
TEMİZLİK VALİDASYONU
ÇAPRAZ KONTAMİNASYONDA HBEL / PDE YAKLAŞIMLARI

•NOEL artık NOAEL olarak anılacak
•NOAEL aslında yeni bir kavram değildir. ICH Q3C (R4) de 
mevcutdur. 
•Toksikolojik Endişe Eşiği (TEE-TTC) ya da 1.5μg/kişi/gün
•En düşük eşik değeri bilinmeyen maddeler için dedike ekipman 
gerekliliği
•PDE Hayvan< PDE İnsan olmalı

PDE değeri MACO (Maksimum İzin Verilen Taşıma) oluşturmak 
için kullanılır. B ürününe (sonraki ürün) güvenli bir şekilde 
aktarılabilen maksimum ürün miktarı A (önceki ürün).

Çapraz kontaminasyon, özellikle uzun vadeli dozlama ve birikimli 
olası etkilerle birlikte ilaç endüstrisinde büyük bir endişe kaynağıdır. 

Risk üç ana gruba ayrılabilecek birçok faktöre bağlıdır: 

1.1. Kişiyle ilgili - Genomik yapıdan başlayarak, yaş, cinsiyet, çevre, 
hatta diyet ve psikolojik durumlarından, kontaminasyona ve herhangi 
bir farmasötik API'ye karşı bireysel tepki değiştir.

1.2. Formülasyonla ilgili: - Temizlenebilirliği, API'nin çözünürlüğü, 
parti boyutu, maksimum günlük doz ve en önemlisi API'lerin PDE'si 
(izin verilen günlük maruziyet) gibi, bu API'nin toksikolojik profilini 
kapsar. Genotoksik, üreme toksisitesi, hassaslaştırıcı potansiyel veya 
uzun veya kısa süreli çapraz bulaşmadan kaynaklanacak herhangi 
bir olumsuz etki.

1.3. Tesisle ilgili - Ekipmanda Paylaşılan Yüzey Alanı (PYA) (kirletici 
olarak ürün (A) ile kirlenmiş Ürün (B) arasındaki Paylaşılan Yüzey 
Alanı).

Bu makale sağlık temelli maruz kalma sınırlarına ilişkin EMA 
tavsiyelerine dayanmaktadır. Temizlik prosesi verimliliğinin nasıl 
değerlendirileceği konusunda bilimsel bir gerekçe sunmak için 
yukarıda bahsedilen üç grubun tümüne hitap etmeyi amaçlamaktadır. 
Aynı ekipman hattında birden fazla ürünün üretilmesi nedeniyle, 
hastalar üzerinde herhangi bir etki veya yan etki olmaksızın, çok 

ürünlü bir farmasötik tesiste bir farmasötik ürünün kabul edilen 
taşınması için sağlık temelli bir maruziyet sınırı vardır. Çapraz 
kontaminasyon risk değerlendirmesi, farmasötik ürünleri alan 
hastalarla veya farmasötik ürünün kendisiyle ilgili birçok faktörden 
etkilenir. Hastalarla ilgili bu faktörler, örneğin API’lere yönelik bireysel 
tepkileri değiştirebilecek faktörleri içerir; Sitokrom P450 (CYP) 
karaciğer enzimleri ailesi, 30'dan fazla farklı ilaç sınıfının 
parçalanmasından sorumludur. CYP enzimlerinin daha az aktif veya 
inaktif formlarına sahip hastalar, belirli ilaçları metabolize edemez 
veya ortadan kaldıramaz, bu da bu ilacın birikmesine ve toksisitesinin 
artmasına neden olur. Yaşlanma ayrıca ilaçların metabolize olma 
sürecini de etkiler. Diğer faktörler, herhangi bir ilaca karşı bireysel 
yanıtı etkileyebilir, bu etkiler minörden majöre değişir.

Tesis veya formülasyonun kendisiyle ilgili faktörlerin de iki ürün 
arasında izin verilen maksimum taşımanın belirlenmesinde büyük 
etkisi vardır, örneğin; potansiyel olarak kanserojen bir API, 
kanserojen olmayan bir API’ne göre daha düşük kabul edilen bir 
aktarıma sahip olmalıdır. Daha küçük parti boyutu, aynı miktarda 
kirletici ile kontamine olduğunda, daha büyük bir parti boyutundan 
daha büyük bir tehdit oluşturur ve geniş yüzey alanlı bir makine 
dizisi, kontaminasyon için daha büyük bir risk oluşturur.

