
TEMİZLİK VALİDASYONU - API ÜRETİMİ

Temizlik Validasyonu Uygulamaları yeni 
yaklaşımlar ile beraber yalnız bitmiş tıbbi ilaç 
ürünlerinin konusu değil aynı zamanda tıbbi 
ilaç ürünlerinin en kritik bileşeni olan Etken 
Maddesi (API) için de gerek üretim yapan 
fabrikaların, otoritelerin, gerekse müşterilerin 
büyük ölçüde dikkatini çekmeye devam ediyor. 
Temizlik Validasyonunun Kalite Risk Yönetimi 
Prosesleri tarafından desteklenen etkili bir 
Kalite Sistemi ile bütünleştirilme işlemi, İlaç 
Etken Maddesi Üretim Operasyonlarının 
hastaların temizlik validasyonu ile ilgili 
risklerinin anlaşıldığı, etkilerinin 
değerlendirildiği ve gerekirse azaltıldığı 
şekilde yapıldığı konusunda güvence vermek 
zorunda. 

Örneğin, ilaç üretimine kıyasla kimyasal madde 
üretiminde daha yüksek limitler kabul edilebilir, 
çünkü teknik ve kimyasal sebeplerle taşınma 
riski çok daha azdır.  Kabul Edilebilir Günlük 
Maruz Kalma (ADE) kriterinin artık şirketler 
tarafından Sadece Bu İş için Ayrılmış Tesisler 
gerekip gerekmediğine karar vermek için ve 
Çok Amaçlı Ekipmanda özellikle İlaç Etken 
Maddesinin Kabul Edilebilir Maksimum 
Taşınmasını (MACO) tanımlamak için kullanılması 
önerilmektedir.

PDA Teknik Raporu No: 29 – Temizlik 
Validasyonunda Dikkate alınacak Noktalar 
endüstri esaslı değerli bir kılavuzluk dokümanı 
olarak önerilebilir.
PDA dokümanında aşağıdaki konulara yer 
veriliyor: Temizlik prosesi (CIP/COP): tasarım ve 
kalifikasyon
- Kalıntı türleri, kabul kriterlerinin 
düzenlenmesi, numune alma ve analitik metotlar
 - Valide edilmiş durumun sürdürülmesi: kritik 
parametre ölçümleri, proses alarmları, 
değişiklik kontrolü, trend belirleme ve izleme, 
eğitim ve periyodik denetim 
-Dokumantasyon 
API Temizlik Validasyonu konusunda 
irdelenmesi gereken başlıklar sırası ile;

• Kabul Kriterleri 
• Temizlik Düzeyleri
• Temizlik prosesinin kontrolü
• Bloklama ve En Kötü Durum Derecelendirmesi
• Kalıntı miktarının tayin edilmesi
• Temizlik Validasyonu Protokolü
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Kabul Kriterleri
Firmalar validasyon sırasında bir parça 
ekipman üzerinde rutin olarak kullanılan bir 
temizlik prosedürünün olabilecek taşınmayı 
kabul edilebilir bir düzeyde sınırladığını 
kanıtlamalıdır. Belirlenen bu limit sağlam bir 
bilimsel mantığa dayanmalıdır.
Firmaların bütün vakaları ayrı ayrı 
değerlendirmesi önemlidir. Ürünün 
ekipmanda karıştığı belirli durumlarda daha 
fazla değerlendirme gerekebilir. Kabul 
kriterleri genellikle veriler mevcut 
olduğunda Kabul Edilebilir Günlük Maruz 
Kalma (ADE) hesaplarına dayanmalıdır. Kabul 
Edilebilir Günlük Maruz Kalma Limiti bir 
hastanın ömrü boyunca her gün advers 
sağlık etkileriyle ilgili kabul edilebilir 
risklere maruz kalabileceği limiti 
tanımlamaktadır. İlaç Etken Maddeleri ve ara 
maddelerinin Kabul Edilebilir Günlük Maruz 
Kalma hesaplamaları genellikle limitleri 
belirlemek için mevcut bütün toksikoloji ve 
klinik verileri inceleyen endüstri hijyenistleri 
ve toksikologlarının katılımıyla yapılır. 
Hesaplamanın gerekçesi dokümante 
edilmelidir.

