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PRZEGLĄD JAKOŚCI PRODUKTU W ZESTAWIE FARMACEUTYCZNYM 

Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Przeglądy jakościowe powinny być przeprowadzane między innymi pod kątem weryfikacji 
stabilności istniejących procesów, zarówno dla materiałów wyjściowych i produktów 
gotowych. Przegląd powinien określać ewentualne trendy i określać poprawę produktu 
i procesu. Przegląd jakości produktu oprócz funkcji udokumentowania poprawnego 
działania procesu spełnia również funkcję narzędzia ciągłej poprawy jakości 
w przedsiębiorstwie farmaceutycznym, podobnie jak np. SixSigma. Przegląd ukazuje 
jakość i jej zmiany w szerszym kontekście i pozwala wydobyć wiedzę chociażby odnośnie 
efektów wprowadzanych zmian w procesach. 

Przegląd jakości produktu stanowi naturalny kolejny krok wdrożenia zasad GMP 
w przedsiębiorstwie i zazwyczaj określone dla niego wymagania nie są nowością a jedynie 
rozszerzeniem i podsumowaniem dotychczas przeprowadzanych badań i zestawień. 
W artykule zostaną przedstawione niektóre elementy wchodzące w skład przeglądu jakości 
i zostaną przedstawione praktyczne przykłady analizy danych, z którymi może zetknąć się 
specjalista do spraw jakości. 

Elementy przeglądu jakości a statystyka 

Oczywiście dokument podsumowujący przegląd produktu powinien zawierać wiele 
elementów pozwalających podsumować „historię” jakości produktu takich jak status 
kwalifikacji odpowiedniego sprzętu i mediów. W niniejszym artykule skupimy się na 
elementach związanych ze statystyczną analizą danych i w tym kontekście w raporcie 
powinna się znaleźć: 

 Analiza krytycznych parametrów produktu i procesu – dane zebrane dla 
poszczególnych produktów powinny zostać poddane analizie trendów przy użyciu 
odpowiednich technik statystycznych 

 Analiza stabilności i zdolności jakościowej procesów – dla kart kontrolnych granice 
kontrolne powinny zostać ustalone w oparciu o dane historyczne 

 Analiza skuteczności wprowadzonych działań – może być zrealizowane 
w najróżniejszy sposób z wykorzystaniem kart kontrolnych Shewharta, testów 
istotności różnic czy też testów nieparametrycznych. 

 Podsumowanie programu badania stabilności leków – to zagadnienie wspomagane 
jest przez Zestaw Ocena Stabilności. 
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 Podsumowanie wyników porównywania profili uwalniania dla tabletek – to zagadnie-
nie wspomagane jest przez Zestaw Profile Uwalniania. 

 Analiza trendów parametrów środowiskowych – ocena parametrów środowiskowych 
może zostać potraktowana podobnie jak analiza krytycznych parametrów procesu. 

Część wymienionych zagadnień związana jest z danymi, które są przetwarzane dopiero na 
etapie tworzenia przeglądu jakości a inne takie jak podsumowanie programu stabilności 
odnosi się do danych przeanalizowanych prawdopodobnie wcześniej. W artykule zajmiemy 
się przede wszystkim oceną zdolności jakościowej oraz analizą trendów. 

Wytyczne odnośnie stosowanych technik statystycznych są ogólne i osoba przygotowująca 
przegląd powinna zadbać o odpowiednie ich zastosowanie. Odpowiednie to znaczy 
spełniające stawiane przed analizą cele, poprawne merytorycznie oraz pozwalające ocenić 
zmiany jakościowe w procesie. W dalszej części artykułu zwrócimy uwagę na różne 
aspekty analizy danych w tym kontekście. 