II. Bölüm
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Herhangi bir farmasötik tesiste temizlik işleminin 
validasyonu, aktif, aktif olmayan veya mikrobiyal 
kalıntıların giderilmesinde kullanılan temizlik 
metodunun etkinliği ve tutarlılığı için belgelenmiş 
sağlam bir gerekçe sağlamayı amaçlar. 

Tehlikeli veya yüksek derecede hassaslaştırıcı API'lerin 
özel bir ekipmana/tesisata sahip olması gerekir, ancak 
sağlık temelli bir risk değerlendirmesi oluşturmak için 
mekanik, önemli veya klinik çalışmalarına dayalı olarak 
herhangi bir API'nin risk belirlemesi için esnek hatlar 
konulmuştur.

Minimum terapötik dozun 1/1000'i veya 10 ppm gibi 
sabit limit yaklaşımları zayıf temsilcilerdir ve kümülatif, 
yaşam boyu doz, yaş, ağırlık veya diğer güvenlik 
faktörlerini hesaba katmaz. 

Tablo (1)'deki karşılaştırma, 0.001 doz yaklaşımının 
tüm sağlık temelli maruz kalma sınırlarını nasıl ihmal 
ettiğini ve dolayısıyla değerlendirme için mantıklı bir 
gerekçe sağlayamayacağını gösterecektir. Ek olarak, 
10 ppm kriteri esnek bir risk bazlı yaklaşım sağlamaz, 
sadece ürün (A) ile kontamine olacak ürünün (B) parti 
boyutuna bağlıdır. (10 ppm sınırı çok dar olmasına ve 
bunun altına inebilecek ürünler muhtemelen tehlikeli 
olmasına rağmen.) Sağlık temelli risk değerlendirmesi 
önerilen yoldur ve daha sonra 10 ppm kriterlerine göre 
veya üretici tarafından uygun olduğu şekilde 
karşılaştırılabilir. Görsel olarak temiz konsepti, temizlik 
validasyonunda ilk amaçtır çünkü yüksek güvenlik 
API'lerinde MACO (İzin verilen maksimum taşıma) 
değeri çok yüksektir ve görsel kalıntı sınırına 
ulaşılabilir.

Bununla birlikte, 0.001 doz API A , API B’den 100 kat 
daha küçüktür. Ribavirin 0.001 dozunun tehlikeli 
seviyesi çok daha yüksektir, bu da 0.001 doz 
yaklaşımını yanlış ve yanıltıcı hale getirir. PDE 
Çalışması (İzin Verilen Günlük Maruziyet):

PDE, MACO'nun (İzin verilen maksimum taşıma) 
hesaplama sürecinin önemli bir parçasıdır, PDE, bir 
kişinin ömür boyu her gün bu doza veya daha azına 
maruz kalması durumunda olumsuz bir etkiye neden 
olması muhtemel olmayan maddeye özgü bir dozu 
temsil eder. 

PDE, API'nin toksikolojik profili ile ilgili tüm yönleri 
kapsamalıdır: genotoksisite, gelişim, üreme ve 
duyarlılaştırma potansiyeli, tümü dikkate alınır. Bu API 
etrafında bir toksikolog veya yetkili kişi tarafından, 
güvenlik ve toksikolojik profilini değerlendirmek, bir 
düzeltme faktörüne sahip bir denklem formülüne dahil 
edilmiş klinik veya klinik öncesi araştırma verilerini 
kullanarak, intra ve inter-farklılıkları hesaba katmak için 
yürütülen kapsamlı bir araştırmadır.

PDE= Referans Doz x Ağırlık Ayarı 

           F1 x F2 x F3 x F4 x F5

1. Referans Doz Belirleme : Olası olumsuz etkilerin 
olmadığını veya minimum düzeyde olduğunu gösteren 
klinik veya hayvan çalışmalarından çıkarılmış dozdur, 
(NOEL: Terapötik etki yok düzeyi) ile (LOAEL En düşük 
yan etki düzeyi) arasında değişebilir.

