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Podstawowym zadaniem producentów leków jest dostarczanie odbiorcom produktów 
o odpowiedniej jakości. Miarą jakości produktów leczniczych jest skuteczność i bez-
pieczeństwo, co w przypadku leków odtwórczych oznacza równoważność farmaceutyczną 
i biologiczną w stosunku do leku innowacyjnego. Zgodnie z koncepcją Quality by Design, 
zadanie to ma być realizowane przez dogłębne zrozumienie wszelkich aspektów wytwarza-
nia produktów leczniczych [1, 4, 6]. Wytyczne ICH zalecają korzystanie z narzędzi statys-
tycznych do realizacji prac badawczo-rozwojowych [4]. W odniesieniu do prac związanych 
m.in. z doborem składu preparatu oraz badaniem i optymalizacją procesu technologicznego 
zastosowanie znajduje metodyka projektowania doświadczeń (DOE, Design of Experi-
ments).  

Przedstawiono trzy przykłady zastosowania narzędzi statystycznych podczas prac badaw-
czych zmierzających do opracowania technologii produkcji leków odtwórczych. Pierwszy 
przykład dotyczy doboru składu ilościowego produktu z zastosowaniem tzw. planów dla 
mieszanin. Przykład drugi stanowi badanie krytyczności parametrów operacyjnych procesu 
technologicznego, przeprowadzone z wykorzystaniem planu eliminacyjnego. W przykła-
dzie trzecim zademonstrowano optymalizację zakresów operacyjnych parametrów krytycz-
nych, w oparciu o plan centralny kompozycyjny.  

Wprowadzenie 

Zagadnienia dotyczące jakości produktów leczniczych są stale podnoszone przez między-
narodowe organizacje, których zadaniem jest weryfikacja procesu technologicznego 
i dopuszczanie leku do obrotu. W celu usprawnienia kontroli nad wytwarzaniem leków 
w sierpniu 2002 roku organizacja U.S. Food and Drug Administration (FDA) podjęła 
inicjatywę wytyczenia nowego kierunku rozwoju zasad dobrej praktyki wytwórczej, którą 
nazwano Pharmaceutical Current Good Manufacturing Practices (CGMPs) for the 21st 
century (bieżące zasady dobrej praktyki wytwórczej dla 21 wieku) [3]. Nowa interpretacja 
GMP zorientowana jest na zapewnienie jakości produktów w oparciu o szeroko pojętą 
analizę ryzyka, której celem jest identyfikacja tych elementów systemów wytwarzania, 
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które mogą istotnie wpływać na jakość produkowanego leku. Definicja ryzyka uwzględnia 
aspekt prawdopodobieństwa wystąpienia szkody oraz strat, które szkoda może spowodo-
wać. Model systemu zarządzania ryzykiem przedstawiono na rys. 1 [5].  
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Rys. 1. Schemat procesu zarządzania ryzykiem [5]. 
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niekorzystnego wpływu na parametry produktu, a także oszacowania prawdopodobieństwa 
oraz konsekwencji wystąpienia wady. W dalszej kolejności podejmowane są działania 
zmierzające do zminimalizowania częstotliwości występowania niepożądanych zjawisk. 
Jest to etap kontroli ryzyka, w czasie którego definiowane są bezpieczne zakresy opera-
cyjne dla czynników stwarzających zagrożenie dla jakości produktu. Efektem tego etapu 
jest podjęcie decyzji o akceptacji ryzyka, jakie może stwarzać zdefiniowany czynnik. 
Wszelkie działania powinny być odpowiednio dokumentowane i komunikowane zaangażo-
wanym stronom, a rezultaty funkcjonowania systemu powinny podlegać okresowemu 
przeglądowi i ocenie [1, 3, 5, 6]. 

W odniesieniu do procesów technologicznych, zarządzanie ryzykiem sprowadza się do 
wdrożenia systemu innowacyjnej Technologii Analizy Procesu (Process Analytical Tech-
nology), który opiera się na dogłębnym zrozumieniu procesu wytwarzania [1]. Zwrócono 
uwagę na fakt, że jakość nie może być oceniana przez badanie produktu; powinna być 
„wbudowana w produkt” lub zagwarantowana przez projekt procesu (quality cannot be 
tested into products; it should be built-in or should be by design). W tym celu zaleca się 
przeprowadzenie systematycznych prospektywnych badań w oparciu o naukowo uzasad-
nioną metodykę, uwzględniających holistyczną naturę przedmiotu, zorientowanych na 
ocenę ryzyka. Rozwiązania te nazwano „Jakość przez Projekt” (Quality by Design), 
w skrócie QbD [4]. Opracowanie technologii wytwarzania leku powinno uwzględniać 
następujące zagadnienia: 
♦ określenie właściwości leku o kluczowym znaczeniu dla pacjentów, 
♦ zdefiniowanie cech postaci leku o krytycznym znaczeniu dla jakości, stąd nazwanych 