Birçok durumda Mesleki Maruz Kalma 
Limitleri (OEL-Occupational Exposure Limits) 
İlaç Etken Maddeleri, Ara Maddeler ve 
Endüstriyel Kimyasalları için endüstri 
hijyenistleri ve toksikologlar tarafından 
tanımlanır ve sonra OEL verileri 
operatörlerin kimyasal maddelerle çalışırken 
yeterince korunacağı önlemleri belirlemek 
için kullanılır.
OEL verileri ekipmanın temizliği için ADE 
hesaplanmasında da kullanılabilir. 
Örneğin klinik denemelerin başlangıç 
aşamasında kimyasal maddeler, 
hammaddeler, ara maddeler veya ilaç etken 

maddesi için farmakolojik ve toksikolojik 
verilerin sınırlı olduğu bazı durumlarda, 
klinik dozlar, LD50 veya genel temizlik 
limitlerinin bölümlerine dayanan temizlik 
limitleri hesaplanabilir. Bu durumlarda, bu 
yapıların karsinojenik, genotoksik ve potens 
etkileri toksikologlar tarafından 
değerlendirilmelidir. 

Ekipman temizliği için kabul kriterleri kuru 
haldeyken temiz görünüme ve bir analiz 
limitine dayanmalıdır.

Ekipman kalıntısının yüzeyindeki kalıntıların 
sonraki ürüne %100 taşınabileceği ilaç 
üretiminden farklı olarak, ilaç etken maddesi 
üretiminde taşınma riski teknik ve kimyasal 
üretim sebebiyle daha düşüktür. Bundan 
dolayı, bütün limit hesaplama örnekleri 
farklı faktörler kullanılarak uygun duruma 
uyarlanabilir. Ekipman ve kimyasal prosesler 
ve kimyasal maddelerin çözünürlük gibi 
özellikleri hakkında ayrıntılı bilgisi olan 
uzman bir kimyager özel durumu 
değerlendirilerek bu faktörü 
gerekçelendirilmelidir. 
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Kabul Kriterlerini Hesaplama Metotları

Sağlığa dayalı verilerin kullanıldığı kabul 
kriterleri

Kabul Edilebilir Maksimum Taşınma (MACO) 
veriler mevcut olduğunda Kabul Edilebilir 
Günlük Maruz Kalmaya (ADE) dayanmalıdır. 
MACO hesaplamasının prensibi, önceki 
ürününüzün sonraki ürününüze kabul 
edilebilir taşınmasının ADE’ye dayanarak 
hesaplanmasıdır.

Prosedür 

ADE (Kabul Edilebilir Günlük Maruz Kalma) 
aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır ve sonuç 
MACO hesaplanmasında kullanılır.

ADE = NOAEL x BW / UFc x MF x PK

ADE değerinden, aşağıdaki eşitliğe göre bir 
MACO hesaplanır: 

MACO = ADEönceki x MBSsonraki / 
TDDsonraki

MACO İzin Verilebilir Maksimum Taşınma: 
önceki üründen sonraki ürüne taşınan kabul 
edilebilir miktar (mg)
ADE Kabul Edilebilir Günlük Maruz Kalma 
(mg/gün)
NOAEL Gözlenmiş Advers Etki Düzeyi Yok 
(mg/kg/gün)
BW ortalama bir yetişkinin ağırlığı (örn. 70 
kg)
UFc Bileşik Belirsizlik Faktörü: bireyler arası 
değişkenliği, türler arasındaki değişkenliği, 
sub-kronik-kronik ekstrapolasyonu, LOEL’den 

NOEL’e ekstrapolasyonu, veri tabanı 
bütünlüğünü yansıtan faktörlerin bileşimi.
MF Değiştirici Faktör: diğer faktörlerin 
kapsamına girmeyen belirsizliklerle ilgili 
faktör 

PK Farmakokinetik Ayarlamalar

TDDsonraki Sonraki ürün için Standart 
Terapötik Günlük Doz (mg/gün)

MBsonraki Sonraki ürün(ler)in minimum parti 
büyüklüğü (MACO’nun bittiği yerde) (mg)

EMA İzin Verilen Günlük Maruz Kalmaya (PDE) 
referans vermektedir. PDE ADE hesaplanmasında 
kullanılan gözlenmiş advers etki düzeyi yok 
(NOAEL) yerine gözlenmiş etki düzeyi yok 
(NOEL) kullanmaktadır. PDE MACO 
hesaplanmasında ADE’ye alternatif olarak da 
kullanılabilir. 

