterilizasyon ilk devirlerden beri bilinir. Aristo, İskender’in askerlerine suyu
kaynatmadan içmemelerini, Hipokrat yaralarda ve operasyonlarda şarap ve sera (bir tür
merhem) kullanılmasını tavsiye etti. Modern sterilizasyon 19. yüzyıl sonlarına doğru
bulunmuştur. Pasteur’un 1878’de mikrobu keşfi ile bu alandaki gelişim hızlanmıştır.

1.1. Sıcakta Sterilizasyon

Mikroorganizmaların sıcakta ölümü, hücre protein veya enzimlerinin aktivitelerinin
durdurulması sonucu gerçekleşir. Nemli sıcak, kuru sıcağa oranla daha az etkilidir. Kuru
sıcak hava hücre proteinlerinin yapısını bozarak nemli sıcak hava ise hücre proteinlerinin
çökmesine yol açarak hücreyi öldürür. Sonuç olarak sıcaklığın mikroorganizmalar üzerine
etkisi neme, sıcaklığın derecesine ve süreye bağlı olduğundan kuru ve nemli ortamda çalışma
süreleri farklıdır. Örneğin, bacillus anthracis sporları 100 0C’de nemli ortamda en fazla 15
dakikada ölürken 140 0C’de kuru sıcak havada ölmeleri için 140 dakika gereklidir. Buharın
malzemeleri ısıtma gücü kuru havanın yaklaşık 500 katıdır.

1.1.1. Nemli Sıcak Havayla Sterilizasyon

Nemli sıcak hava ile sterilizasyon aşağıdaki uygulamalar sonucu yapılır.

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

ARAŞTIRMA



4

1.1.1.1. Buharla Sterilizasyon

121 0C’de doygun su buharı ile yapılan sterilizasyon düşük maliyetli, güvenilir ve
değişikliklere izin verebilen bir sterilizasyon yöntemidir. Buhar, cisimlerin soğuk yüzeyi ile
temas ettiğinde yoğunlaşır ve taşıdığı ısıyı o cisme aktarır. 1 cm3 suyun buharı
yoğunlaştığında açığa çıkan ısı 539 kaloridir, bu nedenle cisimler süratle ısınır ve
yoğunlaşma sonucu oluşan su, mikroorganizmaları öldürmede etkili olan nem ortamını
sağlar. Ayrıca buhar gözenekli malzemeye kolayca girebilir. Sterilizasyon otoklav adı
verilen basınca dayanıklı cihazlarda yapılır.

1.1.1.2. Otoklav

Bu cihaz metalden yapılmıştır, kazanı ve kazan gövdesine vidalarla sıkıca oturan bir
kapağı vardır. Kapakta ya da gövdenin üst kısmında iç basıncı gösteren bir manometre, bir
emniyet supabı ve bir hava buhar çıkış musluğu yer alır. Buharı kendi içinde oluşturana basit
otoklav veya ceketli otoklav, bir kaynaktan elde edilen, buharla çalıştırılan ve çevresinde
buharı içeren ikinci bir kazanı olana buhar çevreli otoklav denir. Laboratuvar ve endüstriyel
üretim için değişik tip ve kapasitelerde otoklavlar kullanılır. Ancak hepsinin çalışma prensibi
aynıdır.

a b
Resim 1.1: İki farklı ceketli otoklav (a,b)
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Resim 1.2: Buhar çevreli otoklav

Otoklavdaki doymuş su buharının kaynama derecesi basınçla beraber artar, 1 atm.
basınçta 100 0C iken 3 atm. basınçta 120,6 0C, 5 atm. basınçta ise 132 0C’ye çıkar. Genellikle
1 atm. basınç kullanılır ve yaklaşık 121 0C sıcaklık elde edilir. Bu sıcaklığa ulaşmak için
otoklav içindeki havanın tam olarak boşaltılmış olması gerekir, otoklavın içerisindeki hava
oranı arttıkça sıcaklık düşer, havasının 2/3’ü boşaltılmış otoklavda sıcaklık 115 0C olur.
İçeride kalan havanın bir başka sakıncası, buharın küçük gözeneklere girmesine engel
olmasıdır.

Tüm malzemenin buharın sıcaklığına ulaşması için gerekli ön ısıtma süresi geçtikten
sonra sterilizasyon süresi başlatılır. Sterilizasyon süresi sonunda ısıtma durdurulur, iç basınç
dış basınca eşit hâle geldikten sonra (buharın boşaltılması ve soğuması sonucu) kapak açılır.
Günümüzde kullanılan otoklavlarda bütün bu işlemler otomatik olarak yapılmaktadır.

Bu yöntemde buharın sterilize edilecek cisme değmesi ve ısısını ona aktarması (su
buharının mikroorganizmalar ile doğrudan temas etmesi) gerekir. İçinde buhar oluşturmayan
ve buharın giremeyeceği şekilde kapatılmış kaplardaki maddeler, buharın giremeyeceği
yağlar, tozlar otoklavda da olsa kuru hava ile sterilize ediliyormuş gibi etkilenir. Resim
1.3’te görüldüğü gibi sıvı maddelerin konulduğu cam malzemelerin kapakları gevşek olarak
kapatılır ya da kapak olarak buhar geçiren malzemeler (örneğin sargı bezine sarılı yağlı
pamuk) kullanılır.

Resim 1.3: Otoklava malzemelerin yerleştirilmesi
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İlaç endüstrisinde sterilizasyon için kullanılan buhar çevreli otoklavların iki kapısı
vardır. Kapılardan biri steril edilecek malzemelerin bulunduğu odaya, diğeri steril alana
açılır.

Kaynaklarda önerilen otoklav sterilizasyon süreleri 115 0C’de 30 dakika, 121 0C’de
15-20 dakika, 134 0C’de 3 dakikadır.

İşlem kontrolü için B. Stearothermophilus sporları kullanılır. Sterilizasyon sonrasında
otoklavdan çıkarılan bu sporları içeren indikatör besi yeri (sporların üreyebileceği uygun
ortam) çözeltisinin içine konur ve etüvde belli sıcaklıkta 3-5 gün bekletilir (İnkübasyona
bırakılır.). Besi yerine gözle görülebilir bulanıklık oluşmamış ise sterilizasyon geçerlidir.

Resim 1.4: Otoklavın sterilizasyon kontrolü için kullanılan indikatör ve besi yeri çözeltileri

 Otoklav ile sterilize edilebilen madde ve malzemeler:
 Hermetik olarak kapatılmış parenteral ürünler
 Cam malzemeler, kauçuk kapaklar
 Değişik filtreler
 Cerrahide kullanılan aletler ve kumaş benzeri malzemeler

1.1.2. Kuru Sıcak Havayla Sterilizasyon

Kuru ısı hem mikroorganizmaların hem de onların metabolik artıklarının (pirojenik
maddeler) yok edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Su buharı sterilizasyonundan çok daha
yüksek sıcaklıkta yapılan pirojenlerin yok edilme işlemi, bu moleküllerin kimyasal olarak
parçalanması esasına dayanır. Pirojenik maddeler yok edildiğinde aynı zamanda
sterilizasyonda sağlanmış olur. Buna karşılık buharla sterilizasyon pirojenik maddelerin
parçalanmasını sağlayamaz.