krytycznymi atrybutami jakości (Critical Quality Atributes), w skrócie CQA, 
♦ dobór składników produktu leczniczego, 
♦ opracowanie procesu technologicznego, 
♦ wytypowanie parametrów krytycznych wytwarzania postaci leku (Critical Process 

Parameters), w skrócie CPP, 
♦ optymalizację zakresów operacyjnych parametrów krytycznych, 
♦ opracowanie metod kontroli procesu produkcyjnego, które powinny umożliwić uzyski-

wanie produktu o wysokiej jakości w sposób powtarzalny. 

Krytyczne atrybuty jakości leku (CQA) to fizyczne, chemiczne lub mikrobiologiczne właś-
ciwości substancji leczniczej, substancji pomocniczych, półproduktów oraz finalnej postaci 
leku. W przypadku tabletek są to np. parametry dotyczące wielkości dawki substancji 
leczniczej, odporności mechanicznej, szybkości uwalniania substancji leczniczej z postaci 
leku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się analizowanie parametrów zastępują-
cych krytyczne atrybuty jakości leku. Przykład stanowią tabletki zawierające łatwo 
rozpuszczalne substancje lecznicze. Kontrola jakości preparatu może opierać się na wyni-
kach badań czasu rozpadu tabletek z pominięciem badań szybkości uwalniania substancji 
leczniczej. Osiągnięcie odpowiednich wartości CQA, a następnie ich utrzymanie jest nad-
rzędnym celem projektowania. Wpływ parametrów procesu na produkt powinien być 
dokładnie oszacowany z wykorzystaniem metod planowania doświadczeń (Design of 
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Experiments, w skrócie DOE). Parametry objęte badaniem określają tzw. przestrzeń 
projektową (Design Space), o granicach wytyczonych przez ekstrema zmiennych nie-
zależnych. Przestrzeń projektowa powinna uwzględniać poziomy zmiennych wejściowych 
prowadzące do uzyskania odpowiedzi procesu niezgodnej z wymaganiami, tj. parametrów 
CQA o wartościach niezgodnych z wyspecyfikowanymi kryteriami akceptacji. Wytwo-
rzenie wadliwego produktu ułatwia bowiem zrozumienie zależności funkcjonalnej między 
zmiennymi. Czynniki procesu, których zmienność w ograniczonym zakresie operacyjnym, 
w sposób bezpośredni i znaczący wpływa na krytyczne atrybuty jakości postaci leku, 
nazywane są parametrami krytycznymi [9]. W oparciu o dane uzyskane w fazie pro-
jektowej ustalane są metody kontroli poszczególnych etapów procesu technologicznego. 
Wyniki analiz substancji i półproduktów, wykonywanych w trakcie wytwarzania postaci 
leku, stanowią podstawę do sterowania procesem. W tym celu dopuszcza się wprowadza-
nie zmian niewykraczających poza zakres zdefiniowanej przestrzeni projektu. Stosowanie 
zaproponowanych rozwiązań może ograniczyć liczbę analiz produktu gotowego i w ten 
sposób skrócić czas oczekiwania na zwolnienie leku do sprzedaży. Przykładowo: 
jednolitość zawartości substancji leczniczej w tabletkach może być orzekana na podstawie 
wyników pomiarów wykonywanych w trakcie tabletkowania, tj. analiz masy tabletek i za-
wartości substancji leczniczej w tabletkach metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni.  

Wyniki pomiarów należy gromadzić w ciągu tzw. pełnego „cyklu życia” produktu, tj. do 
momentu zaprzestania jego produkowania. Utworzone bazy danych powinny podlegać 
okresowym przeglądom, wykonywanym w celu sprawdzenia funkcjonalności przestrzeni 
projektowej, a w razie potrzeby jej rozszerzenia, zawężenia lub ponownego zdefiniowania.  

Program STATISTICA oferuje narzędzia, które można wykorzystać do realizacji założeń 
innowacyjnego systemu QbD. Poniżej przedstawiono praktyczne przykłady statystycznego 
projektowania doświadczeń zmierzających do wybrania składników leku, wytypowania 
krytycznych parametrów procesu produkcyjnego oraz do optymalizacji ich zakresów 
operacyjnych. 

