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Streszczenie pracy doktorskiej 

 

Najważniejszym obowiązkiem producenta produktu leczniczego, wynikającym zarówno z 

przepisów prawa, i odpowiedzialności społecznej, jest dostarczanie pacjentowi preparatów 

spełniających najwyższe wymagania jakościowe. Złożoność organizacyjna procesu produkcji 

powoduje, że liczba czynników wpływających, lub mających potencjalny wpływ na ostateczną 

jakość produktu leczniczego jest bardzo duża. Czynniki te można podzielić na dwie główne grupy. 

Pierwszą z nich stanowią parametry operacyjne procesu wytwarzania, charakterystyczne dla 

danego etapu procesu technologicznego i wykorzystywanej technologii np. w przypadku granulacji 

w mieszarko - granulatorze będą to m.in. prędkość mieszania, prędkość podawania roztworu 

lepiszcza itp. Drugą grupę stanowią czynniki wchodzące w skład procesu, jednak nie będące 

bezpośrednio jego parametrami – np. częstość występowania awarii lub błędy naważek 

recepturowych. Identyfikacja poszczególnych parametrów technologicznych całego procesu 
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wytwarzania i nadanie im odpowiednich rang, jest czynnością umożliwiającą optymalizację jakości 

produktu leczniczego w postaci tabletek. Opis jakości produktu końcowego, realizowany poprzez 

spisanie i zgłoszenie właściwemu urzędowi odpowiednich norm zakładowych, jest więc związany 

nie tylko z otrzymanym produktem, ale i z procesem technologicznym. 

W wyniku przebiegu procesu technologicznego może dochodzić do różnych zjawisk 

niekorzystnych dla jakości produktu, np. do generowania zanieczyszczeń w wyniku działania 

wysokiej temperatury podczas suszenia produktów lub półproduktów w złożu fluidalnym. Z wyżej 

wymienionego powodu niezwykle istotny jest dobór takiego procesu technologicznego 

otrzymywania leku, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć negatywny wpływ przebiegu procesu 

na parametry zawarte w normie zakładowej, oraz aby jednocześnie poruszać się w obrębie 

parametrów operacyjnych procesu umożliwiających otrzymanie produktu o najwyższej jakości. W 

przypadku tabletek najczęstszymi parametrami opisującymi jakość są: szybkość uwalniania 

substancji czynnej, zawartość substancji czynnej, jednolitość zawartości substancji czynnej, profil 

zanieczyszczeń preparatu. Założeniem prac badawczych była praktyczna implementacja 

wytycznych ICH Q8(R2) Pharmaceutical Development, ICH Q9 Quality Risk Management, wraz z 

ich krajowymi odpowiednikami w postaci: komunikatu Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

dotyczącym stosowania Aneksu 20 „Zarządzanie Ryzykiem Jakości” europejskiego przewodnika 

Dobrej Praktyki Wytwarzania Produktów Leczniczych Przeznaczonych dla Ludzi i Zwierząt, 

Ustawy z dnia 6 wrześnie 2001 r. Prawo Farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Przytoczone 

powyżej wytyczne i ich implementacja w prawodawstwie polskim dotyczą m.in. fazy badawczo-

rozwojowej opracowywania procesów technologicznych, oraz analizy ryzyka ich przebiegu 

poprzez wybór i ocenę rangi wybranych parametrów procesu wytwarzania tabletek, które to 

parametry w najlepszy sposób przyczyniają się do uzyskania produktu leczniczego o najwyższej 

jakości, zgodnego z wymaganiami farmakopealnymi lub z wymaganiami normy zakładowej, tj. 

odpowiedniej specyfikacji produktowej. Rozpoznanie i uporządkowanie zmiennych wejściowych 

wpływających na przebieg procesu technologicznego, a poprzez to determinujących w 

największym stopniu krytyczne atrybuty jakościowe produktu leczniczego, umożliwiało zbadanie 

wpływu poszczególnych czynników na jakość produktu końcowego. 