Sterilizasyon için: Pirojenlerin yok edilmesi için:
160 0C’de 120-180 dakika 230 0C’de 60-90 dakika
170 0C’de 90-120 dakika 250 0C’de 30-60 dakika
180 0C’de 45-60 dakika

Yaklaşık 140 0C’nin üstündeki sıcaklıklara dayanabilen malzemeler veya maddeler
kuru ısı sterilizasyonu ile yüksek ısı fırınlarında sterilize edilebilir. 180 0C’de iki saat veya
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260 0C’de 45 dakika bekleme ile başta sporlar olmak üzere mikroorganizmaların tümünün
öldürülmesi mümkündür. Kuru ısı sterilizasyonu için iki tür yüksek ısı fırını kullanılır.

Birinci tür fırınlarda ısınan hava yükselerek yerini daha serin havaya bırakır, bu
durumda verimli ısı dağılımı elde edilemez. Bu nedenle bu tür yüksek ısı fırınlarında raflar
arasındaki sıcaklık farkı ±20 0C veya daha fazla olabilir, bu ise sterilizasyon süresini uzatır.

İkinci tür yüksek ısı fırınları ısınmış havanın malzemeler çevresine döndürüldüğü
fırınlardır.

Bu yüksek ısı fırınlarında gönderilen hava, HEPA filtrelerden geçirilir, etkinliği daha
yüksektir. Raflar arasındaki sıcaklık farkı ±1 0C’ye kadar inebilmektedir. Bu fırınlarda iç
basınç steril olmayan dış havaya göre biraz fazla, steril sahaya göre daha az olması gerekir.
Hava hareketi yüksek basınçtan düşük basınca doğrudur. Bu durum steril olmayan havanın
fırına girmesine engel olur. Bunu aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz:

Basınç artış yönü

Havanın akış yönü
Bu iki tür yüksek ısı fırınlarından başka ilaç endüstrisinde sıcak hava tünelleri de

sterilizasyon amacıyla kullanılmaktadır. Bu yöntem cam malzemelerin, özellikle içine
parenteral ürün doldurulacak şişelerin (flakon) sterilizasyonu için uygundur. Yöntemde cam
malzemeler sterilizasyonun gerçekleşeceği sıcaklığa kadar ısıtılmış bir tünel içine
yerleştirilir. Malzemeler tünelden çıktıklarında sterilize edilmiş olur. Devamlı
sterilizasyonun yapıldığı bu tünellerde hava HEPA filtrelerden süzülür. Sterilizasyon
sonunda ortama steril hava gönderilerek malzemelerin soğuması sağlanır. Bu yöntemin en
önemli faydası, sterilizasyondan hemen sonra şişelerin doğrudan aseptik ortamdaki doldurma
makinelerine gönderilmeleridir. İşlem 280 0C’de 20 dakika veya 300 0C’de 3-4 dakikadır.

Kuru sıcak hava ile sterilize edilebilen madde ve malzemeler:

 Tüp, balon, pipet, cam enjektör, ilaç doldurulan cam şişeler (flakon) gibi yüksek
ısıya dayanıklı camdan yapılmış malzemeler

 Metal malzemeler
 Yüksek sıcaklıkta bozulmayan ve su içermeyen yağlar veya kimyasal maddeler

Resim 1.5: Yüksek ısı fırını

Steril
olmayan dış hava

++

HEPA filtreli
yüksek ısı fırını

++++

Steril saha
+++++
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1.2. Işınlarla Sterilizasyon

Işınlarla yapılan sterilizasyonun en önemli özelliği, ısı enerjisine gerek duyulmadan
malzemelerin ambalajlarında sterilize edilebilmeleridir. Hiç kesintisiz olarak sterilizasyon
işlemi gerçekleştirebilir.

1.2.1. Elektromanyetik Işınlarla Sterilizasyon

1.2.1.1. Gama Işınları

Gama ışın kaynağı olarak radyoaktif bir izotop olan kobalt-60 (60 Co) kullanılmaktadır.
Bunlar, ürünleri son ambalajında ışınlamaya uygun enerjiye ve penetrasyon (girme) gücüne
sahip ışınlardır. Farmakopilerde, sterilizasyon dozu olarak kabul edilen radyasyon dozu 25
kGy (kiloGray)dir. Mümkünse daha düşük dozlar kullanılmalıdır.

Işınlar, mikroorganizmalar üzerindeki öldürücü etkisini mutasyonla DNA’sını bozarak
ve metabolizma faaliyetlerini durdurarak gösterir. Gama ışınları, ürünler üzerinde kalıntı
bırakmaz.

 Gama ışınlarıyla sterilize edilen madde ve malzemeler:

 Tek kullanımlık tıbbi ürünler (cihaz /malzeme)
 İlaç, ilaç kapları ve ham maddeler
 Sağlık bakım ürünleri
 Ambalajlı gıdalar
 Hastanede kullanılacak aletler
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Işınların mikroorganizmalardan başka ortama da etkili olması, uygulamanın uygun
önlemlere sahip tesislerde yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Şekil 1.1: Gama radyasyon ile sterilizasyon tesisi

1.2.1.2. UV Işınları

UV ışığı, dalga boyu 328 ile 210 nm (nanometre) arasında olan ışınlardan
oluşmaktadır. Mikroorganizmalar üzerindeki en öldürücü etki, 240 ile 280 nm dalga boyları
arsındaki UV ışını ile elde edilir. Dalga boyu 253,7 nm olan ışın, öldürücü etkinin en fazla
görüldüğü UV ışınıdır. Cıva buharlı lambaların verdiği UV ışığının % 90’dan fazlası dalga
boyu 253,7 nm olan ışından oluşmaktadır. Bu nedenle sterilizasyon amacıyla bu lambalar
kullanılır.

UV ışığı bir yapının içine girdiği zaman sahip olduğu enerjiyi bu yapıyı oluşturan
atomlara aktarır. Bu durumda mikroorganizmalar ya ölür ya da kendini yenileyemeyecek
duruma gelir.
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UV lambalarının bulunduğu ortamlara çalışan kişilerin ciltlerini ve gözlerini UV
ışınından korumaları için özel önlem almaları gerekir. UV lambaları tam bir sterilizasyon
sağlamaz. İlaç fabrikalarında steril malzemelerin steril odaya alınırken steril durumlarını
korumak amacıyla kullanılır.

Resim 1.6: UV sterilizatörü

1.2.1.3. X Işınları

Gama sterilizasyonda olduğu gibi mikroorganizmaların kimyasal ve moleküler
bağlarında değişikliğe neden olur. Gama sterilizasyona göre daha hızlı, daha çevreci ve
penetrasyon (yapıya giriş) gücü daha yüksek bir sterilizasyon yöntemidir. Sanayi tipi ve fazla
miktarda materyalin sterilizasyonu için kullanılır.

1.3. Filtrasyonla Sterilizasyon

1.3.1. Filtrasyonun Tanımı

Süzme, katı ve sıvıların birbirinden ayrılması ve optik olarak saydam sıvıların elde
edilmesi amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem, filtre(süzgeç) veya süzme ortamı adı

verilen gözenekli maddeler aracılığıyla gerçekleştirilir. Filtreden geçen sıvıya filtrat
(süzüntü) adı verilir. Süzme işlemi sırasında sıvı faz veya süzüntü filtreden geçerken katı faz
filtrenin yüzeyinde veya içinde tutulur.