Przykład 1 – wybór składu postaci leku  

Prace badawcze zmierzały do opracowania leku odtwórczego stosowanego w leczeniu 
choroby nadciśnieniowej. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz wyników prac pre-
formulacyjnych określono skład postaci leku (tabela 1). Wstępne doświadczenia 
w laboratorium technologicznym wskazały na istotny wpływ ilości składników A, B, C na 
szybkość uwalniania substancji API z tabletek oraz na sypkość proszków. Sypkość 
mieszaniny ma zasadnicze znaczenie dla wytwarzania tabletek o odpowiednich para-
metrach jakościowych. Ze względu na potrzebę zachowania stałej masy tabletki, wobec 
ustalonej ilości API i magnezu stearynianu, sumaryczna ilość pozostałych trzech składni-
ków nie mogła ulec zmianie.  
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    Tabela 1. Skład tabletek. 

Lp. Substancja Ilość [mg] Właściwości 
1 API 39 Lecznicze 
2 A 

60 
Wypełniające, wiążące 

3 B Wypełniające, wiążące, rozsadzające 
4 C Wypełniające, poślizgowe 
5 Magnezu stearynian 1 Poślizgowe 

Suma 100  

Celem eksperymentu było zdefiniowanie stosunków ilościowych substancji pomocniczych 
A, B i C, tak aby uzyskać mieszaninę o odpowiedniej sypkości, a następnie tabletki cha-
rakteryzujące się zasadniczym podobieństwem szybkości uwalniania do leku referen-
cyjnego. Doświadczenie zrealizowano z zastosowaniem modułu Plany dla mieszanin i po-
wierzchnie trójkątne programu STATISTICA, wykorzystując założenia zrandomizowanego 
planu sympleksowo-centroidowego z trzema wielkościami wejściowymi. Generując plan, 
dopuszczono możliwość wyeliminowania jednego ze składników mieszaniny. Uwzględnia-
jąc powyższe założenia, poszczególnym zmiennym niezależnym – A, B i C – przypisano 
graniczne poziomy, tj. 0 (brak w mieszaninie) oraz 1 (składnik stanowi 100 %). Program 
STATISTICA umożliwia modyfikację planu i wprowadzenie ograniczeń dla wartości pozio-
mów zmiennych (np. przy założeniu, że każdy składnik musi występować lub udział 
składnika nie może być większy niż uprzednio określona wartość). 

W większości przypadków zależność między zmiennymi wejściowymi a zmienną wyjścio-
wą nie jest znana. Najczęściej zakłada się wówczas, że zależność ta jest liniowa lub 
kwadratowa. Na podstawie punktów o współrzędnych (1, 0, 0), (0, 1, 0) oraz (0, 0, 1) - na 
rys. 2 zaznaczone jako ● - wyznaczany jest model liniowy, który testowany jest za pomocą 
punktów o współrzędnych (1/2, 1/2, 0), (1/2, 0, 1/2) oraz (1/2, 1/2, 0) - na rys. 2 punkty ○. 
Punktem testowym dla modelu stopnia drugiego jest punkt o współrzędnych (1/3, 1/3, 1/3) 
- rys. 2, punkt + [7]. 

Jako kryterium akceptacji założono, że współczynnik podobieństwa krzywych szybkości 
uwalniania substancji leczniczej z leku referencyjnego i odtwórczego f2 powinien być 
większy niż 50 [1], a kąt usypu będący miernikiem sypkości mieszaniny nie powinien 
przekraczać wartości 40˚. 

Metodyka planów czynnikowych umożliwia predykcję wpływu zmiennej niezależnej o nie-
zbadanej wartości na odpowiedź procesu. W tym celu tworzone są modele matematyczne 
tłumaczące sposób oddziaływania czynnika na produkt [10].  
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Rys. 2. Plan doświadczenia dla mieszanin. 

Matrycę doświadczenia dla wybranego planu wraz z uzyskanymi wynikami zaprezento-
wano w tabeli 2. Plan tego typu można realizować sekwencyjnie. W zależności od wyni-
ków uzyskiwanych na podstawie bieżącej analizy mieszanin lub tabletek wytwarzanych 
w przebiegu kolejnych procesów (układów) doświadczenie można przerwać po otrzymaniu 
modelu o zadawalających parametrach lub kontynuować do wykonania wszystkich ukła-
dów matrycy. Zastosowano podejście sekwencyjne, co doprowadziło do uzyskania modelu 
kwadratowego. Współczynnik dobroci dopasowania R2 = 0,9996 wskazuje, że model wy-
jaśnia prawie 100 % zmienności rozpatrywanych zmiennych zależnych. Współczynniki 
regresji zamieszczono w tabeli 3. 