Ocena stabilności i ocena zdolności 

Ocena stabilności i zdolności obejmuje standardowe analizy wykorzystywane w SPC 
(Statistical Proces Controll – statystyczne sterowanie procesami), czyli karty kontrolne 
Shewharta oraz obliczanie wskaźników zdolności. W zależności od danych, które mamy do 
dyspozycji możemy zastosować standardową kartę kontrolną wartości średnich i rozstępów 
lub kartę kontrolną pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu. Przykładowo jeżeli 
mamy do dyspozycji kilka lub kilkadziesiąt pomiarów parametru w obrębie serii 
to możemy utworzyć kartę wartości średnich i rozstępów lub dla każdej serii obliczyć 
wartość średnią dla parametru i zastosować kartę pojedynczych obserwacji. Obydwa 
podejścia będą poprawne ale musimy sobie uzmysłowić różnice w tak przeprowadzonych 
analizach. Rozważmy następujący przykład w którym chcemy przeanalizować jeden 
z parametrów produktu lub procesu. Mamy do dyspozycji dane z 17 serii produktu i dla 
każdej serii mamy do dyspozycji 5 pomiarów. Wartością nominalną dla parametru jest 74 
natomiast parametr nie może przekroczyć wartości 73,93 i 74,07. W związku z tym, 
że mamy do dyspozycji pięć surowych pomiarów dla każdej serii możemy utworzyć kartę 
kontrolną wartości średnich i rozstępów (rys. 1). 

Na rysunku 1 na górnym torze karty kontrolnej widzimy 2 punkty wskazujące na rozregu-
lowanie, natomiast na dolnym torze, torze rozstępów, parametr jest uregulowany. 
Wskazuje to na częsty problem w przypadku produkcji podzielonej na serie: zmienność 
w obrębie serii jest dużo mniejsza niż zmienność od serii do serii. Innymi słowy po 
ustawieniu produkcji dla pojedynczej serii jesteśmy w stanie utrzymać parametr 
na żądanym poziomie. Problem pojawia się kiedy ustawiamy produkcję dla kolejnej serii: 
po prostu nie dbamy o to (lub nie jesteśmy w stanie) aby wartość parametru ustawić 
dokładnie na wymaganym poziomie 74. Co prawda nie powinniśmy wyznaczać 
wskaźników zdolności dla procesu nieuregulowanego, niemniej w niektórych przypadkach 
możemy odstąpić od tej zasady jeżeli jest to sensownie uzasadnione. 
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Rys. 1. Dwutorowa karta kontrolna dla 17 serii produktu. 

Na rysunku 2 widzimy kartę kontrolną, łącznie z obliczonymi wskaźnikami zdolności 
procesu. 

 
Rys. 2. Dwutorowa karta kontrolna dla 17 serii produktu z naniesionymi tolerancjami 

i pojedynczymi pomiarami dla każdej serii. 

Widać, że w porównaniu do specyfikacji i wartości wskaźników zdolności (ok. 1,9) proces 
prezentuje się dobrze to znaczy jest zdolny jakościowo. Pozostaje rozwiązać problem 
punktów wskazujących na rozregulowanie, czyli wyeliminować niestabilność. W tym 
przypadku możemy przyjąć dwie ścieżki: 
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1. Zlikwidować różnicę pomiędzy zmiennością parametru wewnątrz serii produkcyjnej 
a zmiennością pomiędzy wartościami średnimi z kolejnych serii. Możemy tego 
dokonać jedynie przez ingerencję w proces zapewniając tylko (albo aż) aby średnia 
wartość parametru dla każdej serii była zbliżona. To oczywiście będzie wiązać się 
z kosztami. 

2. Pogodzić się z różnicami pomiędzy seriami i monitorować stabilność procesu na 
wyższym poziomie, co oznacza uwzględnienie przy konstrukcji karty kontrolnej poza 
zmiennością wewnątrz serii zmienność „miedzy seryjną”. 

W naszym przykładzie wybierzemy ścieżkę 2. Dlaczego? Poprzyjmy naszą decyzję krótką 
analizą ryzyka. Wartość wskaźnika zdolności Ppk wynosi 1,9 co oznacza w praktyce, że 
szansa pojawienia się pomiaru poza granicami tolerancji to 0,014 na milion – czyli sto-
sunkowo mała. Ujmując to inaczej: parametr produktu wypadnie poza ustalone tolerancje 
co około 100 milionów wyprodukowanych tabletek. To czy możemy pogodzić się z takim 
ryzykiem musimy oszacować biorąc pod uwagę skutki ewentualnego przekroczenia 
i wielkości produkcji. Pójdźmy w naszym rozumowaniu jeszcze o krok dalej: w przyszłości 
na proces mogą zadziałać różne nieprzewidziane czynniki, które mogą obniżyć jakość. 
Obniżmy więc wymagania dla procesu do poziomu 1,66 dla Ppk i skorygujmy granice 
kontrolne tak aby karta kontrolna ostrzegała o niedotrzymaniu tego poziomu. 