Sterilizasyon amacıyla yapılan süzme, herhangi bir sıvıdan veya gazdan
mikroorganizmaların uzaklaştırılması işlemidir. Steril süzme tüm mikroorganizmaların
uzaklaştırılmasıdır. Bu nedenle kullanılan filtrenin gözenek çapının mikroorganizmayı
geçirmeyecek boyutta olması gerekir. Steril süzmede temel olarak membran filtreler
kullanılır.



11

1.3.2. Membran Filtre

Membran filtreler, laboratuvar ve endüstriyel ölçekte kullanılmasının yanı sıra
kimyasal analiz, mikrobiyolojik analiz ve bakterilerin süzülmesi için de kullanılmaktadır.

a b
Resim 1.7: Membran filtre çeşitleri (a: Kâğıt filtre, b: Polimer filtre)

Membran filtreler, saf selüloz, selüloz türevleri (Resim 1.7a) ve polimer maddelerden
yapılabilir (Resim 1.7b). Süzüntüyü kirletebilecek iplikçik veya partikül içermez. Çok
yüksek gözenekliliğe sahiptir. 0.22 µm (mikrometre) gözenek çapındaki membran filtreler
sterilizasyon için kullanılır.

Resim 1.8: Çeşitli membran filtre gözenekleri

En küçük bakteri ve en büyük virüs yaklaşık 0,3 µm çapında olduğuna göre bu
gözenek çapına sahip bir filtre bütün bakterileri tutacak özelliktedir.

Membran filtreler çok ince olduklarından kolaylıkla yırtılabilir. Süzme sırasında
basınç farkı nedeniyle de yırtılma gerçekleşebilir. İşlem sırasında filtreyi taşıyan tabla ve
hunisi, yıkanıp sterilize edilerek tekrar kullanılabilir.
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Resim 1.9: Membran filtreli süzme sistemi

Sterilizasyon işleminde bulaşma (kontaminasyon) olmaması için işlem, steril odalarda
ve temiz hava kabinlerinde (laf ünitesi) yürütülür.

Resim 1.10: Membran filtre üzerinde mikroorganizmanın görünüşü

Sterilite testlerinde kullanılan membran filtreler tek kullanımlıktır. İşlem öncesi
otoklav veya etilen oksit ile sterilize edilmelidir. Çözeltilerin süzme ile sterilizasyonu
yapılacak ise filtrenin tüm mikroorganizmaları uzaklaştıracağı valide (doğrulama)
edilmelidir.

Fiziksel ve kimyasal özellikleri sıcakta bozulan vitaminler, serum, hava, gazlar ve
büyük hacimli sıvılar filtrasyon ile sterilize edilebilir.

Membran filtreler sterilite testi için de kullanılır. Sterilite testi ürün içindeki mantar ve
bakteri varlığının tespit edilmesidir. Test, steril üretim alanında üretilen ürünlerin sterilite
kontrolü için yapılır. Sterilite testinin esası, çözeltinin uygun bir sistem içindeki membran
filtreden geçirilmesine dayanır. Bu işlem steril alanda yürütülür.
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Şekil 1.3: Sterilite test odası

Test işleminde kullanılacak malzemeler ve çözeltiler (mantar kontrolü için TGM besi
yeri çözeltisi, bakteri kontrolü için TSB besi yeri çözeltisi) otoklava yerleştirilerek
sterilizasyon işlemi başlatılır.

Odada çalışacak personel, değişim odasında steril ortama uygun steril kıyafetlerini
giyer. Sterilite kontrolü yapılacak madde, değişim odasından UV lambaları altından
geçirilerek laf ünitesine (içerisine temiz hava gönderilen kabin) alınır.

Sterilizasyon işlemi tamamlanan malzeme ve çözeltiler, otoklavın steril çalışma
alanına açılan diğer kapısından alınır. Test işlemi laf ünitesinde yürütülür.

Ürünün özelliğine göre numune çözeltisi hazırlanır. Hazırlanan çözeltiler, iki eşit
hacimde membran filtre süzme düzeneğinde, her biri farklı filtrelerden süzülür. Süzme işlemi
tamamlandıktan sonra membran filtreler pens yardımıyla taşıyıcısından alınır. Filtreler,
mantar kontrolü için TGM besi yeri, bakteri kontrolü için TSB besi yeri çözeltisi içine atılır.
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Besi yeri çözeltileri mantar kontrolü için 20-25 0C’de, bakteri kontrolü için 30-35
0C’de etüvde14 gün bekletilir. Bu sürenin sonunda çözeltilerde bulanıklık görülmezse madde
steril demektir.

Resim 1.11: Besi yerine ekim
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Fiziksel yöntemlerle sterilizasyon yapınız.

Kullanılacak araç gereçler: Laboratuvar ortamı, otoklav, özel ambalaj maddesi,
pens, dart test numunesi, yüksek ısı fırını, kapaklı cam erlen, membran filtre, etil alkol,
süzme düzeneği, petri kabı, kompresör, hortum

İşlem Basamakları Öneriler
Pensi, buhar ile sterilize etmek için

 Otoklavı çalıştırmadan önce buhar yoğunlaşma
filtresinin alt kısmında biriken suyu boşaltınız.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına

uygun çalışınız.
 Cihazın çalışma talimatlarına

uyunuz.

 Cihazın üzerinde bulunan buhar girişini açık
duruma getiriniz.

 Cihazınız buharı kendi içinde
oluşturuyor ise bu maddeyi
geçiniz.

 Kullandığınız cihazın çalışma
talimatına göre hareket ediniz.

 Ana menüden döngü komutuna basarak
program menüsünü seçiniz.

 Kullandığınız cihazın çalışma
talimatına göre hareket ediniz.

 Panelden (veya ekrandan) test döngüsüne
girerek ön ısıtmayı başlatınız.

 Esas çalışmaya geçmeden önce
cihazın çalışması ile ilgili testleri
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Dart test numunesini otoklava yerleştiriniz ve
menüden dart test komutunu seçiniz.

 Dart testinin rengini not ediniz.
 Otoklavın içindeki havayı tam

olarak boşaltacağından emin
olunuz.

 İşlem bittikten sonra cihazdan dart test
numunesini çıkarınız.

 Dart testinin rengini not ediniz
(Renk kahverengiye dönmüş ise
test geçerlidir.).

 Cihazı boş olarak hava kaçak testi konumuna
getiriniz.

 Her yeni işlem öncesi bu testi
yapınız. Cihaza dışarıdan hava
girmediğinden emin olunuz.

 Esas çalışmaya başlamak için panelden (veya
ekrandan) standart döngü komutunu, oradan
katılar için programını seçiniz.

 Talimatlara göre hareket ediniz.

 Pensi ısıya dayanıklı özel ambalaj maddesi ile
ambalajlayınız.

 Isıl işlem sıcaklığını kontrollü
yapınız.
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 Cihazın ön kapısını açarak ambalajlı pensi
otoklava yerleştiriniz ve kapıyı kapatınız.

 Kapıyı açarken ve kapatırken
dikkatli olunuz.

 Panelden (veya ekrandan) “başla” komutuna
basınız.

 Talimatlara göre hareket ediniz.
 Cihazın belli aralıklarla verdiği

alarmları takip ediniz.