Tabela 2. Matryca eksperymentu wraz z parametrami odpowiedzi procesu. 

Całkowita suma składników mieszaniny wynosi 1 (tj. 100%) 

 
Składniki, tj. zmienne wejściowe Odpowiedzi procesu 

A B C f2 Kąt usypu 
1 1 0 0 71 51 
2 0 1 0 65 47 
3 0 0 1 41 42 
4 1/2 1/2 0 76 48 
5 1/2 0 1/2 48 38 
6 0 1/2 1/2 46 44 
7 1/3 1/3 1/3 55 39 
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W przypadku oszacowania dot. wpływu ilości składników mieszaniny na parametr f2 utwo-
rzony model opisuje następujące równanie regresji kwadratowej:  

 f2=71,06*A+65,06*B+41,06*C+30,79*A*B -33,21*A*C -29,21*B*C 

Tabela 3. Współczynniki regresji oszacowane na podstawie modelu kwadratowego 
(dla f2: R2=0,9996, dla Kąta usypu: R2=0,9541). 

Składniki i ich interakcje  
Współczynnik regresji  
f2 Kąt usypu 

A 71,06 51,22 
B 65,06 47,22 
C 41,06 42,22 

A * B 30,79 -8,39 
A * C -33,21 -38,39 
B * C -29,21 -6,39 

Wpływ poszczególnych składników zilustrowano na rys. 3.  

 
Rys. 3. Wpływ składników mieszaniny – A, B i C – na wartość współczynnika 
podobieństwa (f2) porównywanych profili uwalniania substancji API z tabletek.  

Na podstawie równania regresji można obliczyć optymalne stosunki ilościowe substancji 
A, B i C. Innymi słowy, można dobrać ilości poszczególnych składników mieszaniny 
w sposób prowadzący do uzyskania tabletek o parametrach sprzyjających wystąpieniu 
maksimum wskaźnika f2. Dodatkowo, można określić kryteria akceptacji dla przestrzeni 
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projektowej (Design Space), tj. znaleźć takie zakresy poziomów czynników, które umożli-
wiają wytworzenie tabletek charakteryzujących się zadawalającym współczynnikiem f2. 

 
Rys. 4. Wpływ ilości składników A, B, C na kąt usypu mieszaniny. 

 
Rys. 5. Wpływ ilości składników A, B, C na kąt usypu mieszaniny i szybkość uwalniania API 

z tabletek (f2). Ciemne pole obrazuje optymalne stosunki ilościowe składników.  



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2009           www.statsoft.pl/pharma   www.statsoft.pl/czytelnia.html 
 

89 

StatSoft Polska, tel. 012 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

Podobne oszacowanie można przeprowadzić także dla wyników analiz innych odpowiedzi 
procesu (np. sypkości proszków). Równanie regresji opisujące wpływ składu mieszaniny 
na jej sypkość (kąt usypu) ma następującą postać: 
 Kąt usypu [˚] = 51,22*A+47,22*B+42,22*C-8,39*A*B-38,39*A*C-6,39*B*C 

Uzyskane zależności zobrazowano na rys. 4. 

Po przeanalizowaniu wpływu badanych czynników na szybkość uwalniania substancji API 
z tabletek i kąt usypu mieszaniny określono optymalne ilości składników. Na rys. 5 ciemne 
pole określa stosunki ilościowe składników A, B, C prowadzące do uzyskania mieszaniny 
o zadowalającej sypkości (kąt usypu < 44˚) i tabletek charakteryzujących się odpowiednią 
szybkością uwalniania (f2 > 55).  

Przykład 2 – wybór parametrów krytycznych procesu [11] 

Celem eksperymentu było wytypowanie parametrów operacyjnych procesu (czynników, 
zmiennych niezależnych) mających krytyczny wpływ na jakość produktu leczniczego. 
Badaniu poddano proces wytwarzania tabletek techniką granulacji szybkoobrotowej i su-
szenia fluidalnego. Na podstawie doniesień piśmiennictwa [8] oraz w oparciu o wstępne 
doświadczenia laboratoryjne w pracy zespołowej wybrano zmienne niezależne procesu 
o potencjalnie krytycznym znaczeniu dla jakości wytwarzanego leku. Poszczególnym 
zmiennym przyporządkowano wartości reprezentujące górną i dolną granicę szerokiego 
zakresu operacyjnego. Czynniki procesu poddane badaniu oraz przypisane im poziomy 
wartości przedstawiono w tabeli 4. 
Tabela 4. Zmienne niezależne wytypowane do badania. 