2. NOEL: (Etki yok düzeyi) maruz kalan insanlarda 
veya hayvanlarda herhangi bir etkinin sıklığında veya 
şiddetinde biyolojik olarak önemli bir artış olmayan en 
yüksek madde dozu) ve hesaplamada kullanılacak en 
güvenli doz olarak kabul edilir, NOEL yoksa NOAEL 
kullanılır.

3. NOAEL (Yan etki seviyesi yok), "kritik" bir etkinin 
gözlemlenmediği test edilen en yüksek dozdur. NOAEL 
yoksa LOEL kullanılır.

4. LOEL (En düşük etki seviyesi), etkinin gözlemlendiği 
en küçük dozdur (En Küçük Terapötik Doz). LOEL 
yoksa LOAEL kullanılır.

API Yan Etki Kullanım Max. Günlük 
Doz

0.001 Doz 0.001 Dozun 
Tehlike Seviyesi

API A Hafif (Baş ağrısı, ASS 
Rahatsızlıkları ve yorgunluk) 
nadir görülme sıklığı.

Antihistamin 10 mg 0.01 mg Çok Düşük

API B Ciddi (Kardiyotoksisite ve 
teratojenisite)

Antiviral 1200 mg 1.2 mg Çok Düşük

Tablo (1): 0.001 doz yaklaşımının tehlike riskinin karşılaştırılması.
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5. LOAEL (En düşük advers etki seviyesi), bir hedef 
organizmanın morfolojisi, fonksiyonel kapasitesi, 
büyümesi, gelişimi veya yaşam süresi üzerinde 
olumsuz bir etkiye neden olan, deney veya gözlem 
yoluyla bulunan bir maddenin (dozun) en düşük 
konsantrasyonu veya miktarıdır. tanımlanmış maruz 
kalma koşulları altında aynı tür ve suşun normal 
(kontrol) organizmaları. Bu referans doz, en az güvenli 
ve kullanılacak en az öncelikli olarak kabul edilir, bu 
nedenle yalnızca LOAEL mevcut olduğunda yüksek bir 
güvenlik faktörü kullanılır.

6. Birden fazla çalışma farklı referans dozları 
gösteriyorsa, hesaplamada en düşük ve en güvenli doz 
benimsenmelidir.

Ağırlık Ayarı

Ağırlık ayarlama faktörü, referans dozun (doz/kg/gün) 
olarak elde edilmesi durumunda kullanılır, referans 
dozun (doz/gün) olması durumunda ağırlık ayarlama 
faktörü kullanılmaz. Yetişkinler için önerilen ağırlık 
ayarlama faktörü, olası en kötü durumu hesaba katmak 
için 50 kg’dır.

Güvenlik Faktörleri

Yukarıdaki denklemde belirtilen güvenlik faktörleri beş 
güvenlik faktörüdür. Hesaplamadaki faktörler, insan 
verileri için denklemi standartlaştırmak için farklı 
çalışmalar ve vakalar arasındaki farklı 
uygulanabilirlikleri hesaba katar. Referans dozun 
hayvan çalışmalarından çıkarılması durumunda, bu 
dozu eşdeğer insan dozuna dönüştürmek için bir faktör 
eklenir. Çalışmalar sıçanlarda kısa bir süre için 
yapılıyorsa, hayvanın yanı sıra süreyi de hesaba katan 
bir güvenlik faktörü olmalıdır. Örneğin; kısa süreli 
çalışmalar, daha fazla güvenilirliği hesaba katmak için 
daha fazla güvenlik faktörü gerektirirken, organogenez 
ve gebelik dönemini kapsayan çalışmalar, çalışma 
ömrünün büyük bir bölümünü kapsadığı için zaten 
yüksek güvenilirlik gösterdiğinden, yüksek bir güvenlik 
faktörü gerektirmez.