Her potansiyel ürün değişikliği durumunu 
hesaplamak yerine, en kötü durum senaryosu 
seçilebilir. Böylece TDD (MBS/TDD oranı) ile 
bölünen en küçük sonraki ilaç etken maddesiyle 
sonuçlanacak en etkin ilaç etken maddesi (en 
düşük ADE) vakası seçilir. OEL verileri mevcutsa, 
ADE OEL’den çıkarılabilir.
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Terapötik Günlük Doza Dayanan Kabul 
Kriterleri

Sınırlı toksisite verileri mevcutsa ve Günlük 
Terapötik Doz (TDD) biliniyorsa, bu hesaplama 
kullanılabilir. Bu ilaç etken maddesi prosesi A’dan 
ilaç etken maddesi B’ye son ürün değişikliği için 
kullanılır.

Prosedür 

Maksimum İzin Verilebilir Taşınma (MACO) limiti 
aşağıdaki eşitliğe göre belirlenir.

                   TDDöncekix MBSsonraki 
MACO =   -------------------------------- 
                          SF x TDDsonraki 

MACO İzin Verilebilir Maksimum Taşınma: 
önceki üründen sonraki ürüne taşınan kabul 
edilebilir miktar (mg) 
TDDÖnceki Araştırılan ürünün Standart 
Terapötik Günlük Dozu (TDDsonraki ile aynı doz) 
(mg/gün)
TDDsonraki Sonraki ürün için Standart 
Terapötik Günlük Doz (mg/gün)
MBSsonraki Sonraki ürün(ler)in minimum parti 
büyüklüğü (MACO’nun bittiği yerde) (mg)
SF Güvenlik faktörü (normalde TDD esaslı 
hesaplamalarda 1000 kullanılır) konulur.

Prosedür 

Genel bir limite dayanan MACOppm aşağıdaki 
eşitlik kullanılarak belirlenir.

MACOppm = MAXCONC x MBS 

MACOppm İzin Verilebilir Maksimum Taşınma: 
araştırılan (“önceki”) üründen sonraki ürüne 
taşınan kabul edilebilir miktar. Genel ppm 
limitinden hesaplanır. 

MAXCONC Sonraki partideki (“önceki”) madde 
için izin verilebilir maksimum konsantrasyon için 
genel limit (kg/kg veya ppm). 
MBS Sonraki ürün(ler) için minimum parti 
büyüklüğü (MACO’nun sonlandığı yerde)

Örn. 100 ppm genel limit için: MACO = minimum 
parti büyüklüğünün %0,01’i (MBS) ve 10 ppm 
genel limit için: MACO = minimum parti 
büyüklüğünün %0,001’i (MBS)

LD50’ye dayanan kabul kriterleri

Başka verilerin olmadığı (örn. ADE, OEL, 
TDD,…) ve sadece LD50 verilerinin bulunduğu 
durumlarda (örn. kimyasal maddeler, ara 
maddeler, deterjanlar,…), MACO LD50 
verilerine dayanabilir.

Prosedür

Söz konusu NOEL numarası (Gözlenebilir 
Etki Düzeyi Yok) aşağıdaki eşitliğe göre 
hesaplanır ve sonuç MACO belirlenmesi için 
kullanılır 
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                          LD50 x BW
NOEL =  ---------------------------
                     SFsonrakix TDDsonraki

MACO İzin Verilebilir Maksimum Taşınma: 
önceki üründen sonraki ürüne taşınan kabul 
edilebilir miktar (mg) 
NOELönceki Gözlenmiş Etki Düzeyi Yok (mg/
gün)
LD50 mg/kg hayvan ’daki Öldürücü Doz 50 
Hayvanın tanımı (fare, sıçan vb.) ve veriliş 
yolu (IV, oral vb.) önemlidir (mg/kg)

BW ortalama bir yetişkinin ağırlığı (örn. 70 
kg) (kg)
2000 2000 ampirik bir sabittir.
TDDSonraki Sonraki Ürün İçin Standart 
Terapötik Günlük Doz (mg/gün)
MBSSonraki Sonraki Ürün(ler)in Minimum 
Parti Büyüklüğü (MACO’nun bittiği yerde) 
(mg)

SFsonraki Güvenlik faktörü
Güvenlik faktörü (SF) veriliş yoluna bağlı 
olarak değişir (aşağıya bakınız).
Oral dozaj formlarıyla verilecek ilaç etken 
maddeleri üretilirken genelde 200 faktörü 
kullanılır.