 “İşlem bitti.” alarmından sonra cihazın steril
odaya açılan kapısını açarak pensi çıkartınız.

 Cihazınız tek kapılı ise aynı
kapıdan pensi çıkarınız.

 Buhar vanasını kapatınız ve cihazın elektrik
düğmesini kapalı duruma getiriniz.

 Cihazınız buharı kendi içinde
oluşturuyor ise talimatlara göre
hareket ediniz.

 Elektrikli cihazlarla çalışırken
dikkatli olunuz.

Kuru sıcak hava ile sterilizasyon yapmak için

 Yüksek ısı fırınını açınız.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına

uygun çalışınız.

 Yüksek ısı fırınının sıcaklığını 250 0C’ye
ayarlayınız.

 Sıcaklığı doğru ayarladığınızdan
emin olunuz.
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 Erleni ve kapağını fırına yerleştiriniz ve 250
0C’de 1 saat sterilize ediniz.

 Sterilizasyon süresini 250 0C’de
başlatınız.

 Elinizi cihazın iç kısımlarına
değdirmeyiniz.

 İşlem bitiminde fırını kapatınız.
 Fırını kapattığınızdan emin

olunuz.
 Oda sıcaklığına gelince erleni çıkartınız ve

hemen sıkıca kapağını kapatınız.

 Erlenin içine mikrop
bulaşmamasına dikkat ediniz.

Filtrasyon ile sterilizasyon yapmak için

 Otoklavı çalıştırmadan önce buhar yoğunlaşma
filtresinin alt kısmında biriken suyu boşaltınız.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına

uygun çalışınız.
 Cihazın çalışma talimatlarına

uyunuz.

 Cihazın üzerinde bulunan buhar girişini açık
duruma getiriniz.

 Cihazınız buharı kendi içinde
oluşturuyor ise bu maddeyi
geçiniz.

 Elektrik düğmesine basarak cihazı çalıştırınız ve
cihazın üzerinde bulunan panele (veya ekrana)
dokunarak cihazın ana menüsüne giriniz.

 Kullandığınız cihazın çalışma
talimatına göre hareket ediniz.

 Ana menüden döngü komutuna basarak
program menüsünü seçiniz.

 Kullandığınız cihazın çalışma
talimatına göre hareket ediniz.
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 Panelden (veya ekrandan) test döngüsüne
girerek ön ısıtmayı başlatınız.

 Esas çalışmaya geçmeden önce
cihazın çalışması ile ilgili testleri
yapınız.

 Dart test numunesini otoklava yerleştiriniz ve
menüden dart test komutunu seçiniz.

 Dart testinin rengini not ediniz.

 İşlem bittikten sonra cihazdan dart test
tüpçüğünü çıkartınız.

 Dart testinin rengini not ediniz
(Renk sarıya dönmüş ise test
geçerlidir.).

 Cihazı boş olarak hava kaçak testi konumuna
getiriniz.

 Her yeni işlem öncesi bu testi
yapınız. Cihaza dışarıdan hava
girmediğinden emin olunuz.

 Esas çalışmaya başlamak için panelden (veya
ekrandan) standart döngü komutunu, oradan
katılar için programını seçiniz.

 Talimatlara göre hareket ediniz.

 Membran filtreyi petri kapına yerleştiriniz.

 Petri kabının temiz olmasına
dikkat ediniz.

 Cihazın ön kapısını açarak membran filtre
bulunan petri kabını, membran filtre süzme
düzeneğini, hortumu, erleni ve pensi otoklava
yerleştiriniz.

 Kapıyı açarken ve kapatırken
dikkatli olunuz.
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 Panelden (veya ekrandan) “başla” komutuna
basınız.

 Cihazın belli aralıklarla verdiği
alarmları takip ediniz.

 “İşlem bitti.” alarmından sonra cihazın steril
odaya açılan kapısını açarak içinde membran
filtre bulunan petri kabını, membran filtre
süzme düzeneğini, hortumu, erleni ve pensi
çıkartınız.

 Cihazınız tek kapılı ise
talimatlara göre hareket ediniz.

 Buhar vanasını kapatınız ve cihazın elektrik
düğmesini kapalı duruma getiriniz.

 Cihazınız buharı kendi içinde
oluşturuyor ise talimatlara göre
hareket ediniz.

 Membran filtreyi pens yardımıyla süzme
düzeneğindeki taşıyıcısına yerleştiriniz.

 Membran filtreyi taşıyıcısına
dikkatlice yerleştiriniz.

 Membran filtreyi taşıyıcısına
dikkatlice kapatınız.

 Membran filtre düzeneğine süzüntünün akacağı
hortumu bağlayınız. Hortumun diğer ucunu
erlenin içine bırakınız.

 Süzüntünün akacağı hortumu
süzme sistemindeki yerine
dikkatlice yerleştiriniz.

 Erlenin içinden başka bir hortumu kompresöre
bağlayınız.

 Kompresörün hortumunu erlenin
içine dikkatlice yerleştiriniz.
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 50 ml alkol çözeltisini membran filtreye
dökünüz.

 Alkolü taşıyıcının üst kısmından
dikkatlice dökünüz.

 Kompresörü açarak vakum uygulayınız ve
alkolü membran filtreden süzünüz.

 Fazla vakum filtrenin
yırtılmasına sebep olabilir.

 Süzme işlemi biter bitmez erlenin kapağını
sıkıca kapatınız.

 Steril ürüne mikrop bulaşmaması
için her türlü önlemi
aldığınızdan emin olunuz.
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 Raporunuzu hazırlayınız.
 Deney sırasında aldığınız

notlardan faydalanınız.
 Raporu işlem sıranıza göre

yazınız.
 Raporlarınızı kuralına uygun ve

okunaklı olarak yazmaya özen
gösteriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz

2. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?

3. Otoklavı çalıştırmadan önce buhar yoğunlaşma filtresinin alt
kısmında biriken suyu boşalttınız mı?

4. Cihazın üzerinde bulunan buhar girişini açık duruma getirip
buharı boşalttınız mı?

5. Elektrik düğmesine basarak cihazı çalıştırıp cihazın üzerinde
bulunan panele (veya ekrana) dokunarak cihazın ana menüsüne
girdiniz mi?

6. Ana menüden döngü komutuna basarak program menüsünü
seçtiniz mi?

7. Panelden (veya ekrandan) test döngüsüne girerek ön ısıtmayı
başlattınız mı?

8. Otoklavın manometresini 1 atmosfer basınca ayarladınız mı?

9. ‘Dart test’ kartını otoklava yerleştirip menüden dart test
komutunu seçtiniz mi?

10. İşlem bittikten sonra cihazdan ‘dart test’ kartını çıkardınız mı?

11. Cihazı boş olarak hava kaçak testi konumuna getirdiniz mi?

12. Esas çalışmaya başlamak için panelden (veya ekrandan) standart
döngü komutunu, oradan katılar için programını seçtiniz mi?

13. Otoklavı açarak pensi çıkardınız mı?

14. Pensi ambalaj içine aldınız mı?

15. Cihazın ön kapısını açarak özel ambalajlı pensi otoklava
yerleştirip kapıyı kapattınız mı?

16. Panelden (veya ekrandan) başla komutuna bastınız mı?

17. “İşlem bitti.” alarmından sonra cihazın steril odaya açılan
kapısını açarak pensi çıkardınız mı?