F1: Türler arası ekstrapolasyonu hesaba katan bir 
güvenlik faktörü. F1= 1 insan verileri için, F1=2 
köpeklerden insanlara ekstrapolasyon için F1=2.5 
tavşanlardan insanlara ekstrapolasyon için F1=3 
maymunlardan insanlara ekstrapolasyon için F1 = 5 
sıçanlardan insanlara ekstrapolasyon için F1= 10 diğer 
hayvanlardan insanlara ekstrapolasyon için ve 
farelerden insanlara ekstrapolasyon için F1=12. F1 
karşılaştırmalı yüzey alanını hesaplar: ilgili tür ve insan 
için vücut ağırlığı oranları.

F2: bireyler arasındaki değişkenliği hesaba katan 10 
faktörü (Varsayılan), bu güvenlik faktörü iki alt faktörü 
hesaba katar

1) Bireyler arasındaki toksikokinetik (TK) farklılıkları.

2) Bireyler arasındaki toksikodinamik (TD) farklılıkları. 
Bu alt faktörlere varsayılan olarak 3.16 değeri 
verilmiştir, bu nedenle F2 = TD (3.16) x TK (3.16) ≈ 10 
(varsayılan).

Genetik farklılıkların anlaşılmasındaki mevcut ilerleme 
ve belirli maddelerin farmakolojik tepkilerine eşzamanlı 
yansıma, engellenmiş böbrek atılımı, CYP3A4 ile ilaç 
metabolizması veya diğer etnik veya yaş enzimleri 
durumunda bu alt faktörleri daha doğru hale getirebilir. 
Bu nedenle, 10'luk default faktörü, vakaların çoğunu 
kapsasa da, yaşlılara ve karaciğer veya böbrek 
yetmezliği olan vakalara özel önem verilmeli ve bunun 
için bilimsel bir gerekçe varsa faktör artırılabilir.

F3: Toksisite çalışmaları süresindeki değişkenliği 
hesaba katan bir faktör. En az yarım ömrü kapsayan 
çalışmalar için F3=1 olduğunda (kemirgenler veya 
tavşanlar için 1 yıl; kediler, köpekler ve maymunlar için 
7 yıl). F3 = 1, tüm organogenez döneminin kapsandığı 
üreme çalışmaları için. F3= kemirgenlerde 6 aylık bir 
çalışma için veya kemirgen olmayanlarda 3.5 yıllık bir 
çalışma için. F3= 5 kemirgenlerde 3 aylık bir çalışma 
veya kemirgen olmayanlarda 2 yıllık bir çalışma. Tüm 
durumlarda, zaman noktaları arasındaki çalışma 
süreleri için daha yüksek faktör kullanılır, örneğin olası 
en kötü duruma izin vermek için 9 aylık bir kemirgen 
çalışması için 2 faktörü

F4: Toksik etkilerin şiddetini hesaba katan bir faktör. 
Maternal toksisite ile ilişkili fetal toksisite için F4 = 1. 
Maternal toksisite olmaksızın fetal toksisite için F4= 5. 
Maternal toksisite olmaksızın teratojenik etki için 
F4=10.

F5: NOEL değeri mevcut değilse düzeltme faktörü. 
NOAEL için F5 = 1-5. LOEL için F5 = 5-10. (LOAEL) 
kullanmak için F5 = 10. Çalışmalar NOAEL ve NOEL 
arasındaki farkı araştırmadıysa ve toksisiteler PDE'yi 
belirlemek için seçilen dozda "olumsuz" olarak kabul 
edilmediyse. NOAEL kullanılabilir ve F5 1 değerini 
belirtir.

MACO (İzin Verilen Maksimum Taşıma): Bu, B 
ürününün nihai dozaj formunda herhangi bir sağlık 
bozucu etki, etkinlik değişikliği veya terapötik etki 
olmaksızın, Ürün A'dan (Kirletici), sonraki ürün B 
partisine (Kirlenen) izin verilen API miktarıdır. 
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MACO (İzin Verilen Maksimum 
Taşıma):

Bu, B ürününün nihai dozaj formunda 
herhangi bir sağlık bozucu etki, 
etkinlik değişikliği veya terapötik etki 
olmaksızın, Ürün A'dan (Kirletici), 
sonraki ürün B partisine (Kirlenen) 
izin verilen API miktarıdır. 