Güvenlik faktörleri

Topikaller 10 – 100
Oral ürünler 100 – 1000
Parenteraller 1000 – 10 000

Kabul Kriteri Olarak Genel Limit
MACO hesaplamaları kabul edilemeyecek 
kadar yüksek taşınma rakamlarıyla 
sonuçlanmışsa veya ara maddeler için 
toksikolojik veriler mevcut değilse, genel 
limit yaklaşımı yararlı olabilir. Firmalar 
politika olarak böyle bir üst limiti 
seçebilirler. Genel limit çoğunlukla sonraki 
bir partide kontamine eden bir maddenin 
maksimum konsantrasyonu (MAXCONC) için 
üst limit olarak konulur.

Prosedür 

Genel bir limite dayanan MACOppm 
aşağıdaki eşitlik kullanılarak belirlenir.

MACOppm = MAXCONC x MBS 

MACOppm İzin Verilebilir Maksimum 
Taşınma: araştırılan (“önceki”) üründen 
sonraki ürüne taşınan kabul edilebilir 
miktar. Genel ppm limitinden hesaplanır. 
MAXCONC Sonraki partideki (“önceki”) 
madde için izin verilebilir maksimum 
konsantrasyon için genel limit (kg/kg veya 
ppm). 
MBS Sonraki ürün(ler) için minimum parti 
büyüklüğü (MACO’nun sonlandığı yerde)

Örn.: 100 ppm genel limit için: MACO = 
minimum parti büyüklüğünün %0,01’i (MBS) 
ve 10 ppm genel limit için: MACO = minimum 
parti büyüklüğünün %0,001’i (MBS).
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Açıklamalar: 

ICH (Q3) tek bir bilinmeyenin %0,1’i veya 
toplam bilinmeyenlerin %0,5’inin test edilen 
üründe bulunabileceğini belirtmektedir. 
Sonraki bir partideki bir bulaşan maddenin 
maksimum konsantrasyonu için genel üst 
limit (MAXCONC) çoğunlukla firmanın kendi 
ürünlerinin özelliğine (örn. toksisite, 
farmakolojik aktivite,…) bağlı olarak sonraki 
üründe önceki ürünün 5-500 ppm’i olarak 
belirlenir (İlaç etken maddesindeki 100 ppm 
çok sıktır). 
Toksikolojik Kaygı Eşiği (TTC) kavramı klinik 
(örn. geliştirmenin başlangıcı) veya 
toksikolojik veriler olmadan geçerli olabilir. 
Bu kavram verileri sınırlı olan veya hiç 
olmayan üç ürün kategorisini kapsar:

- Karsinojenik olabilecek ürünler
- Güçlü veya son derece toksik 

olabilecek ürünler
- Karsinojenik, güçlü veya son derece 

toksik olması mümkün olmayan 
ürünler.

Bu üç kategoriye karşı gelen ADE’ler için 
sırasıyla 1, 10, 100 μg/gün önerilmektedir.
Klinik veya toksikolojik verileri olmayan 
(örn. geliştirmenin başlangıcında) ara 
maddeler veya ilaç etken maddeleri için 
ADE hesaplamanın başka bir yolu, sonraki 
ürününüze maruz kalma süresine dayanır. 
Not – Eğer temizlik düzeyleri kavramını 
kullanmaya karar verirseniz farklı düzeyler 
için farklı güvenlik faktörleri (ppm limitleri) 
kullanılabilir. Özellikle ürün aynı sentetik 
zincir içinde temizlenmişse ve ilaç etken 
maddesi spesifikasyonunu kapsıyorsa, çok 
daha yüksek (kalifiye edilmiş) düzeyler 
kabul edilebilir.