Celem pracy było przypisanie odpowiednich rang parametrom krytycznym otrzymywania 

stałej postaci leku, jaką są tabletki, w przebiegu różnych przykładowych procesów 

technologicznych, oraz określenie wpływu tych procesów technologicznych i ich zmiennych 

wejściowych na jakość produktu, a poprzez to wybór korzystnego procesu technologicznego 

otrzymywania tabletek. 

W biegu prac badawczych uwzględniono: identyfikację krytycznych atrybutów 

jakościowych produktu (CQA); identyfikację krytycznych etapów procesów technologicznych; 

wykonanie macierzy wpływu poszczególnych operacji jednostkowych będących etapami 

analizowanych procesów technologicznych; analizę statystyczną danych z procesu granulacji 

szybkoobrotowej z wykorzystaniem wodnego roztworu lepiszcza; ocenę wpływu różnych 

technologii na krytyczne atrybuty jakości produktu, takich jak: tabletkowanie bezpośrednie, 

granulacja w złożu fluidalnym, granulacja w mieszarko - granulatorze z wodnym roztworem 

lepiszcza, kompaktorowanie lub powlekanie tabletek wybranymi polimerami; weryfikację 

macierzy wpływu poszczególnych operacji jednostkowych wybranych procesów technologicznych; 

wykonanie analizy ryzyka metodą analizy skutków i wad (FMEA) dla wybranych procesów 

technologicznych, a poprzez to nadanie odpowiednich rang zidentyfikowanym parametrom 

krytycznym procesu technologicznego, mającym największy wpływ na jakość produktu.  

Materiały wyjściowe wykorzystane w trakcie prowadzonych prac badawczych były 

przebadane pod kątem ich zgodności z wymaganiami jakościowymi zawartymi w odpowiedniej 
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monografii farmakopealnej lub wymaganiami wewnętrznych norm jakościowych Centrum 

Badawczo-Rozwojowego Novasome Sp. z o. o. Preparat referencyjny, wybrano na podstawie 

artykułu 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381 

z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2001/83/WE z 

dnia 6 listopada 2001 (Dz. U. L. 311 z 28.112001, str. 67). Do badań wybrano skład recepturowy 

oparty o modelową substancję czynną oraz o substancje pomocnicze, w tym: celulozę 

mikrokrystaliczną, karboksymetyloskrobię sodową typu A, laktozę jednowodną, stearynian 

magnezu oraz o hypromelozę. Na rycinie 1 przedstawiono schematycznie przebieg badanych 

procesów tabletkowania. 

 

 
Ryc. 1. Schematyczny przebieg badanych procesów tabletkowania, API – active 

pharmaceutical ingredient, substancja lecznicza. 

 

Dla zaproponowanego składu recepturowego przeprowadzono trzy procesy umożliwiające 

otrzymanie granulatu, z którego następnie otrzymywano tabletki o odpowiedniej dawce. Procesami 

tymi były: granulacja w mieszarko - granulatorze z wodnym roztworem lepiszcza wraz z 

suszeniem granulatu w złożu fluidalnym, granulacja sucha metodą kompaktorowania oraz 

granulacja z wykorzystaniem wodnego roztworu lepiszcza w złożu fluidalnym. Czwartym 

procesem, który badano pod kątem możliwej optymalizacji atrybutów jakościowych tabletek 

opartych na przedstawionej recepturze było tabletkowanie bezpośrednie. W przypadku tabletek 

otrzymanych w wyniku tabletkowania granulatu uzyskanego w wyniku procesu granulacji w 

mieszarko - granulatorze zbadano wpływ powlekania komercyjnie dostępnymi otoczkami 

bazującymi na wybranych polimerach, w tym na alkoholu poliwinylowym 

hydroksypropylometylocelulozie i celulozie mikrokrystalicznej. Wybrane krytyczne atrybuty 

jakościowe granulatów oraz mas tabletkowych, oraz krytyczne atrybuty jakościowe 

charakteryzujące otrzymywane tabletki umieszczono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Wybrane wymagania jakościowe granulatu i masy 

tabletkowej (A), wybrane wymagania jakościowe produktu (B). 