MACO şunları kullanır: 

İzin verilen bulaşmanın sağlığa dayalı 
bir hesaplamasını oluşturmak için 
PDE çalışmasında oluşturulan 
toksikolojik profil. LD50, dozun 
1/1000'i veya 10 PPM değerlerini 
kullanan yaklaşımlar, günlük 
uygulanan dozlarla herhangi bir alaka 
göstermedikleri ve duyarlılaştırma 
potansiyeli, genotoksisite ve 
gelişimsel toksisite gibi farklı 
olasılıkları dikkate almadıkları için 
çok yanlış görünmektedir. 

MACO, tüm toksikolojik ve terapötik 
faktörleri dahil etmek için aşağıdaki 
şekilde hesaplanmıştır:

MACO= PDE (ürün A'nın) x mBS 
(ürün B'nin minimum parti boyutu)

mDD (maksimum günlük B ürünü 
dozu)

Farklı uygulama yolları için 
düzeltme:
PDE çalışmaları, genellikle formülün 
aynı uygulama yolunu hesaba katar, 
yani kullanılan klinik veya temel 
çalışmalar, incelenen formülle aynı 
uygulama yolunu kullanır. İki farklı 
uygulama yolu bulunursa, 
biyoyararlanımdaki farkı hesaba 
katmak için bir düzeltme faktörü 
kullanılmalıdır. Alıkonma süresi ve 
eleme süresi gibi faktörler dikkate 
alınmalıdır.

SAL (Yüzey Alanı Limiti)
Son olarak, hesaplanan MACO 
değerleri ekipman yüzeyleri için bir 
sınır değere dönüştürülür, böylece 
numune alma yöntemi temizlik 

validasyonu çalışmasından bir swab/
durulama limitine sahip olabilir. API 
bir ekipmandan diğerine aktarılırken 
kümülatif etki göz önüne alındığında, 
SAL, aynı ürünler A Ürünü 
(kontaminant) ve Ürün B (kontamine 
olan) tarafından makinelerin toplam 
ürün teması paylaşılan yüzey alanına 
dayalı olarak hesaplanır.

SAL = MACO / PYA (İki ürün genel 
ekipman dizisi tarafından toplam 
paylaşılan yüzey alanı).

Risk Sıralaması:

Kullanılan hesaplamalardan ve ele 
alınan bazı ek faktörlerden hem Ürün 
A hem de Ürün B'nin riskini 
değerlendirmek gerekir. Her iki 
ürünün elde edilen sıralaması, 
ürünleri ekipman dizilerine karşı 
kullanılır;

a) En Kötü Durum Ürünü (A)
b) En Kötü Durum Ürünü (B)
c) En kötü durumdaki ekipman dizisi.

En Kötü Durum Ürünü (A):

Ürün/ler (A), tesisteki tüm 
ekipmanları kapsayan diğer partileri 
kirleten API sayısını temsil eder. 
Sıralama şu şekilde özetlenir: en 
düşük a x b x c değeri, burada: 
a = PDE, 
b= çözünürlük indeksi ve 
c= temizlenebilirlik indeksi. (FDA 
Q7A, 2001)
a.Bu belirli API'nin tüm sağlık temelli 
yönlerini kapsayacak şekilde 
belirlenen PDE değerleri, daha düşük 
PDE değerlerine sahip ürünler, B 
ürününe aktarılırsa daha yüksek 
tehlikeli etki riskini temsil eder.
b. Çözünürlük indeksi: Daha düşük 
çözünürlüğe sahip ürünler, daha 
yüksek bir bulaşma riskini temsil 
eder. Tablo 2, farklı çözünürlük 
indeksleri hesaplamalarını 
göstermektedir.

C. Temizlenebilirlik: API/Formülün 
ekipmanları yüzeylerine yapışması 
yalnızca API çözünürlüğüne bağlı 

değildir. Başlıca faktörler, formülde 
bulunan bağlayıcılar, mumsu veya 
reçine malzemeleridir. Ayrıca, bazı 
doğal kaynaklı API'lerde olduğu gibi 
bazı formüller çimentolama etkisi 
gösterdiğinden önceki üretim 
deneyimleri de dikkate alınır. En 
düşük temizlenebilirlik değeri, 
temizlenmesi en zor olanı temsil 
eder.(FDA Q7A, 2001)