Swab Limitleri 

Eğer bütün yüzeylerde dağılımın homojen 
olduğu varsayılıyorsa, swab içeriği için 
önerilen bir değer belirlenebilir. Bir 
partiden diğerine izin verilebilir maksimum 
taşınma örn. ADE, NOEL veya TDD’ ye 
dayanarak oluşturulabilir (yukarıya 
bakınız). Eğer toplam temas yüzeyi 
biliniyorsa, metre kare başına 
kontaminasyon hedef değeri hesaplanabilir. 
Bu analiz metodu ve saptama limiti 
hazırlanması için temel bilgi olarak 
kullanılabilir.

                                MACO [μg]                                       
Hedef değeri [μg/dm2] =  --------------
                               Toplam yüzey [dm2]
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Bir ekipmanda ve/veya ekipman dizisindeki 
farklı yüzeyler için farklı swab limitli diğer 
metotlar kullanılabilir. Eğer ekipman birçok 
parçaya bölünebiliyorsa, ekipman dizisini 
oluşturan farklı kısımlar için farklı swab 
limitleri alınabilir. Bir parçanın sonucu hedef 
değeri aşsa bile, bütün ekipman dizisi yine 
MACO limiti içinde olabilir. Böylece taşınma 
eşitliğine göre hesaplanır. Ekipman kalifikasyonu 
ve temizlik validasyonu sırasında temizlenmesi 
zor olan kısımlar belirlenebilir. Temizlenmesi 
güç olan parçayı bütün ekipman dizisi için en 
kötü durum swab limiti olarak bildirmek yerine, 
ayrı tutulabilir ve yukarıda bahsedildiği gibi 
ele alınabilir. Farklı türde yüzeylerin (örn. 
Paslanmaz Çelik, Cam kaplanmış, Teflon) swab 
alma sırasında farklı geri kazanım gösterebilir. 
Böyle durumlarda ekipman dizisini farklı 
kısımlara bölmek ve sonuçları bir tablo veya 
matriste bir araya getirmek yararlı olacaktır. 
Hesaplanan toplam değer MACO’ nun altında 
olmalıdır ve ayrı ayrı swab sonuçları temizlik 
validasyonu / ekipman kalifikasyonu sırasında 
belirlenmiş beklenen maksimum kalıntı 
sonuçlarını geçmemelidir. Kalıntı tayini için 
swab alma metodu kullanıldığında geri kazanım 
çalışmaları ve metot validasyonu gereklidir. 

CO [μg] =   Σ  ( Ai [dm2] x mi [μg/dm2] ) 
CO      Ürünle temas eden temizlenmiş 
yüzeyde swab testi sonuçlarından hesaplanmış 
gerçek (ölçülen) toplam madde miktarı 
(olabilecek taşınma).
Ai   Test edilen ekipman parçası # i alanı
mi  Swab alınmış yüzey alanı başına her bir 
swab için μg/dm2 cinsinden miktar (normalde 1 
dm2) Swab Limitleri için Kabul Kriterleri 
Belirleme
Test edilen her bir öğe için aşağıdaki kabul 
kriterleri (AC) geçerlidir.
AC1. Tek bir kısım için temizlik sonucu beklenen 
maksimum kalıntıyı geçmemelidir.
AC2. Toplam ekipman serisinde MACO 

