
Konieczność utrzymania jakości w produktach

leczniczych i wyrobch medycznych

dr farm. Krystyna Chmal - Jagiełło

13 - 14 V 2016 r.



Rozwój DS: Surowce

 Jakość DS rozpoczyna się od jakości surowców:

• Często proces wymaga ok. 10 - 30 (lub więcej) różnych surowców
(w tym rozpuszczalników, materiałów wyjściowych, odczynników itp.) 

• Dobra firma farmaceutyczna ocenia dostawców surowców aby 
zapewnić wysoką i stałą jakość surowców:

- audyty dostawców

- procedury kontroli zmian na miejscu

- stosowanie testów laboratoryjnych dla reprezentatywnych próbek od 
dostawców



Rozwój DS: Proces produkcji

 Proces produkcyjny DS obejmuje wiele etapów chemicznych (typowo 4-8) 
z izolowanymi intermediatami

 Cel: Złożony proces pozwala na uzyskanie DS o powtarzalnej wysokiej 
jakości

• Intensywny proces badań i rozwoju przez lata fazy rozwojowej ma na celu 
zrozumienie procesu (połączony wysiłek chemików, inżynierów oraz analityków)

• Zredukowanie do minimum tworzenia zanieczyszczeń, kroki oczyszczające 
(np. krystalizacja) zoptymalizowane by usunąć zanieczyszczenia

- Wiedza o powstawaniu zanieczyszczeń i na których etapach można je usuwać 
jest kluczowa do zapewnienia wysokiej i stałej jakości

 Jakość na etapie projektowania

 Podczas fazy rozwoju DS przeprowadzanych jest kilka serii wytwarzania  
ze zwiększającymi się liczebnościami partii
- aby zbadać postęp procesu produkcji
- aby zapewnić materiał do badań klinicznych



Rozwój DS: Przekazanie do produkcji

Przejście ze skali laboratoryjnej (gramy) do przemysłowej (tony)

 Ostatnim etapem rozwoju chemicznego jest przekazanie procesu z działu 
rozwoju do działu produkcji 

 Produkcja partii walidacyjnych DS w dziale produkcji chemicznej

• przy użyciu ostatecznego procesu

• przy  użyciu sprzętu i na skalę przewidywaną przy późniejszej produkcji 
komercyjnej

 Walidacja dostarcza dowodów, że  proces zawsze pozwala uzyskać produkt  
o zdefiniowanej wysokiej jakości

 Analiza laboratoryjna i przekazanie sprawdzonych partii DS z końcowymi 
metodami  i specyfikacjami do miejsca, gdzie będzie poddawany dalszemu 
testowaniu

Po zakończonej powodzeniem walidacji procesu produkcji i badaniach 
laboratoryjnych DS jest gotowa do złożenia wniosku o dopuszczenie do 
obrotu

 Po zatwierdzeniu: Produkcja DS na rynek w dziale produkcji chemicznej



Zanieczyszczenia w DS mogą być farmakologicznie 
aktywne i muszą podlegać kontroli

 Jakość substancji leczniczej jest kluczowa dla wyników klinicznych i 
bezpieczeństwa

 Działanie produktu farmaceutycznego może być istotnie 

zaburzone przez zanieczyszczenia

• Powstałe w wyniku procesu wytwarzania

• Celowo lub niecelowo dodane

 Działanie produktu farmaceutycznego może być istotnie zaburzone 
przez różny polimorfizm (=różne modyfikacje kryształu)

• Może skutkować to różnym stopniem rozpuszczalności

• Może skutkować to różnym stopniem dostępności biologicznej



 Zanieczyszczenia substancji 
leczniczych i produktów leczniczych 
nie przynoszą korzyści pacjentowi, a 
jeśli nie podlegają ścisłej kontroli, 
mogą być niebezpieczne.

 Zanieczyszczenia muszą być 
zredukowane do poziomu 
„najniższego, praktycznie 
osiągalnego” (ALARP- ‘As Low As 
Reasonably Practicable’).

• Dopuszczalne limity powinny być 
oparte na badaniach 
toksykologicznych w zgodzie z 
możliwościami analitycznymi i 
technicznymi.

Zanieczyszczenia, rozpuszczalniki i metale ciężkie w lekach

Definicje (wg ICH)1

Zanieczyszczenia ogólnie

 Zanieczyszczenia genotoksyczne (tj. 
zanieczyszczenia potencjalnie 
kancerogenne z genotoksycznym
mechanizmem działania) wymagają 
w lekach szczególnej uwagi.