A 

Parametr Wymagana wartość 

Kąt usypu [°] n.w.n. 55 

Gęstość nasypowa [g/ml] n.m.n. 0,5 

Gęstość nasypowa po ubiciu [g/ml] n.m.n. 0,6 

Wskaźnik Hausnera n.w.n. 1,45 

Współczynnik Carr’a (współczynnik zagęszczalności) n.w.n. 31 

Zawartość substancji czynnej [%] n.m.n. 95% 
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B 

Krytyczne atrybuty jakości 
Dawka substancji 

czynnej 200 mg 

Dawka substancji 

czynnej 400 mg 

Parametr Wymagana wartość 

Średnia masa tabletki [mg] 
min 406,7 

± 5% 

386,4 813,4 

± 5% 

772,7 

max 427,0 854,0 

Jednolitość dawki na podstawie odchylenia masy Ph. Eur. 2.9.40 Ph. Eur. 2.9.40 

Ścieralność [%] n.w.n. 2,0 n.w.n. 2,0 

Czas rozpadu [min] n.w.n. 15 n.w.n. 15 

Zawartość substancji czynnej [mg] 190 - 210 380 - 420 

Zawartość substancji czynnej [%] 95 - 105 95 - 105 

Suma wszystkich zanieczyszczeń [%] n.w.n. 2 n.w.n. 2 

n.w.n. – nie więcej niż, n.m.n. – nie mniej niż, Ph. Eur. – Farmakopea Europejska, 

min – najniższa dopuszczalna wartość, max – najwyższa dopuszczalna wartość 

 

Badanie dostępności farmaceutycznej wybranych tabletek prowadzono w aparacie typu II 

zgodnym z zapisami Farmakopei Europejskiej, a zawartość uwolnionej substancji czynnej badano 

metodą spektrofotometryczną poprzez pomiar absorbancji badanej próbki w odniesieniu do 

absorbancji próbki wzorca. Statystyczną ocenę wpływu poszczególnych zmiennych procesowych 

w przypadku granulatów i tabletek otrzymanych w wyniku procesów prowadzonych w mieszarko - 

granulatorze szybkoobrotowym badano wykorzystując metodę regresji wielorakiej. Użycie metody 

analizy wielorakiej umożliwiło obliczenie współczynników Pearsona, a poprzez to wpływu 

poszczególnych parametrów procesu, tj. zmiennych procesowych na wybrane zmienne jakościowe 

definiujące zarówno granulat jak i otrzymywane z niego tabletki. Dla granulacji w mieszarko - 

granulatorze szybkoobrotowym badania prowadzono wykorzystując podejście oparte na tzw. 

„jakości przez testowanie”. Dążono więc do opracowania procesu technologicznego 

umożliwiającego otrzymywanie produktu końcowego bez wyznaczenia parametrów brzegowych 

procesu granulacji. W przypadku procesu granulacji metodą suchą kompaktorowania, zastosowano 

metodykę planowania doświadczeń a poprzez to wyznaczenie wartości parametrów brzegowych 

procesu, zapewniających każdorazowo otrzymanie produktu o określonej, ściśle zdefiniowanej 

jakości. Do wyznaczenia przestrzeni projektowej wykorzystano plan dwuczynnikowy kompletny 

dla trzech parametrów procesowych z dodatkowymi wartościami centralnymi. Do obliczeń 

wykorzystano oprogramowanie Statistica firmy StatSoft - statystyki przemysłowe. Dane uzyskane 

z procesów włączono do analizy wpływu i ryzyka. Analizę wpływu oparto na określeniu 

potencjalnego oddziaływania pomiędzy parametrami operacyjnymi a krytycznymi atrybutami 

opisujące półproduktu (granulaty, masy tabletkowe) oraz produkt w postaci tabletek. Analizę 

ryzyka przygotowano w oparciu o analizę przyczyn i skutków wad tzw. FMEA (ang. Failure Mode 

and Effects Analysis), która umożliwiała nadanie odpowiednich rang parametrom krytycznym 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wykorzystanie metod 