aşılmamalıdır.
Kabul limitleri tayin edilirken, ilgili ekipmanda 
ileride olabilecek bütün ürün durumları hesaba 
katılmalıdır. Bütün durumlar için limitlerin 
hesaplandığı bir matris hazırlanması önerilir. Ya 
ekipmandaki her bir ürün için kabul kriterleri 
hazırlanabilir veya bütün ürün bileşimleri için 
en kötü durum seçilebilir.
Sonuçların değerlendirilmesi
Bütün yüzeylerden numune alınıp numuneler 
analiz edildiğinde, sonuçlar kabul kriterleriyle 
karşılaştırılır. Firmalar MACO ile karşılaştırmayı 
daha kolay bulabilirler. Ancak, bir swab limiti 
politikası olması da önerilir. Bunun sebebi, 
analiz metotlarının özellikle belirli bir swab 
sonucu aralığı içinde valide edilmesidir. Diğer 
bir sebep bazı parçaların çok bulaşmış 
olabileceği ve diğerleri kirli bırakılırken bazı 
parçaları çok dikkatli temizlemenin iyi bir 
uygulama sayılmayacağıdır. Dolayısıyla, limitler 
hem MACO hem de swab için konulmalıdır.    
Çalkalama Limiti
Temizlikten sonra ekipmandaki kalıntı miktarı 
da çalkalama numuneleri alınarak tayin 
edilebilir. Ekipman kalifikasyonu sırasında 
çalkalama çözücüsünün ekipmanın doğrudan 
temas eden kısımlarını ıslatması / buralara 
ulaşması sağlanmalıdır. Son temizlik 
çevriminden sonra (son çalkalama) ekipman 
“temiz” olarak değerlendirilmelidir. Bazı 
durumlarda doğru bir değerlendirme için 
ekipmanın kurutulması tavsiye edilebilir. Daha 
sonra çalkalama çevrimi yürütülebilir ve bir 
numune alınabilir (numune alma çalkalaması). 
Çalkalama çevrimi ve numune alma prosedürü 
tekrarlanabilirlik ve karşılaştırılabilirliğin 
sağlanması için çok iyi oluşturulmalı ve 
açıklanmalıdır (çevrim zamanları, sıcaklılar, 
hacimler vb.). Çalkalama çözücüsünün seçimi, 
kontaminasyonların çözünürlüğü ve çalkalama 
çözücüsünün kontaminantlara karşı reaktivitesi 
(saponifikasyon, hidroliz vb.) hesaba katılarak 
temizlik validasyonu sırasında yapılmalıdır. 
Metot validasyonu gereklidir.   
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En kötü durum yaklaşımında, ekipman 
üzerindeki kalıntının miktarının çalkalama 
numunesinin analiziyle tayin edilen miktara 
eşit olduğu varsayılabilir. Bu bir ekipman 
parçasındaki kalıntının iyice bozulmuş halini 
gösteren çalkalama çalışmalarıyla 
desteklenebilir. MACO genelde her ayrı 
ürün değişikliğinde yukarıda özetlenen 
prosedürlere ve kabul kriterlerine göre bir 
senaryo üzerinden aşağıdaki eşitlik 
kullanılarak belirlenir:

Hedef değer (mg/l) = MACO (mg) / 
Çalkalamanın veya kaynatmanın hacmi (l)

Miktar tayini için bir çözücü numunesi 
(örn. 1 l) alınır, numunedeki kalıntı uygun bir 
analitik metotla tayin edilir ve ekipmanın 
tamamındaki kalıntı aşağıdaki eşitliğe göre 
hesaplanır:

M = V*(C-Cb)

M           Temizlenmiş ekipmandaki kalıntı 
miktarı (mg)
V            Son çalkalama veya yıkama 
çözücüsü kısmının hacmi (l)
C            Numunedeki safsızlık 
konsantrasyonu (mg/l)
Cb         Kör temizlik veya çalkalama 
çözücüsü (mg/l). Bir çalışmada birden fazla 
numune alınmışsa, bütün çalışmada 
kullanılan aynı solvent partisinden alınan 
bütün numuneler için tek ve aynı kör 
çözücü kullanılabilir. 

Koşul: M < Hedef değer.

Koşul M < hedef değerdir. Gerekirse 
numune analizden önce yoğunlaştırılabilir.

Swab veya çalkalama numunesi alma tercihi 
genelde ekipmanın türüne bağlıdır. Swab 
alınacak alanlar ekipman ve temizlik 
validasyonu sırasında belirlenir 
(temizlenmesi zor alanlar) ve tercihan 
operasyonel sebeplerle kolay erişilen, örn. 
menhole yakın yerler seçilir. Eğer belirtilen 
alandan swab almak kolay değilse, 
çalkalama numunesi alternatifi vardır. Bunun 
avantajı ekipmanın bütün yüzeyinden 
kontaminasyon için numune alınması, 
ekipman kalifikasyonu sırasında sağlanan 
yüzey ıslatma testinin hesaba katılmasıdır. 