 Zanieczyszczenia w lekach wymagają 
większego marginesu bezpieczeństwa 
i niższych dopuszczalnych limitów niż 
w przypadku większości innych 
rodzajów zanieczyszczeń.

 Przyjęte nowoczesne zasady oceny 
ryzyka toksykologicznego zakładają, 
że ryzyko spowodowane ekspozycją 
na kancerogeny jest funkcją dawki i 
czasu ekspozycji.

Zanieczyszczenia genotoksyczne

1 International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of 

Pharmaceuticals for Human Use (ICH) dostępne na: www.ich.org



Zanieczyszczenia i genotoksyczność
Szczególnie istotne przy przewlekłej ekspozycji

 Zanieczyszczenia genotoksyczne (tj. zanieczyszczenia 

potencjalnie kancerogenne o genotoksycznym mechanizmie 

działania) zasługują w lekach na szczególną uwagę, ponieważ 

odnoszą się do nich większe marginesy bezpieczeństwa i niższe 

dopuszczalne limity, niż w przypadku innych zanieczyszczeń.
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Estry metylowe i etylowe kwasu 
metanosulfonowego: 
genotoksyczność

Chociaż czyste sole metanosulfonianu (mesylanu) nie stanowią 

problemu toksykologicznego, wiadomo, że ich odpowiednie estry 

kwasu sulfonowego wywierać efekt genotoksyczny



Zanieczyszczenia genotoksyczne w lekach
Wytyczne na temat limitów

 Uzasadnienie: wytyczne ICH zalecają redukcję zanieczyszczeń 
genotoksycznych do poziomów „najniższych, praktycznie osiągalnych”
(‘as low as reasonably possible’)

 Specyfikacje EMA 1:  Należy ograniczyć łączną ilość wszystkich 
zanieczyszczeń genotoksycznych do ≤ 1.5 mikrograma na dobę w 
przypadku leków przyjmowanych przewlekle

- Odczynniki chemiczne stosowane do syntezy:
Estry kwasu metanosulfonowego z reakcji jonów mesylanu i alkoholu

- Potencjalne produkty degradacji lub produkty pośrednie syntezy
D6 i D9 -
Przemiany, które mogą wystąpić w okresie przydatności do użycia przy 
niekorzystnych warunkach przechowywania

Potencjalne kancerogeny – ważna dawka i ekspozycja

1CPMP /SWP/5199/02 - EMEA/CHMP/QWP/251344/2006 – Guideline on the limit of genotoxic impurities



Rozwój DS: Surowce 
Przykład podstaw naukowych

Izomery surowców wymagają ścisłej kontroli, gdyż powstałe 
zanieczyszczenia mogą upośledzać skuteczność i bezpieczeństwo
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Imatinib mesylate

2-Acetylpyridine 4-Acetylpyridine

raw material 3-Acetylpyridine:

potential by-products in 3-Acetylpyridine:

2-acetylpiridyna i 4-acetylpirydyna są 
potencjalnymi produktami ubocznymi w surowcu 
3-acetylpiridynie i mogą prowadzić do 
izomeryzacji metanosulfonianu imatinibu 

Na podstawie eksperymentów w laboratorium 
specyfikacje dla tych dwóch potencjalnych 
produktów ubocznych w 3-acetylpirydynie
były ustawione na ≤ 0.2 %



Produkcja mesylanu imatinibu / preparatu Glivec
Zanieczyszczenia genotoksyczne wymagające uwagi

Zanieczyszczenie genotoksyczne (produkt 
pośredni 508-00) wyeliminowane zostało przez 
nową syntezę

Produkt pośredni 507-00 podlega ścisłej kontroli

Obecnie firma Novartis złożyła do Europejskiej 
Agencji Leków zmiany porejestracyjne, w których 
redukuje zanieczyszczenia genotoksyczne 
507-00 z 20 ppm do 2 ppm.



Produkty generyczne

Założenia

• Produkty generyczne pozwalają oszczędzić pieniądze

• Terapeutycznie równoważne z markowymi (oryginalnymi) 
produktami

Grupy niepokojące się o jakość leku

• Pacjenci

• Lekarze i farmaceuci

• HMO i rządy

• Przedsiębiorstwa farmaceutyczne



Jakość

Co to jest jakość?