statystycznych w postaci regresji wielorakiej umożliwia zbadanie zależności pomiędzy zmiennymi 

zależnymi i niezależnymi, oraz siły i kierunku tej zależności, co umożliwia określenie parametrów 

istotnych w przebiegu procesu technologicznego, także w przypadku procesów nierealizowanych z 

wykorzystaniem statystycznego planowania doświadczeń. Ponadto wykorzystanie statystycznych 

metod planowania doświadczeń w postaci np. planów czynnikowych dwuwartościowych, 

umożliwia określenie przestrzeni projektowej dla wybranego procesu produkcyjnego - procesu 

kompaktorowania masy tabletkowej o zaproponowanym składzie substancji pomocniczych. Dla 

opracowanej receptury możliwe są do zastosowania dwa procesy technologiczne: granulacja z 

wykorzystaniem wodnego roztworu lepiszcza oraz kompaktorowanie. W przypadku tabletek 

powlekanych otoczkami bazującymi na różnych polimerach obserwuje się wpływ rodzaju polimeru 
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na przebieg profilu uwalniania substancji czynnej z badanych tabletek w największym stopniu w 6 

minucie prowadzenia badania uwalniania substancji czynnej. Analiza ryzyka dla danego procesu 

otrzymywania tabletek metodą FMEA, w połączeniu ze statystycznym badaniem zależności 

istniejących w różnych procesach, umożliwia nadanie odpowiednich rang poszczególnym etapom 

procesu z jednoczesnym nadaniem limitów poszczególnym parametrom procesu. Tabletki 

uzyskane z granulatu uzyskanego w wyniku procesu kompaktorowania cechują się szybszym 

profilem uwalniania substancji leczniczej w początkowym jego przebiegu, w porównaniu do 

tabletek otrzymanych z granulatów uzyskanych w wyniku granulacji w mieszarko-granulatorze. 

Przykładowy wykres ilustrujący wpływ ilości stearynianu magnezu oraz hydroksypropylo-

metylocelulozy na wartość współczynnika podobieństwa profili uwalniania modelowej substancji 

czynnej z tabletek otrzymywanych z granulatów uzyskanych w wyniku granulacji w mieszarko-

granulatorze szybkoobrotowym, w odniesieniu do produktu referencyjnego, zaprezentowano na 

rycinie 2. 

 
Ryc. 2. Przykładowy wykres wpływu ilości stearynianu magnezu (MgSt) oraz 

hydroksypropylometylocelulozy (HPMC) na wartość współczynnika podobieństwa (F2) profili 

uwalniania modelowej substancji czynnej z tabletek otrzymywanych z granulatów uzyskanych w 

wyniku granulacji w mieszarko-granulatorze szybkoobrotowym, w odniesieniu do preparatu 

referencyjnego. 

 

Proces kompaktorowania, pod względem ilości parametrów krytycznych, jest w badanym 

przypadku korzystniejszy, ze względu na mniejszą ich ilość w porównaniu do procesu w 

mieszarko-granulatorze. Głównym parametrem krytycznym procesu granulacji metodą 

kompaktorowania jest ciśnienie walców oddziałujących na masę tabletkową, które ma decydujący 

wpływ na rozkład wielkości cząstek uzyskiwanego w tym procesie granulatu. Dla substancji o 

słabych właściwościach sypkich, cechujących się dużą adhezją do powierzchni wykonanych z 

różnych materiałów, nie jest możliwe zastosowanie procesu granulacji w złożu fluidalnym oraz 

procesu tabletkowania bezpośredniego w przypadku zastosowanego składu substancji 

pomocniczych. Przeprowadzona analiza statystyczna potwierdza zasadność stosowania metody 

FMEA w celu wyboru parametrów krytycznych procesów otrzymywania tabletek dla 

zaproponowanego składu recepturowego. Dobór krytycznych parametrów wytwarzania tabletek, 

zgodnie z metodą FMEA zapewnia optymalizację jakości produktu leczniczego na etapie prac 

badawczo-rozwojowych, i może przyczynić się do poprawy jakości tego produktu po wdrożeniu do 

produkcji. 
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