Böylece öğütme, karıştırma, süzme vb. için 
kullanılan ekipmandan genelde swab 
alınırken, reaktör sistemlerinden genelde 
çalkalamayla numune alınır:
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İlaç ve kimyasal madde üretiminde farklı 
limitler kullanılmasının gerekçesi

Ekipman yüzeyindeki kalıntıların sonraki 
ürüne %100 taşınabileceği ilaç üretiminin 
aksine, ilaç etken maddesi üretiminde 
taşınma riski teknik ve kimyasal nedenlerle 
çok daha düşüktür. Dolayısıyla kimyasal 
madde üretiminde ilaç üretimine kıyasla 
daha yüksek limitler kabul edilebilir. 
Örneğin kimyasal madde işleme aşamaları 
genellikle önceki üretim ve temizlik 
operasyonlarından kalan herhangi bir 
kalıntıyı önemli ölçüde azaltabilen çözünme, 
ekstraksiyon ve filtrasyon aşamalarını içerir. 
Kabul Edilebilir Günlük Maruz Kalma Limiti 
veya önceki bölümlerde anlatılan ikincil 
kriterler kullanılarak hesaplanmış MACO için 
5-10 faktörü geçerlidir.
Bütün durumlarda, limitler ekipman ve 
kimyasal prosesler hakkında ayrıntılı 
bilgilere sahip uzman bir kimyager 
tarafından Kalite Risk Yönetimi Prensiplerini 
izleyerek değerlendirilmelidir ve limitler 
Operasyon ve Kalite Güvence Yöneticileri 
tarafından onaylanmalıdır. 
Aşağıdaki şekilde kimyasal üretim 
ekipmanındaki bir kalıntı için taşınma 
riskinin ilaç üretim ekipmanına göre çok 
daha düşük olduğu bir örnekle 
gösterilmektedir. 
Yaygın kriterlerin (ADE, 1/1000. doz, LD50 
NOEL/ADI ile SF 100-1000, 10 ppm) ilaç 
üretimi için en gelişmiş teknolojiyi temsil 
ettiği varsayılarak ve yeterince güvenli 
olduğu düşünülerek, ilaç etken maddesi 
üretimi limitlerinin hesaplanması 
karşılaştırılabilir risk analizlerinin 
üstlenilebilmesi için ilaç üretimi ve ilaç 
etken maddelerinin kimyasal üretimindeki 
farklı prosesleri yansıtmalıdır. 

İlaç Üretimi, Kimyasal Madde Üretimi 
Fiziksel Proses

İlaç üretiminde temizlikten sonra ekipmanın 
yüzeyinde kalan bir kalıntı, yüzeyde 
kalmazsa sonraki üretim döngüsünde, etken 
madde ve yardımcı maddeler karışımında 
dağılır. En kötü durumda sonraki ürünün ilk 
partisine %100 taşınır. 

Kimyasal Üretim/İşleme

Kimyasal madde üretiminde ekipman 
yüzeyinden üretilecek sonraki ürüne %100 
taşınmanın prosesin yürütülmesine ve teknik 
düşüncelere dayanması pek mümkün 
değildir. Ekipman yüzeyinde kalan kalıntı 
sonraki üretim döngüsü sırasında çözücü ve 
hammaddelerden oluşan reaksiyon karışımına 
taşınabilir. Ancak birçok durumda, 
çözeltideki herhangi bir kalıntı solventle 
birlikte ve çözünmeyen kalıntılar fiziksel 
ayırma prosesleriyle (örn. filtrasyon) 
prosesten giderilecek, böylece son ürüne 
taşınması düşük olacaktır.
Çok aşamalı bir kimyasal sentezin son 
aşaması ilaç etken maddesinin seçmeli 
saflaştırılmasıdır (örn. kristalleştirme ile), 
burada kontaminantlar prosesten ayrılır ve/
veya çözünmeyen kalıntılar fiziksel 
ayırmayla giderilir. Kimyasal prosesin 
sonunda çıkarılan madde, etken madde ve 
çözücünün orijinal reaksiyon karışımından 
ilaç etken maddesinin orijinal ağırlığının 
sadece bir kısmı kalır.  
Sonraki ilaç üretiminde ilaç etken 
maddesinin eklenen yardımcı maddelerle 
daha da seyreleceğine de dikkat edilmelidir
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Sonuç: 