Powróćmy do ustalenia nowych parametrów karty kontrolnej. Jeżeli przyjmiemy założenie 
że Ppk>1,66 to musimy przyjąć że całkowita zmienność parametru powinna być mniejsza 
od 0,014. Pamiętajmy o tym, że na górnym torze monitorujemy wartości średnie dla serii 
i jeżeli dla każdej serii mamy do dyspozycji 5 pomiarów to zmienność wartości średnich 
będzie równa odchyleniu standardowym pomiarów podzielonemu przez pierwiastek z 5. 
Poniżej znajduje się skorygowana karta kontrolna: 

 
Rys. 3. Dwutorowa karta kontrolna dla 17 serii produktu ze skorygowanymi granicami kontrolnymi 

na górnym torze. 
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Zauważmy, że wskaźniki zdolności nie zmieniły się, bo odnoszą się one do danych 
surowych. My zmieniliśmy jedynie sposób przedstawiania danych na górnym torze karty 
kontrolnej. Reasumując, górny tor weryfikuje czy wartości średnie z serii nie odbiegają 
zbytnio od „standardu” dolny tor natomiast weryfikuje czy zmienność w obrębie serii 
pozostaje bez zmian a w szczególności czy się nie zwiększa. 

Analiza trendów w oparciu o kartę kontrolną 

Po wstępnym dobraniu parametrów karty kontrolnej musimy je zweryfikować. Załóżmy, 
że zebraliśmy dane dla kolejnych np. 8 serii i utrzymując identyczne granice kontrolne na 
dolnym i górnym torze sprawdzamy czy nie ma punktów wskazujących na rozregulowanie. 
Jeżeli punkty wskazują na rozregulowanie to oznacza albo pogorszenie jakości, albo to że 
nie udało się nam uchwycić prawdziwej zmienności procesu podczas projektowania karty. 
Spójrzmy na wykres poniżej: 

 

Rys. 4. Dwutorowa karta kontrolna dla 25 serii produktu – weryfikacja ustalonych granic 
kontrolnych. 

Na karcie kontrolnej pojawił się niestety jeden punkt wskazujący na rozregulowanie 
i jednocześnie nieznacznie pogorszyła się zdolność procesu. Wynika stąd, że granice 
kontrolne były ustalone zbyt optymistycznie. Obniżmy więc oczekiwania odnośnie Ppk 
do poziomu 1,4. Taki poziom pozwoli nam monitorować wskaźnik zdolności na 
wymaganym zazwyczaj poziomie 1,33 jeszcze z pewną rezerwą. Przy takim założeniu 
karta kontrolna będzie wyglądać jak na rysunku poniżej (rys. 5). 
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Rys. 5. Dwutorowa karta kontrolna dla 25 serii produktu – skorygowane granice kontrolne. 

Mamy więc ustalone granice kontrolne dla obu torów. Najprostsza analiza trendów na kar-
cie polega na dodawaniu danych dla nowych serii i weryfikowaniu punktów wskazujących 
na rozregulowanie. Problemy z jakością mogą objawić się zwiększonym rozrzutem danych 
w obrębie serii lub zmianą wartości średniej w serii w stosunku do obserwacji history-
cznych. W pierwszym przypadku możemy spodziewać się punktu wskazującego na rozre-
gulowanie na dolnym torze a w drugim na górnym. Możemy tu mówić o pojawieniu się 
trendu dla wartości średniej lub rozrzutu i w takim przypadku powinno zostać wszczęte do-
chodzenie przyczyny takiego zachowania parametru procesu lub produktu i oczywiście 
powinny zostać wdrożone działania naprawcze a następnie zapobiegawcze. 