18. Buhar vanasını kapatıp cihazın elektrik düğmesini kapalı
duruma getirdiniz mi?
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19. Yüksek ısı fırınını açtınız mı?

20. Yüksek ısı fırınının sıcaklığını 250 0C’ye ayarladınız mı?

21. Erleni kapağı ile birlikte fırına yerleştirip 250 0C’de 1 saat
sterilize ettiniz mi?

22. İşlem bitiminde fırını kapattınız mı?

23. Oda sıcaklığına gelince erleni çıkardınız mı? Kapağını sıkıca
kapattınız mı?

24. Otoklavı çalıştırmadan önce buhar yoğunlaşma filtresinin alt
kısmında biriken suyu boşalttınız mı?

25. Cihazın üzerinde bulunan buhar girişini açık duruma getirip
boşalttınız mı?

26. Elektrik düğmesine basarak ekrandan cihazı çalıştırdınız mı?
Menüsüne girdiniz mı?

27. Ana menüden döngü komutuna basarak program menüsünü
seçtiniz mi?

28. Panelden (veya ekrandan) test döngüsüne girerek ön ısıtmayı
başlattınız mı?

29. Otoklavın manometresini 1 atmosfer basınca ayarladınız mı?

30. Dart test numunesini otoklava yerleştirip menüden dart test
komutunu seçtiniz mi?

31. İşlem bittikten sonra cihazdan dart test tüpçüğünü çıkardınız
mı?

32. Cihazı boş olarak hava kaçak testi konumuna getirdiniz mi?

33. Esas çalışmaya başlamak için panelden (veya ekrandan) standart
döngü komutunu, oradan katılar için programını seçtiniz mi?

34. Otoklavı açarak pensi çıkardınız mı?

35. Membran filtreyi petri kapına yerleştiriniz mi?

36. Cihazın ön kapısını açarak malzemeleri otoklava yerleştirip
kapıyı kapattınız mı?

37. Panelden (veya ekrandan) başla komutuna bastınız mı?

38. “İşlem bitti.” alarmından sonra cihazın steril odaya açılan
kapısını açarak malzemeleri çıkardınız mı?

39. Buhar vanasını kapatıp cihazın elektrik düğmesini kapalı
duruma getirdiniz mi?
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40. Membran filtreyi pens yardımıyla süzme düzeneğindeki
taşıyıcısına yerleştirdiniz mi?

41. Membran filtre düzeneğine süzüntünün akacağı hortumu
bağlayıp hortumun diğer ucunu erlenin içine bıraktınız mı?

42. Erlenin içinden çıkan ikinci hortumu kompresöre bağladınız mı?

43. 50 ml alkol çözeltisini membran filtreye döktünüz mü?

44. Kompresörü açarak vakum uyguladınız mı? Alkolü membran
filtreden süzdünüz mü?

45. Süzme işlemi biter bitmez erlenin kapağını sıkıca kapattınız mı?

46. Raporunuzu yazdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Otoklavdaki doymuş su buharının kaynama derecesi ----------------- beraber artar.

2. Yaklaşık 1400 C’nin üstündeki sıcaklıklara dayanabilen malzemeler veya maddeler ---
---------------- sterilize edilebilir.

3. Steril alana gönderilen hava ---------------- filtrelerden süzülür.

4. Gama ışın kaynağı olarak çoğunlukla ----------- izotopu kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

5. ( ) UV ışınları ile yapılan sterilizasyon işleminde cıva buharlı lambalar kullanılır.

6. ( ) En küçük bakteri ve en büyük virüs yaklaşık 0,53 mikrometredir.

7. ( ) Membran filtre kullanılarak yapılan süzme ile sterilizasyon işlemi steril odalarda
ve temiz hava kabinlerinde yürütülür.

8. ( ) Nemli sıcak hava hücre proteinlerini çöktürerek hücreyi öldürür.

9. ( ) Buharla sterilizasyon işleminde, buharın sterilize edilecek cisme değmesi ve ısısını
ona aktarması gerekir.

10. ( ) Buharla çalıştırılan ve çevresinde buharı içeren ikinci bir kazanı olan otoklava
basit otoklav denir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11. Sıcaklığın mikroorganizmalar üzerine etkisi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Ortamın nemi B) Sıcaklığın derecesi
C) Sıcaklığın uygulama süresi D) Kullanılan cihazın büyüklüğü

12. Otoklavın içerisinde havanın tam olarak boşaltılamaması aşağıdakilerden hangisine
yol açar?
A) Sıcaklığın artmasına B) Buharın gözeneklere girmemesine
C) Malzemelerin kırılmasına D) Sterilizasyonun daha etkin olmasına

13. Aşağıdakilerden hangisi gama ışınları ile yapılan radyasyonun avantajlarından biri
değildir?
A) Isı gerektirmemesi B)Ürünler üzerinde kalıntı bırakmaması
C)Tesis gerektirmemesi D)Kesintisiz sterilizasyon yapılabilmesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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14. Aşağıdaki fiziksel yöntemlerden hangisinin kullanılmasıyla pirojenler yok edilir?
A)Nemli sıcak hava B)Kuru sıcak hava C)Filtrasyon D)UV ışınları

15. Kaç µm gözenek çapına sahip membran filtreler sterilizasyon amacıyla kullanılır?
A)0,22 µm B)0,3 µm C)0,45 µm D)1 µm

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak ilaç üretimi sırasında sterilizasyon
işlemlerini yapabilme bilgi, beceri ve deneyimine sahip olabileceksiniz.

 Aşı olurken iğne yapılacak yere neden kolonya sürüldüğünü hiç düşündünüz

mü?

 Şehir suyuna niçin klor katılır? Araştırınız.

 Doktorlar, ameliyatlara girerken özel sıvılarla ellerini niçin yıkar? Bu sıvılar

hakkında bilgi toplayarak arkadaşlarınızla sınıfta tartışınız.

2. KİMYASAL YÖNTEMLER İLE
STERİLİZASYON

Kimyasal maddeler derişime bağlı olarak mikroorganizmaların ölümüne veya
üremelerinin durmasına yol açar. Sterilizasyondan sonra ortamdan uzaklaştırılması kolay
olduğundan genellikle gaz hâlindeki maddeler kullanılır.

2.1. Gazla Sterilizasyon

Gaz kullanılarak yapılan sterilizasyon eskiden beri kullanılan bir sterilizasyon
yöntemidir. Formaldehit ve kükürt dioksit buharı sterilizasyon amaçlı olarak uzun bir süre
kullanılmıştır. Bu yapılar, kolayca reaksiyona girebilen ancak zor uzaklaştırılan gazlardır. Bu
nedenle kullanımları sınırlı kalmıştır. Günümüzde ilaç sanayinde gaz kullanılarak yapılan
sterilizasyonlarda en uygunu hidrojen peroksit gazıdır.

2.1.1 Hidrojen Peroksit Gazıyla Sterilizasyon

Oda sıcaklığında sıvı olan hidrojen peroksit (H2O2) buharlaştığında değişik aletler ve
ambalaj malzemeleri için etkili bir yüzey sterilizasyon maddesi olarak kullanılır. Dondurarak
kurutma ve değişik doldurma sistemleri gibi çok karmaşık aletlerin sterilizasyonun yanı sıra
temiz oda oluşturmak için de kullanılmaktadır.