İlaç etken maddesi üretiminde ilaç 
üretimine kıyasla daha sıkı ölçütler 
getirmenin amaçlanmadığı varsayılsa da, 
yaklaşık olarak aynı olmalıdırlar, mantıksal 
sonuç kimyasal madde üretimindeki 
limitlerin ilaç üretimindekinden daha yüksek 
olması gerektiğidir. Bu gerekçeye 
dayanarak, yerleşik ilaç üretimi limitleri ile 
karşılaştırıldığında 5 – 10 faktörü hem 
makul hem de farmasötik risk açısından 
kabul edilebilir olacaktır.
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Kimyasal madde üretimi “fiziksel 
prosesler” (kurutma, karıştırma, dolum, 
….)
Kurutma, karıştırma veya öğütme gibi 
fiziksel son işlemler için kullanılan cihaz ve 
ekipmanlar ya önceki sentez ekipmanıyla 
birlikte işlem görebilir veya genelde ayrı 
kullanılır. İlaç etken maddelerinin ayrı 
fiziksel son işlemleri sırasında, 
kontaminantlarda daha önce bahsedilen 
kimyasal prosese kıyasla azalma yoktur.
Sonuç olarak, bu durumda normalde ilaç 
üretiminde kullanılan hesaplama metotları 
uygulanmalıdır (ADE, 1/1000. doz, LD50 
NOEL/ADE ile SF 100-1000, 10 ppm). Son 
ilaç etken maddesine taşınma limitleri 
önceki bölümlerde hesaplananlarla aynı 
olmalıdır.

MACO hesaplaması örnekleri.

Örnek 1: ADE hesaplaması

Ürün A’nın 100 mg/gün insan oral dozunda 
NOAEL 70kg değeri vardır. ADE hesaplaması 
için geçerli olan belirsizlik faktörleri UF=3 
(akut bir dozdan subkronik/ kronik doza 
ekstrapolasyon) ve UFH = 8,13 (bireyler 
arası değişkenlik PK=2,54’e  (kinetik 
bileşen) ve PD=3,3’e  (dinamik bileşen)) 
dayanır. MF 10 ’dur (“genel olarak sağlıklı” 
popülasyondan daha hastalık riskine açık 
hasta popülasyona ekstrapolasyon). Ürün B 
bir oral üründür (PK = 1)

             100 (mg/gün) 
ADE =  ------------------= 410 (μg/gün) 
 # 3 x 8,13 x 10 x 1 

Sonuç: ADEoral 410 μg/gün ’dür. 

Ürün B parenteral bir ürünse ve PK 62,5 
ise (insanda parenteralden sonra yapılan bir 
oral biyoyararlanım çalışmasına 
dayanmaktadır)

          100 (mg/gün) 
ADE = ---------------  = 6,6 (μg/gün) 
     3 x 8,13 x 10 x 62,5 

Sonuç: ADEparenteral 6,6 μg/gün ‘dür 
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Referanslar;

1 USP 24, United States Pharmacopeial Convention, Inc., 
12601 Twinbrook Parkway, Rockville, MD 20852. 

2. Temizlik Proseslerinin Validasyon Kontrolleri için FDA 
Kılavuzu FDA 

3. ICH Q2 (R1),Analitik Prosedürlerin Validasyonu: Metin ve 
Metodoloji

4. Guideline on setting health based exposure limits for use 
in risk identification in the manufacture of different 
medicinal products in shared facilities

5. PDA Teknik Rapor No. 29 (Revised 2012) Temizlik 
Validasyonunda Dikkate Alınacak Noktalar

6. EudraLex - Volume 4 Good manufacturing practice (GMP) 
Guidelines, Chapter 3 and 5.

7. Residual Solvents (CPMP/ICH/283/95 in conjunction with
CPMP/ICH/1507/02, CPMP/ICH/1940/00 corr, CPMP/QWP/
450/03, EMEA/CVMP/511/03 and CPMP/QWP/8567/99)

8. Guideline on the Limits of Genotoxic Impurities (EMEA/
CHMP/QWP/251344/2006 and CPMP/SWP/5199/02)

9. Q3A Impurities in New Drug Substances
ICH HARMONISED TRIPARTITE GUIDELINE
IMPURITIES IN NEW DRUG PRODUCTS Q3B(R2)

10. ICH guideline Q3C (R5) on impurities: guideline for 
residual solvents

11. ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS COMMITTEE 
(APIC)
GUIDANCE ON ASPECTS OF CLEANING VALIDATION IN 
ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT PLANTS

Not: Bu makalede geçen konular Mustafa Edik tarafından 
yazılan ve 2016 yılı içinde yayımlanacak olan “VALİDASYON” 
adlı kitaptan alınmıştır.
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