Analiza skuteczności zmian w oparciu o kartę kontrolną 

Sprawdzenie czy wprowadzone dla procesu zmiany przyniosły oczekiwaną poprawę, lub 
co gorsza nie zmniejszają jakości, w dużym stopniu zależy od sytuacji i danych, które ma-
my do dyspozycji. Dla przykładu skorzystamy z omawianego wcześniej podejścia do two-
rzenia karty kontrolnej. Ostatecznym wynikiem poprzedniego przykładu była karta kontrol-
na z ustalonymi granicami kontrolnymi na dolnym i górnym torze. Ustalenie parametrów 
karty kontrolnej na stałe pozwala wykryć ewentualne zmiany w procesie. Często bardziej 
oczywiste jest wykrywanie zmian na gorsze. Przykładowo, podjęta została decyzja o zmia-
nie dostawcy substancji pomocniczej dla rozważanego wyrobu. Po wyprodukowaniu serii 
testowej okazało się, że wartości średnie nie zmieniły się istotnie, to znaczy po wprowa-
dzeniu nowego punktu na górny tor karty kontrolnej nie otrzymaliśmy punktu wskazujące-
go na rozregulowanie. Rozregulowanie wystąpiło natomiast na dolnym torze (rys. 6), który 
monitoruje zmienność parametru w obrębie serii. Wskazywało by to na pogorszenie jakości 
parametru ze względu na zmienność, co z kolei sugerowałoby, że nowy surowiec ma inne 
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(gorsze) właściwości, co negatywnie wpływa na analizowany przez nas kluczowy parametr 
procesu. Innymi słowy karta kontrolna wykryła, że zmiana polegająca na wprowadzeniu 
nowego surowca miała niekorzystne skutki. 

 

Rys. 6. Dwutorowa karta kontrolna dla 17 serii produktu z rozregulowaniem na dolnym torze. 

Nie zawsze jednak wyniki są tak oczywiste. Jeżeli zmiana surowca poprawiła analizowany 
przez nas parametr procesu to identyfikacja tej zmiany może nie być tak oczywista i za-
zwyczaj aby ją potwierdzić będziemy musieli zebrać dane z kilku serii. Ponadto zmiana 
może być subtelna i niezauważalna „gołym okiem”. Wtedy często bezcenna wiedza o po-
prawie jakości parametru może być wydobyta jedynie przy zastosowaniu odpowiedniego 
testu statystycznego. 

 
Rys. 7. Przykład karty kontrolnej z niewielką ale istotną poprawa zmienności. 
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Przykład analizy trendów dla parametrów środowiskowych 

Jednym z wymagań GMP jest stworzenie systemu monitorującego parametry środo-
wiskowe. Systemy tego typu są zazwyczaj automatyczne dzięki czemu mamy do dyspo-
zycji dużą ilość danych odnośnie np. temperatury pomieszczenia magazynowego. Zauwa-
żmy, że sytuacja jest trochę inna niż w przypadku analizy danych parametru wyrobu goto-
wego gdyż nie mamy podziału na serie produkcyjne. Załóżmy że pomiar temperatury jest 
wykonywany co 30 minut i jego wartość jest zapisywana, więc mamy do przeanalizowania 
duży zbiór danych, chcąc przeanalizować dane z ostatniego roku. Przykładowy wykres 
przebiegu może wyglądać jak na rysunku poniżej. 

 
Rys. 8. Liniowy wykres przebiegu wartości temperatury w magazynie za 1 rok. 

Z rysunku wynika w zasadzie tylko tyle, że wartość temperatury nie przekracza 
(za wyjątkiem jednego punktu) 18 i 22 stopni. Jak przeprowadzić analizę ewentualnych 
trendów w przypadku tak dużej liczby danych? Tworzenie karty kontrolnej Shewharta nie 
ma sensu w tym przypadku. Sama analiza wykresu też nie pokaże nic ciekawego. Musimy 
więc posłużyć się innymi odpowiednimi statystykami. 

Pierwszym krokiem może być sprawdzenie czy temperatura w badanym okresie nie 
zmieniała się, w górę lub w dół, w trendzie liniowym. Możemy to ocenić obliczając 
współczynnik korelacji liniowej Pearsona, który ocenia poziom zależności liniowej, która 
w naszym przypadku byłaby zależnością liniową wartości temperatury od czasu. Dla 
danych rzeczywistych wartość R zawsze będzie różna od zera, więc nawet ważniejsza jest 
informacja czy wartość R może być wzięta pod uwagę, czyli czy jest istotna statystycznie. 
W tym celu w trybie interakcyjnym STATISTICA możemy wykorzystać macierze korelacji 
w module Statystyki podstawowe i tabele. W wyniku analizy otrzymujemy następujący 
rezultat (rys. 9). 
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Rys. 9. Wyniki analizy korelacji dla trendu liniowego. 