Bu sterilizasyon işleminde gazın, sterilize edilecek yüzeyin her tarafına temas etmesi
sağlanmalıdır. % 30-35’lik hidrojen peroksit kullanılır.
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Resim 2.1: Hidrojen peroksidin kullanıldığı temiz oda sterilizatörü

Hidrojen peroksidin sudaki % 3’lük solüsyonları tıpta uzun yıllar antiseptik olarak
kullanılmıştır. Ancak hidrojen peroksitten elde edilen gaz plazmanın Amerika Birleşik
Devletleri’nde FDA (Amerikan Federal İlaç Dairesi) onayı alması ve sterilizasyon yöntemi
olarak kullanıma girmesi oldukça yenidir.

Gaz plazma maddenin dördüncü hâli olarak isimlendirilmektedir. Düşük ısıda, nem
gerektirmeyen ve toksik atıklara neden olmayan ve etilen oksidin risklerine karşı geliştirilmiş
bir sterilizasyon yöntemidir. Sterilizasyon için gerekli enerji hidrojen peroksidin
buharlaşmasıyla elde edilir. Aktive olmuş hidrojen peroksit, enerjisini kaybettikten sonra
oksijen, su ve diğer toksik olmayan atıklara dönüşür.

Özellikle düşük ısıda sterilizasyonu gereken metal ve metal olmayan materyalin
sterilizasyonunda önerilmektedir. Bu sterilizasyon yönteminde ısı, nem ve uzun süren bir
havalandırmaya gerek yoktur. Ancak selülozik materyal (kâğıt ve bez), pudra ve sıvıların
sterilizasyonunda kullanımı önerilmemektedir.

Hidrojen peroksit gazı ile yapılan bazı sterilizasyon işlemlerinde, sıcak ve nemli ortam
kullanılır. Bu şekilde işlem süresi kısalmakta ve hidrojen peroksidin ortamdan uzaklaşması
kolaylaşmaktadır. Nemin ve hidrojen peroksidin bir arada bulunması etkin bir sterilizasyon
sağlamaktadır. Öyle ki B. Starothermophilus’un 121 0C’de yapılan otoklav sterilizasyonu 27
dakika sürerken 100 0C’de normal atmosfer basıncında nemli ortamda hidrojen peroksit gazı
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ile yapılan sterilizasyonu için 12 dakika yeterli olmaktadır. Kimyasal yöntemler içerisinde en
çok tercih edilenidir.

Hidrojen peroksit ile steril edilecek materyalin şu özelliklere sahip olması gerekir:

 Paketleme malzemesi difüzyona olanak sağlamalıdır (Genel kullanımdaki
paketleme malzemeleri bu yöntemde kullanılmamalıdır.).

 Hidrojen peroksit steril edilecek materyalin tüm parçalarına diffüze
olabilmelidir.

 Steril edilecek materyal plazma oluşumunu engelleyecek yapı ve bileşikte
olmamalıdır.

 Steril edilecek materyalin temizliği daha önceden çok iyi yapılmalı ve üzerinde
ya da içinde organik atık kalmamalıdır.

2.1.2. Etilen Oksit Gazıyla Sterilizasyon

Etilen oksit [(CH2)2O] oda sıcaklığında gaz durumunda olan kokulu renksiz bir
maddedir. Düşük sıcaklıklarda sıvıdır. Tek başına yanıcı olup hava ile % 3’ün üstündeki
oranlarda karışınca patlayıcı bir özellik kazanır. Bu nedenle bazı gazlarla daha çok CO2 ile
karıştırılarak kullanılır. Etilen oksit hemen hemen bütün mikroorganizmaları ve sporlarını
öldürür kuru ve gözenekli maddeye kolayca girer.

Sterilizasyon işlemi havası alınmış ve ön nemlendirme yapılmış sızdırmaz yapıdaki bir
otoklavda yürütülür. Sterilize edilecek malzemelerin otoklava aralarında boşluk kalacak
şekilde yerleştirilmesinden sonra otoklav 55 0C’ye kadar ısıtılır. Bundan sonra % 90 CO2, %
10 etilen oksit gaz karışımı ile % 50-60 nem sağlayacak su buharı gönderilir (Şekil 2.1).

Şekil 2.1: Etilen oksit ile yapılan sterilizasyonun işleminde kullanılan sterilizatör

Mikroorganizmaların durumuna bağlı olarak bu koşullarda 6 ile 24 saat arasında
beklenir. Sıcaklığın daha düşük olması gereken durumlarda bu süre 36 saate kadar
çıkabilmektedir.
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Süre sonunda oda içindeki gaz karışımı vakumla geri çekilerek ve yerine süzülerek
sterilize edilmiş hava gönderilir. Böylece etilen oksit ve artıkları kolayca havaya karışarak
uzaklaştırılmış olur.

Nemin fazla olması etilen oksidin öldürücü etkisini artırmaktadır. Etilen oksit ve işlem
sırasında oluşan artıkları toksiktir, deriye değmemeli ve solunmamalıdır. Ayrıca sterilizasyon
işlemi sonunda malzemelerin üzerinde etilen oksit ve artıklarının kalma olasılığı vardır. Bu
nedenle işlem sonrası havalandırma çok iyi yapılmalıdır.

Etilen oksit gazı ile yapılabilecek sterilizasyonlar:

 Plastik veya kâğıt ile ambalajlanmış parenteral ürün uygulama setleri
 İğneler, plastik şırıngalar ve benzeri malzemeler
 Hassas optik aletler
 Paslanmaz çelik malzemeler
 İlaç sanayinde toz hâlindeki ilaçlar

Solüsyon hâlindeki ilaçların yapısını bozacağı için uygun değildir. Etilen oksit ve
oluşan artık gazlar toksik olduğu için bazı ülkelerde kullanımı yasaklanmıştır.

2.1.3. Klor Dioksit Gazıyla Sterilizasyon

Klor dioksit yeşil – sarı renkte bir gazdır. Bakterisit (bakteri öldürücü), virüsit (virüs
öldürücü) ve sporisittir (spor öldürücü). Ozon tabakasına zarar vermez. Vakumda ve düşük
derişimde kullanılması nedeniyle etilen oksidin yerine kullanılabilecek bir gaz olarak kabul
edilmektedir.

Klor dioksit gazı yüksek basınçta depolanamaz ve saklanamaz, kimyasal tepkime
sonucunda elde edilir ve hemen klor dioksit gazı bölgesine gönderilir. Sterilizasyon
işleminden sonra bir dönüştürücüde zararsız hâle getirilir.

Klor dioksit gazı ile sterilizasyon işleminden önce sterilizasyon odasına vakum
uygulanır. Daha sonra 30-60 dakika arası su buharı gönderilerek oda nemlendirilir ve
ortama belli derişimde klor dioksit gazı gönderilir. Yaklaşık bir saatin sonunda oda içindeki
gaz karışımı alınıp yerine sterilize edilmiş hava gönderilir. Sterilizasyon sıcaklığı 30-32
0C’dir. Bu gazla sorunsuz sterilize edilen malzemeler; naylon, polietilen, polisitiren,
polipropilen, teflon ve paslanmaz çeliktir.

Klor dioksit diğer malzemeler üzerinde değişikliklere sebep olmaktadır.