En Kötü Durum Ürünü (B):
Ayrıca, hangi B ürününün (kontamine 
edilecek sonraki ürün) hasta için 
daha yüksek bir kontaminasyon riski 
kaynağı olacağını belirlemek, her 
ekipman için kabul edilen bulaşma 
hesaplamasına dahil edilmelidir.
En düşük d / e değerleri, d =mBS 
(Minimum parti boyutu) ve e= mDD 
(Maksimum günlük doz) olmak üzere 
en kötü durum ürününü (B) temsil 
eder. (B) ürünü için en kötü durum, 
en düşük parti boyutuna (mBS) ve 
maksimum günlük doza (mDD) sahip 
olan üründür yani en düşük mBS/
mDD değeriyle.

En kötü ekipman dizisi: Aynı ürünü 
(A) ve ürünü (B) paylaşan en büyük 
ekipman dizisi, en büyük toplam 
PYA'na (iki ürün tarafından paylaşılan 
yüzey alanı) göre hesaplanır.
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Tesise Yeni Ürün Tanıtımı ve HBEL

Tüm yeni ürün tanıtımları, mevcut teknik ve 
organizasyonel kontrollerin yeterli olup olmadığını veya 
değiştirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için Kalite 
Risk Yönetimi prosesi ve değişiklik kontrolü yoluyla 
gözden geçirilmelidir.

Aşağıdakileri göz önünde bulundurulmalıdır:

✴ Yeni ürünün HBEL'i ve ürünün tesisiniz için 
uygunluğunu ve dedike tesisler/ekipman veya diğer 
ek kontrollerin gerekli olup olmadığını değerlendirin.

✴ Yeni ürünün yeni bir en kötü durum ürünü olup 
olmadığına bakılmaksızın, yeni ürünü yapmak için 
kullanılan ekipmanı temizleme kolaylığı. Ardından, 
mevcut temizleme işlemlerinin yeterli olup olmadığını 
veya yeni veya gözden geçirilmiş bir işlemin gerekli 
olup olmadığını belirleyin.

✴ Temizlenebilirliği etkileyebilecek her türlü yeni 
ekipman ve/veya ekipman değişikliği.

Açıklayıcı Terim BP'ye göre çözünen maddenin (1 g) çözülmesi 
için (ml cinsinden) yaklaşık çözücü hacmi.

Ağırlık

Çok Çözünür 1’den Az 7

Serbestçe Çözünür 1’den 10’a Kadar 6

Çözünür 10’dan 30’a Kadar 5

Az Çözünür 30’dan 100’e Kadar 4

Oldukça Az Çözünür 100’den 1000’e Kadar 3

Çok Az Çözünür 1000’den 10000’e Kadar 2

Pratik Olarak Çözünmez 10000’den Fazla 1

Tablo (2)

Tanım Kriter Risk Sıralaması (1-4)

Kolay Temizlenebilir Yapışkan veya bağlayıcı katkı maddeleri veya API'lerin 
olmaması veya az miktarda olması. Ve/veya üretim 
tecrübesine göre temizlenmesi kolaydır.

4

Temizlenebilir Zayıf bağlayıcılar, yapıştırıcılar veya temizlenmesi zor katkı 
maddeleri veya API'ler. Ve/veya üretim tecrübesine göre 
temizlenebilir.

3

Zor Temizlenir Güçlü Bağlayıcı polimerler aglomera oluşturan veya 
yapışkan katkı maddeleri veya API'ler. Ve/veya üretim 
tecrübesine göre temizlenmesi zor

2

En Kötü Durum Mumsu, reçineler, çok güçlü bağlayıcı polimerler veya çok 
yapışkan yapışkan maddeler.

1

Tablo (3)



[ ]6Validasyon & Kalifikasyon [ ]6

Quality Academia Yayınları ©

Validasyon & Kalifikasyon [ ]6

Quality Academia Yayınları ©

Validasyon & Kalifikasyon [ ]6Validasyon & Kalifikasyon [ /8]6

Temizlikten sonra ekipman ve/veya 
proses dizisinde izin verilen kalıntı 
miktarı, maksimum güvenli taşıma 
limiti olarak adlandırılır.
Bu sınır, yapılan ilk ürünün aktif 
maddesinin ne kadarının ikinci ürüne 
(temizlikten sonra) güvenli bir şekilde 
taşınabileceğinin, ikinci ürünün 
maksimum günlük dozunun ilk ürün
HBEL'den fazlasını içermeyecek 
şekilde hesaplanmasıyla belirlenir. 
Ekipmanın yüzey alanını ve diğer 
güvenlik hususlarını dikkate 
aldığınızda, ön temizleme veya 
durulama limitleri hesaplanabilir. 
Seçilen son temizlik limitleri bu değeri 
geçmemelidir.