W tabeli otrzymujemy wartość R=-0,0085 i informację czy wartość ta jest istotna, 
w postaci prawdopodobieństwa testowego p=0,269. W tym przypadku w sensie 
statystycznym obliczone R nie różni się istotnie od wartości 0, zatem nie obserwujemy 
zależności. 

Poszukiwanie trendu rzadko kończy się na jednej analizie lub wykresie, zwłaszcza jeżeli 
mamy „trudny” zbiór danych jak w naszym przykładzie. Sprawdzimy teraz czy nie mamy 
tutaj do czynienia z tak zwanym trendem okresowym, który może wystąpić mimo braku 
trendu liniowego, który właśnie został wykluczony. Możemy tutaj zastosować bardzo 
proste podejście polegające na zbadaniu zależności pomiędzy n-tą a (n-1)-szą wartością 
pomiaru temperatury w całym szeregu. Pozwoli to zastosować identyczne podejście jak 
w poprzednim przykładzie, czyli policzymy współczynnik R. Wynik został podany 
poniżej: 

 
Rys. 10. Wyniki analizy korelacji dla zależności wewnątrz szeregu. 

Wartość prawdopodobieństwa testowego jest mniejsza od progowej wartości dla testu 
istotności, czyli w danych istnieje trend polegający na wewnętrznej zależności w szeregu. 
Występuje tutaj zatem autokorelacja. Problem został zatem zidentyfikowany, natomiast nie 
znamy jego natury. Aby odkryć naturę autokorelacji możemy utworzyć wykres 
autokorelacji, który przeprowadza analizę zależności w szeregu wielokrotnie dla wielu 
przesunięć w czasie. Spójrzmy na wykres poniżej: 
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Rys. 11. Wykres autokorelacji obrazujący charakter zależności w szeregu. 

Powyżej widzimy bardzo wyraźną zależność sinusoidalną o okresie równym 48, czyli 
wiedząc że pomiar jest dokonywany co 30 minut okres jest po prostu dobowy. Posiadając 
taką informację możemy teraz poszukać przyczyny takiego zachowania temperatury i być 
może będziemy w stanie wyeliminować trend. Po wyeliminowaniu trendu jakość tego 
parametru z pewnością się poprawi. 

Przegląd jakości produktu w podejściu praktycznym 

Przegląd jakości produktu z punktu widzenia osoby, która ma go wykonać co pewien czas, 
jest czasochłonnym procesem, w którym większość czasu tracona jest na przetwarzanie 
bardzo podobnych danych i tworzenie raportu przez co pozostaje mało czasu na analizę 
otrzymanych wyników i poszukiwanie zależności, których poznanie jest dopiero wartością 
dodaną przeglądu jakości. W praktycznym podejściu do problemu tworzenia przeglądu tak 
samo ważna jak merytoryka analiz jest automatyzacja procesu tworzenia raportu wszędzie 
tam gdzie jest to możliwe. Aby wspomóc osoby zajmujące się tworzeniem przeglądu 
jakości produktu StatSoft stworzył specjalny moduł o nazwie Zestaw Przegląd Jakości 
Produktu, który ma wspomagać osobę przetwarzającą dane. Program przeprowadza, 
w wartości pomiarów dla parametrów produktu, procesu lub środowiska, serię analiz 
i podsumowań, które są automatycznie umieszczane w gotowym do użycia raporcie MS 
Word. 

Dla przykładu przeanalizujemy plik danych w którym zostały zapisane wartości 
temperatury w magazynie omówione w poprzednim przykładzie. Uruchamiamy program, 
wskazujemy arkusz danych i wybieramy zmienną do analizy jak na rysunku poniżej: 
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Rys. 12. Okno programu Przegląd Jakości Produktu. 

Następnie wybieramy elementy raportu i naciskamy przycisk Uruchom tworzenie raportu. 
Po kilku sekundach otrzymujemy raport z podsumowaniami, analizami i wykresami, które 
były wykorzystywane w poprzednich przykładach. Przykładowy wycinek raportu znajduje 
się na rysunku poniżej. 

 
Rys. 13. Przykładowy fragment raportu wygenerowany w Przeglądzie Jakości Produktu. 

Warto zauważyć, że oprócz wyników testów takich jak np. test Neumanna na istnienie 
trendu, widzimy także interpretację wyników co ułatwia przeglądanie raportu i szybkie 
podejmowanie decyzji. 
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