2.1.4. Formaldehit Gazıyla Sterilizasyon

Formaldehit (HCOH) suda iyi çözünen renksiz bir gazdır. % 40’lık sulu çözeltisi
formal ya da formalin olarak bilinir ve steril alan oluşturmak için kullanılır. Formalin steril
alan içerisinde ısıtılarak buharlaştırılır, buharlar odanın her tarafına yayılarak yüzeylerde
yoğunlaşır. Sonra özel bezlerle silinir ve oda steril hava verilerek havalandırılır.
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Sıcakta özellikleri değişen veya bozulan gözenekli malzemeler için formaldehit
varlığında düşük sıcaklıktaki doygun buharla sterilizasyon yapmak mümkündür. Otoklav
kullanılarak yapılan bu sterilizasyonda formaldehit gazı ve su buharı bir arada kullanılır.
İşlem 65 0C – 80 0C arasında 2 saatte gerçekleştirilir.

Sterilizasyon süresi sonunda odadaki gaz buhar karışımı vakumla çekilerek yerine
doygun buhar gönderilir. Bu işleme formaldehit malzemeyi terk edinceye kadar devam
edilir. Daha sonra oda içine steril hava gönderilerek işlem sonlandırılır.

Formaldehitin işlem sonrası ortamdan uzaklaştırılması zor olduğu ve kalıntı bıraktığı
için kullanımı azalmıştır.

2.1.5. Ozon Gazıyla Sterilizasyon

Ozonun bakteri öldürücü ve spor öldürücü etkileri uzun zamandır bilinmektedir.
Doğal olarak güneş ışığının ya da ultraviole ışığının direkt oksijene etkisi ile elde edilir. Hızlı
bir sterilizasyon sağlar ve zararlı atık oluşturmaz ancak kimyasal yapısının stabil olmaması,
saf ozon elde etme güçlüğü ve depolama zorluğu, bazı metal ve plastikte korozyona sebep
olması, hepsinden önemlisi penetrasyonunun (girme gücü) zayıf olması nedeniyle sterilizan
olarak kullanımı çok sınırlıdır.

2.1.6. Beta Propiyolakton

Aşı ve serumların sterilizasyonunda, steril alan dezenfeksiyonunda kullanılır.

2.2. Antimikrobiyal Madde Çözeltisiyle Sterilizasyon

Bunların içerisine gaz ile sterilizasyonda kullanılan gazların çözeltileri de girer.
Aşağıda önemli antimikrobiyal çözeltiler açıklanmıştır.

2.2.1. Ortho-phthalaldehyde

1999 sonunda FDA onayı almış, soluk mavi renkte ve berrak gluteraldehide göre daha
etkin bir mikrop öldürücüdür. Göz ve mukozalara tahriş etkisi yoktur, kimyasal yapısı
stabildir, kokusu çok azdır, gluteraldehide dirençli bakterilere etkilidir. En önemli
dezavantajı, proteinlerle etkileşime girerek griye boyadığı için kullanımda eldiven giyilme
zorunluluğu bulunmasıdır. Kullanım ömrü 14 gündür.

2.2.2. Perasetik Asit (Peroksi Asetik Asit)

Perasetik asidin bakteri öldürücü özelliği ilk olarak 1951 yılında Greenspan ve
MacKellar tarafından bildirilmiştir. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon amacıyla çeşitli üretici
firmalar tarafından sıvı, gaz ve buhar formlarında kullanılmıştır. Perasetik asit, keskin bir
kokuya sahip ve berrak bir sıvıdır. Ticari olarak % 35 - 40’lık solüsyonlar hâlinde bulunur.
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Sterilizasyon süresi oldukça kısadır (% 0,2 konsantrasyonda, 50-56 0 C’ de 30 dk.) ve
sıvıya batırılabilen aletler için uygun bir sterilizasyon yöntemidir. Paketlenmiş malzemenin
sterilizasyonuna uygun olmadığı için steril edilmiş malzeme hemen kullanıma sunulmalı
yani sterilizasyon mümkün olduğunca kullanım alanında yapılmalıdır. Bu sıvı genellikle
stabil olmayan bir yapıdadır ve oksijen ile etkileşerek asetik asit, hidrojen peroksit ve su gibi
ürünlere parçalanır ve çevreye zararlı artıklar oluşturmaz.

Perasetik asit bazı materyalde (aluminyum gibi) aşındırıcı etkiye sahiptir. Uzun süre
temasa bağlı olarak solunum yolu problemlerine, ciltte tahrişe ve kabarıklıklara neden olur.

2.2.3. Gluteraldehit

% 2 gluteraldehit solüsyonu her türlü cerrahi ve laboratuvar malzemelerinin yüksek
seviyeli dezenfeksiyonu için kullanıma hazır dezenfektan üründür. Gram pozitif ve gram
negatif bakterileri (tüberküloz dahil), mantarlar, virüsler (HIV ve HBV dâhil) ve sporlara
karşı etkilidir.

Çözelti dezenfektan kabına dökülerek kullanılır. 15 dakikada etkinliğini gösterir.
Dezenfeksiyon kapalı bir kapta yapılmalıdır ve işlem sonunda aletler sudan geçirilip
dezenfektan kalıntıları durulanmalıdır. Ortamda organik kalıntı yoksa dezenfeksiyon
kabındaki çözelti en fazla 1 ay kullanılabilir. Dezenfeksiyon kabının kapağı her zaman kaplı
tutulmalıdır.

Bunların dışında % 70’lik isopropil alkol çözeltisi, % 70’lik etilalkol çözeltisi, %
0,5’lik sodyum hipoklorit çözeltisi % 0,5 klorheksidin glukonat çözeltisi daha çok yüzey
dezenfeksiyonunda kullanılır. Bu çözeltilerin belirli oranlarda karışımları da sterilizasyon
amacıyla kullanılabilir.

Dezenfeksiyon: Maddeler üzerinde bulunan zararlı mikroorganizmaların
uzaklaştırılması veya yok edilmesi işlemidir.

Ambalajında sterilize edilemeyen ilaçların üretimi aseptik (temiz oda) teknikle yapılır.



34

UYGULAMA FAALİYETİ
 Kimyasal yöntemlerle sterilizasyon yapınız.

Kullanılacak araç gereçler: Laboratuvar ortamı, gaz sterilizatörü, petri kapı,
membran filtre, % 90 CO2 gazı + % 10 etilen oksit gaz karışımı

İşlem Basamakları Öneriler

Etilen oksit ile membran filtreyi sterilize etmek
için

 Gaz sterilizatörü çalıştırmadan önce buhar
yoğunlaşma filtresinin alt kısmında biriken suyu
boşaltınız.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına

uygun çalışınız.
 Cihazın çalışma talimatlarına

uyunuz.

 Elektrik düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.

 Cihazın çalışma talimatlarına
uyunuz.

 Cihazın ön kapısını açarak membran filtreyi
petri kapı içerisinde sterilizatöre yerleştiriniz ve
kapıyı kapatınız.

 Kullandığınız cihazın çalışma
talimatına göre hareket ediniz.

 Sıcaklığı 55 0C’ye ayarlayınız.
 Sıcaklık değerlerinde 2-3 0C’lik

farklılıklar olabilir.

 Cihazı 0,9 atm basınca ayarlayarak havasını
boşaltınız.