1. İlgili kalıntılar için izin verilen 
maksimum taşınma 
hesaplamalarını belirlerken risk 
yönetimi ilkelerini kullanın. Bu 
limitler toksikolojik 
değerlendirmeye dayanmalı ve 
bir risk değerlendirmesi şeklinde 
belgelenmelidir.

2. HBEL'den türetilen temizlik 
limitlerinin geçmişteki temizlik 
limitlerinden önemli ölçüde 
yüksek olması durumunda uyarı 
limitleri oluşturmayı düşünün 
(örneğin, bir dozun 1/1000'i ve 
10 PPM). HBEL'lerden 
türetilenlerden daha iyi sınırlara 
ulaşma yeteneğine sahip 
temizlik prosedürleri, bunu 
yapmaya devam etmelidir. 
Temizlik limitlerinin görsel olarak 
temiz kriterlerini karşılamaya 
devam etmesi gerektiğini 
unutmayın.

3. Kullanılan analitik metotların, bu 
sınırların altındaki kabul 
edilebilir bir seviyede kalıntıları 
tespit edebildiğinden emin olun. 
Bu mümkün değilse, analitik 
metotlarda iyileştirmeler 
araştırılabilir veya dedike 
ekipman gibi alternatif risk 
azaltma yöntemleri 
düşünülmelidir.

4. Birden fazla paylaşılan 
ekipmandan kaynaklanan 
kalıntıların kümülatif etkisini 
hesaba katan hesaplanmış 

temizlik kabul kriterleri 
oluşturun.

5. HBEL'lerin periyodik olarak 
yeniden değerlendirilmesi ve 
herhangi bir değişikliğin genel 
temizlik validasyon programı 
üzerindeki etkisinin 
değerlendirilmesi ve 
belgelenmesi önerilir.

Analitik Prosedürler

Temizlik validasyonunda elde edilen 
numuneler, kullanım amaçları için 
valide edilmiş prosedürler kullanılarak 
analiz edilmelidir. Prosedürler 
Tasarım Yoluyla Analitik Kalite 
ilkelerine uygun olarak 
geliştirilmelidir.

Uygun olduğunda Yüksek 
Performanslı Sıvı Kromatografisi 
(HPLC) gibi özel yöntemler 
kullanılmalıdır. UV spektrofotometrisi 
dahil spesifik olmayan yöntemler, 
yalnızca belirli yöntemlerin 
kullanılamadığı ve kullanımlarının, 
örneğin risk değerlendirmesinin 
sonucuna dayalı olarak 
gerekçelendirilebildiği durumlarda 
kullanılmalıdır.

Analitik prosedürler tersi dışında 
geliştirilip valide edildikten sonra, 
bunlar tesise aktarıldığında 
validasyonun kapsamı tanımlanmalı 
ve gerekçelendirilmelidir. Bu, 
araştırma ve geliştirme 
laboratuvarlarından tesis 
laboratuvarlarına aktarılan 
prosedürleri içerir. Analitik 
prosedürler, maksimum güvenli 
yüzey kalıntı seviyesinde kalıntı 
seviyelerini ölçebilmeli veya tespit 
edebilmelidir.