Standardy

 Zewnętrzne

 Wewnętrzne



Standardy  zewnętrzne

Krajowe

• Farmakopee

• Miejscowe Agencje ds. Kontroli Leków

Międzynarodowe

• WHO

• EMEA

• FDA

• ICH



Standardy  wewnętrzne

Dobra praktyka wytwarzania (GMP, ang. Good 
Manufacturing Practice)

Standardowe procedury operacyjne

Sprawdzenie dostawców oraz inspekcje

Specyfikacje
• surowce

• produkt końcowy

Kontrola procesu produkcyjnego
• kontrola jakości

• zapewnienie jakości
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Uzasadnione jest oczekiwanie

•Prawdziwych informacji

•Danych pokazujących, iż produkt zawiera

- właściwą substancję aktywną

- właściwą dawkę

•Danych pokazujących, iż produkt nie 
zawiera

- dużej ilości zanieczyszczeń

- nieznanych lub niescharakteryzowanych 
zanieczyszczeń



Postać   leku

Czy   jest   ważna?



 Klopidogrel

- Uwodorniony olej rycynowy

- Hydroksypropyloceluloza

- Mannitol

- Celuloza mikrokrystaliczna

- Glikol polietylenowy 6000
• Tlenek żelaza (III)

• Hypromeloza 2910

• Jednowodzian laktozy

• Dwutlenek tytanu

• Triacetyna.

Plavix
®



Dawka  - postać leku

 Na profil bezpieczeństwa i skuteczności mogą wpływać

• Substancje pomocnicze

- Zdarzenia niepożądane

• Rodzaj substancji pomocniczyh (np.: Cremophor® EL, 
Tween®)

- Skuteczność

• Biodostępność

»Stabilność

»Rozpuszczalność

»Wielkość miceli

• Właściwości farmakokinetyczne



Substancje pomocnicze

 Zmiany w zakresie substancji pomocniczych mogą istotnie 
wpłynąć na

• Stabilność postaci leku

• Interakcje lekowe

• Kliniczne punkty końcowe

 Należy uwzględnić

• Aktualną listę stosowanych substancji pomocniczych

• Ich ilość

• Jakość substancji pomocniczych 



Nadzór nad bezpieczeństwem leczenia
(Safety monitoring)

 Badania kliniczne IV fazy (badania porejestracyjne) stanowią główny element 
procesu monitorowania bezpieczeństwa – badania te dostarczają kluczowych 
danych na temat odpowiedzi pacjentów na lek lub leczenie farmakologiczne

• Ten rodzaj informacji i skala zastosowania jest praktycznie nie do powtórzenia 
w laboratorium lub w badaniach klinicznych przed rejestracją

 Informacje uzyskane w badaniach IV fazy mogą być użyteczne, jeśli zbierane 
są w sposób usystematyzowany przez agencję ds. leków.

W wielu programach monitorowania bezpieczeństwa leczenia, 
raportowanie i monitorowanie jest niekompletne i często całkowicie zależy 
od źródła zbieranych danych

Źrodło:  “Keeping Medicine Safe” Stockholm Network 2010



„Rezolucja Rady Europy” 2011

o wymogach dotyczących jakości i bezpiecznego

przygotowania produktów  w szpitalu/aptece powstała m.in.

na podstawie Farmakopei Europejskiej (intensywnie propagowana

i wdrażana w lipcu br. w krajach Unii Europejskiej)
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Najważniejsze zagadnienia Rezolucji:

 Jasne kryteria bezpiecznego stosowania leków w procesie

farmakoterapii

 Przygotowanie leków do podania pacjentom

 Monitorowanie działań niepożądanych (obowiązek:  lekarz,

lekarz stomatolog,  lekarz weterynarii,  farmaceuta)

 Sposób wytwarzania leków w aptekach szpitalnych

 Dokumentacja produktu

 Właściwe oznakowanie
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JAK TO MOŻE WYGLĄDAĆ DZISIAJ ?



JAK TO MOŻE WYGLĄDAĆ DZISIAJ ?



JAK TO MOŻE WYGLĄDAĆ DZISIAJ ?



Podsumowanie

Wiele postaci leków dostępnych na rynku 

 Ich bezpieczne i opłacalne stosowanie wymaga:

•Danych potwierdzających skuteczność, 
bezpieczeństwo i JAKOŚĆ

•Nadzór instytucji kierujących

•Zarządzania medycznego

Świadczeniodawcy muszą uwzględnić 
wspomniane koszty w potencjalnych 
oszczędnościach wynikających z zastosowania 
złych leków i wyrobów medycznych



Przykłady opisów

specyfikacji przetargowych

na wyroby medyczne
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1. Sterylny, jednorazowy zestaw do przezskórnej tracheotomii, 

skład:  jednostopniowe rozszerzadło obrotowe, rurka 

tracheostomijna, prowadnica Seldingera, skalpel, strzykawka, 

opaska utrzymująca rurkę, kaniula punkcyjna.