 Cihazın içindeki havanın tam
olarak boşaltıldığından emin
olunuz.

 Buhar giriş düğmesini açarak cihazın içine su
buharı gönderiniz.

 Su buharını işlem
tamamlanıncaya kadar
göndermeye devam ediniz.

 55 0C’de 1 atm. basınç altında 4 saat etilen oksit
+karbondioksit gaz karışımını gönderiniz.

 Sterilize edilecek maddenin
özelliğine göre süre ayarlaması
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Süre bitiminde buhar giriş düğmesini ve gaz
giriş düğmesini kapatınız.

 İşlem bittiğinde su buharı ve gaz
akışını kesmeyi unutmayınız.

 Basıncı 0,9 atm. basınca ayarlayarak içerideki
gaz karışımını boşaltınız.

 Etilen oksit ve işlem sırasında
oluşan gazlar tehlikelidir.
Ortamdan uzaklaştırılmaları
gerektiğini unutmayınız.

 Hava giriş musluğunu açarak cihazın içine
sterilize edilmiş hava gönderiniz.

 Gaz karışımının ortamdan
uzaklaştığına emin oluncaya
kadar işleme devam ediniz.

 Hava giriş musluğunu kapatınız.
 Musluğun kapandığından emin

olunuz.

 Cihazı açarak içinde membran filtre bulunan
petri kabını dışarıya alınız.

 Petri kapının kapağını kapatınız.

 Cihazın elektrik düğmesini kapalı duruma
getiriniz.

 Elektrikle çalışırken dikkatli
olunuz.

 Raporunuzu yazınız.  Deney sırasında aldığınız
notlardan faydalanınız.

 Raporu işlem sıranıza göre
yazınız.

 Raporlarınızı kuralına uygun ve
okunaklı olarak yazmaya özen
gösteriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz
mi?

2. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?

3. Cihazı çalıştırmadan önce buhar yoğunlaşma filtresinin alt
kısmında biriken suyu boşalttınız mı?

4. Elektrik düğmesine basarak cihazı çalıştırdınız mı?

5. Cihazın ön kapısını açarak membran filtreyi petri kapı
içerisinde sterilizatöre yerleştirip kapıyı kapattınız mı?

6. Sıcaklığı 55 0C’ye ayarladınız mı?

7. Cihazı 0,9 atm. basınca ayarlayarak havasını boşalttınız mı?

8. Buhar giriş düğmesini açarak cihazın içine su buharı
gönderdiniz mi?

9. 55 0C’de 1 atm. basınç altında 4 saat etilen oksit
+karbondioksit gaz karışımını gönderdiniz mi?

10. Süre bitiminde buhar giriş düğmesini ve gaz giriş düğmesini
kapattınız mı?

11. Basıncı 0,9 atm. basınca ayarlayarak içerideki gaz karışımını
boşalttınız mı?

12. Otoklavı açarak pensi çıkardınız mı?

13. Hava giriş musluğunu açarak cihazın içine sterilize edilmiş
hava gönderdiniz mi?

14. Hava giriş musluğunu kapattınız mı?

15. Cihazı açarak içinde membran filtre bulunan petri kabını
dışarıya aldınız mı?
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16. Cihazın elektrik düğmesini kapalı duruma getirdiniz mi?

17. Raporunuzu yazdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Hidrojen peroksit gazının sterilize edilecek yüzeyin her tarafına teması
sağlanmalıdır.

2. ( ) Formaldehit gazı sterilizasyon sonrası toksik artık bırakmaz.

3. ( ) Klor dioksit gazı yüksek basınçta depolanmaz ve saklanamaz.

4. ( ) Gluteraldehit dezenfeksiyon amacıyla kullanılır.

5. ( ) Maddelerin üzerinde bulunan zararlı mikroorganizmaların uzaklaştırılması veya
yok edilmesi işlemine dezenfeksiyon denir.

6. ( ) Etilen oksit sterilizasyonunda etilen oksit+kükürtdioksit gaz karışımı kullanılır.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

7. Aşağıdakilerden hangisi hidrojen peroksit sterilizasyonun avantajlarından biri değildir?
A) Düşük ısıda yapılabilmesi B) Toksik artık oluşturmaması
C) Nem gerektirmemesi D) Sıvıların sterilizasyonunda kullanılması

8. Aşağıdakilerden hangisi formaldehitin avantajlarından biridir?
A) Toksik artık oluşturmaması
B) Solunması sonucu risk oluşturmaması
C) Sıcakta bozulan maddelerin sterilizasyonu için uygun olması
D) İşlem sonrası ortamdan uzaklaştırılmasının kolay olması

9. Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi sadece dezenfeksiyon amacıyla kullanılmaz?
A) %70’lik isopropil alkol çözeltisi B) %0,5’lik sodyum hipoklorit çözeltisi
C) %70’lik etilalkol çözeltisi D) % 40’lık formaldehit çözeltisi

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Hidrojen peroksit gazı sterilizasyon sonrası toksik artık bırakır.

2. ( ) Formaldehitin %40’lık çözeltisi formalin olarak bilinir.

3. ( ) Etilen oksidin hava ile % 3’ün üstündeki karışımları patlayıcıdır.

4. ( ) Kuru sıcak hava hücre proteinlerinin yapısını bozarak hücreyi öldürür.

5. ( ) Sterilizasyon amacıyla kullanılan UV ışığında, dalga boyu 253,7 nanometre olan
ışınlar kullanılır.

6. ( ) Sterilite kontrol testi, ürün içindeki mantar ve bakteri varlığının araştırılması
amacıyla yapılır.

7. ( ) Otoklav kullanılarak yapılan buharla sterilizasyon işlemi, yaklaşık 121 0C’de 20
dakikada yapılır.

8. ( ) Sıcak hava tünelleri özellikle içine parenteral doldurulacak şişelerin sterilizasyonu
için uygundur.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

9. Gama ışınları ile yapılan ilaçların sterilizasyonu işleminde kabul edilen maksimum
doz kaç kGy’dir?
A) 15 B) 35 C) 25 D) 20

10. Aşağıdakilerden hangisi ozonun sterilizasyon için kullanımının sınırlı olmasının
nedenlerinden biri değildir?
A) Kimyasal yapısının stabil olmaması
B) Bazı malzemeler üzerinde korozif etkisinin olması
C) Etkinliğinin az olması
D) İşlem sonrası zararlı artık oluşturmaması

11. Buharla sterilizasyon işlemi aşağıdaki cihazlardan hangisinde yapılır?
A) Yüksek ısı fırını B) Etüv C) Gama ünitesi D) Otoklav

12. Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi sterilizasyon sonrası artık madde oluşturur?
A) Ozon B) Hidrojen peroksit C) Formaldehit D) Perasetik asit

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Basınç

2
Kuru Sıcak
Hava Veya

Fırını
3 HEPA
4 Ca 60
5 Doğru
6 Yanlış
7 Doğru
8 Doğru
9 Doğru

10 Yanlış
11 D
12 B
13 C
14 B
15 A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Yanlış
3 Doğru
4 Doğru
5 Doğru
6 Doğru
7 D
8 C
9 D

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış
2 Doğru
3 Doğru
4 Doğru
5 Doğru
6 Doğru
7 Doğru
8 Doğru
9 C

10 D
11 D
12 C
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