Sonuç:

Sağlık temelli yaklaşım, 
çapraz kontaminasyon 
tarafından kabul edilen 
seviyelerin 
değerlendirilmesinde ve 
temizlik validasyon 

etkinliği testinde birçok 
yönü karşılar. Toksisite 
çalışmalarından elde 
edilen veriler, ömür boyu 
kontaminasyon olarak 
alındığında hiç veya 
minimum riski temsil eden 
doz olan MACO dozunu 
hesaplamak için sağlam 
bir temel oluşturmak için 
kullanılır. Bu yaklaşım, 10 
ppm ve dozun 1/1000'i 
gibi geleneksel 
yaklaşımlardaki boşlukları 
karşılar ve çapraz 
kontaminasyon için 
gerçekten bir sağlık 
temeli olan ve her 
formülasyona, makine 
hattına, kişiye ve parti 
boyutuna özel sınırlar 
oluşturmak için esnek bir 
dönüş alır. 
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Referanslar

 ICH M7 - Genotoxic Impurities Assessment and Control of DNA Reactive (Mutagenic) Impurities in 
Pharmaceuticals to Limit Potential Carcinogenic Risk 

 ICH Q2 - Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology ICH Q3A - Impurities in New Drug 
Substances 

 ICH Q3B - Impurities in New Drug Products 

 ICH Q9 - Quality Risk Management ISPE Baseline Guide Vol 7: Risk-Based Manufacture of Pharma 
Products 

 Parenteral Drug Association - Technical Report no. 29 (Revised 2012) “Points to Consider for Cleaning 
Validation”

 VICH GL 18 – Residual solvents in new veterinary medicinal products, active substances and excipients 
(Revision) 

 Food and Drug Regulations Food and Drugs Act 

 Health Canada Cleaning Validation Guide

 PDA Journal- Cleaning Validation: Complete Guide For in HB approach in chemical cross contamination 
risk assessment Quality Academia Temizlik Validasyonu I. Bölüm

 WHO Working document QAS/Points to consider when including Health-Based Exposure Limits 
(HBELs) in cleaning validation
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YAZAR HAKKINDA
MUSTAFA EDİK                                                                                                

•İlaç, Biyoteknoloji, Tıbbi Cihaz Endüstrisinde 25 yıla yaklaşan deneyim 
•IRCA Kayıtlı Resmi Farmasötik Kalite Yönetim Sistemleri, GMP / GDP ve ISO 9001 Baş 
Denetçisi 
•SQA, Advarra, Parexel, Rephine, Polaris gibi firmalar adına GXP Danışmanlığı ve 
Denetimleri gerçekleştirmektedir
•BSc Kimyager + BSc (Hons) Biyofarmasötik Bilimler (Institute of Technology Ireland), exec-
MBA, 
•Uluslararası İlaç Firmasında (BAYER) Kalite Güvence ve Kalite Kontrol, Denetim 
Bölümlerinde Yöneticilik görevlerinde bulundu 
•4.000 saatten fazla GxP Denetiminde Lider Denetçi olarak görev aldı. 
•Yerli ve Yabancı İlaç Firmalarına Kalite Yönetim Sistemleri, GMP Denetimleri, GMP Uyumu, 
Validasyon, Kalifikasyon, Kalite Risk Yönetimi vb. birçok konuda danışmanlık ve eğitim 
faaliyetlerini sürdürmektedir 
•Bugüne kadar yaklaşık 7.500 kişiye GxP konularında çeşitli eğitimler hazırladı ve sundu. 
•TC. Sağlık Bakanlığı TİTCK, Tarım ve Orman Bakanlığı Yetkililerine GMP & GDP Denetim 
eğitimleri hazırladı, sundu ve sertifikalı denetçi ünvanı verdi. 
•Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda GMP Baş Danışmanı ve Denetçisi olarak çalıştı. 
•T.C. S.B. TİTCK’ndan 5 Radyofarmasötik ürün için GMP Belgesi ve Üretim Yeri İznini alan 
ekibe danışmanlık yaptı. 
•“Sorularla GMP Dokümantasyonu” adlı bir kitabı bulunmaktadır. 
•PDA tarfından yayımlanan “GDP” kitabının Türkiye chapter yazarıdır. 
•PDA tarafından 2021 yılı sonunda “Pharmaceutical Supply Chain Management” adlı kitabı 
yayımlanacaktır.

info@qualityacademia.com


www.qualityacademia.com


0 530 569 34 41

Validasyon & Kalifikasyon [ ]8

Quality Academia Yayınları ©

Validasyon & Kalifikasyon [ ]8

Quality Academia Yayınları ©

Validasyon & Kalifikasyon [ ]8Validasyon & Kalifikasyon [ /8]8

mailto:info@qualityacademia.com
http://www.qualityacademia.com