Parametry dodatkowo oceniane:

Rozszerzadło pokryte substancja hydrofilną - 5 pkt.

Brak pokrycia substancją hydrofilną - 0 pkt.

Zestaw bez lateksu - 5 pkt.

Zestaw zawierający lateks - 0 pkt.
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2. Dren typu Kehr, sterylny, z paskiem RTG 

na całej długości drenu. 

Parametry dodatkowo oceniane:

Wykonany z silikonu - 10 pkt.

Wykonany z innego tworzywa sztucznego – 0 pkt.
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3. Sterylna jednorazowa maska krtaniowa z delikatnym i 

pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi mankietem. 

Rurka maski krtaniowej wygięta pod kątem  około 70 stopni, 

mankiet z zabezpieczeniem w postaci wzmocnionego 

koniuszka, maska posiadająca oznaczenie rozmiaru maski, 

wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet 

uszczelniający umieszczone na baloniku kontrolnym.

Parametry dodatkowo oceniane:

Wykonana z silikonu - 5 pkt.

Wykonana z innego materiału - 0 pkt.

Ze znacznikami głębokości - 5 pkt.

Bez znaczników głębokości - 0 pkt. 

32



4. Bursztynowy przedłużacz do pomp infuzyjnych,

o objętości wypełnienia  max. 1,90 ml  i średnicy 

wewnętrznej drenu max. 1,24 mm, z końcówką 

LuerLock żeńską i męską, z osłonkami na 

końcówkach.

Parametry dodatkowo oceniane:

Niezawierający ftalanów - 10 pkt.

Zawierjący ftalany - 0 pkt. 
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5. Kompres sterylny gazowy 8-warstwowy,

17- nitkowy z nitką RTG 

Parametry dodatkowo oceniane:

Opakowanie z zaznaczonym miejscem otwarcia - po 5 pkt.

Opakowanie bez zaznaczonego miejsca otwarcia - 0 pkt.
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6. Rękawice sterylne chirurgiczne ortopedyczne, lateksowe, bezpudrowe, 

ukształtowane anatomicznie, w kolorze ……, długość rękawicy ……, 

grubość ……, wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 20 N. AQL 

max. 1,0, poziom protein max. 30 µg/g. Sterylizowane radiacyjnie, 

w opakowaniu ze wskaźnikiem sterylności, zabezpieczające przed 

przenikaniem ozonu. Zgodne z normą EN 455-1,2,3, ASTM F-1671 

potwierdzone kartą techniczną.

Parametry dodatkowo oceniane:

Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu: > 24 N - 3 pkt. 

Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu: od 20 N do 24 N - 1 pkt. 

AQL < 1 - 3 pkt.

AQL = 1 - 1 pkt.

Poziom protein < 10 µg/g - 4 pkt.

Poziom protein od 10,1 do 30 µg/g - 1 pkt. 
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Rękawiczki medyczne

Norma  374

klauzula 5,3,2 – mówi o przepuszczalności 

rękawiczek medycznych na odczynniki

?
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Lp. Opis produktu Rozmiar/Parametry
Rodzaj 

opakowania

Ilość 

opakowań

1

*Sterylny jednorazowy stapler 

okrężny wygięty, pakowany 

pojedynczo.  Wysokość otwartej 

zszywki 4,8-5,5 mm. Wymagana 

deklaracja MRI, potwierdzona 

dokumentami.

rozmiar staplera:

25 mm, 28-31 mm,

33-34 mm               

(zamawiający 

każdorazowo 

określi rozmiar 

staplera)

szt. 45

Wymagania dotyczące pakietu:

* Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia

z zasad używania



Art. 14 ust. 5

Wyroby są transportowane, składowane  oraz 

przechowywane  w warunkach zapewniających ich 

nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz 

bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich.
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Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych

Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679

(z późniejszymi zmianami z 20.02.2016 r.)
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Art. 17.1.

Importer i dystrybutor są obowiązani działać z należytą 

starannością w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

wyrobów, w szczególności nie dostarczając i nie 

udostępniając wyrobów, o których wiedzą lub o których, 

zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem 

zawodowym, powinni wiedzieć, że nie spełniają one 

wymagań określonych w ustawie.
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Art. 19.

Importer i dystrybutor są obowiązani zapewnić, aby

w czasie gdy ponoszą odpowiedzialność za wyrób, 

warunki jego przechowywania, składowania i 

transportowania nie wpływały ujemnie na jego 

zgodność z wymaganiami określonymi w ustawie.
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Utrzymanie jakości wymaga

stałego zaangażowania



Dziękuję za uwagę