Zmienne niezależne Poziom dolny Poziom górny 
Ilość wody do zwilżania 

mieszaniny wstępnej 
200 g wody/ 

874.6 g mieszaniny 
350 g wody/ 

874.6 g mieszaniny 
Prędkość mieszadła głównego 

podczas granulowania 150 obr./min 450 obr./min 

Prędkość mieszadła bocznego 
podczas granulowania 

500 obr./min 3000 obr./min 

Czas granulowania 1 min 5 min 
Temperatura powietrza suszącego 35ºC 60ºC 
Zawartość wilgoci w granulacie 1 % 2 % 

Rozmiar siatki użytej do kalibracji 1 mm 2.5 mm 

Testowano wpływ poszczególnych czynników na parametry tabletek w oparciu o zrando-
mizowany, frakcyjny plan przesiewowy Placketta-Burmana o rozdzielczości III, umożli-
wiający zbadanie oddziaływania siedmiu zmiennych w ramach ośmiu procesów. W celu 
oszacowania wielkości błędu wynikającego z wpływu zmiennych niekontrolowanych 
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zrealizowano trzy dodatkowe procesy, podczas których zmiennym niezależnym przypo-
rządkowano pośrednie (centralne) wartości. Plan matrycowy doświadczenia przedstawiono 
w tabeli 5. 
Tabela 5. Matryca eksperymentu reprezentująca założenia statystyki Placketta-Burmana (N = 8, 
k = 7) wzbogacona o trzy procesy ze zmiennymi o wartościach centralnych (C1, C2 i C3) oraz wy-
niki (efekty) doświadczenia czynnikowego. Szarym tłem wyróżniono procesy, które doprowadziły 
do wystąpienia krytycznych cech leku. 

Proces 
nr 

Czynniki poddane badaniu [k] 
Efekty (odpowiedzi procesu) 

Główne Pomocnicze

Zwilżanie Granulowanie Suszenie Ujednoli
canie 

Je
dn

ol
ito
ść

 m
as

y 
m

in
–m

ax
 [%

]  

U
w

al
ni

an
ie

 [%
] 

Śc
ie

ra
ln

oś
ć 

[%
] 

Tw
ar

do
ść

 [N
] 

C
za

s r
oz

pa
du

 [m
in

] 

Ilość 
wody 

[g] 

Prędkość 
mieszadła 
głównego
[obr/min]

Prędkość 
mieszadła 
bocznego 
[obr/min] 

Czas 
granulacj

i 
[min] 

Temp.
[°C] 

Wilgotność 
granulatu

[%] 

Rozmiar 
siatki
[mm] 

1 2 3 4 5 6 7 Śr. ± 
5% 

Min. 
85% 

Max. 
1 % 

1 200 150 500 5 60 2 1,0 - 1,0 
+ 0,6 

96 0 165 5 ½ 

2 350 150 500 1 35 2 2,5 - 1,4 
+ 1,3 

100 0 157 8 ¼ 

3 200 450 500 1 60 1 2,5 
- 2,0 
+ 1,0 

112 0 132 9 ¼ 

4 350 450 500 5 35 1 1,0 
- 0,6 
+ 0,4 

43 0 148 11 ¼ 

5 200 150 3000 5 35 1 2,5 
- 0,9 
+ 1,2 

95 0 145 6 ¾ 

6 350 150 3000 1 60 1 1,0 
- 0,7 
+ 0,6 

101 0 144 4 ¾ 

7 200 450 3000 1 35 2 1,0 
- 0,9 
+ 0,9 

98 0 148 5 ¾ 

8 350 450 3000 5 60 2 2,5 
- 2,4 
+ 2,0 

28 0 139 17 ¼ 

C1 275 300 1750 3 47,5 1,5 1,75 
- 0,7 
+ 0,6 

101 0 115 4 ¾ 

C2 275 300 1750 3 47,5 1,5 1,75 
- 0,9 
+ 0,7 

98 0 149 6 ¾ 

C3 275 300 1750 3 47,5 1,5 1,75 
- 0,9 
+ 0,9 

101 0 142 2 ¼ 

W przebiegu 11 procesów technologicznych zrealizowanych zgodnie z założeniami ma-
trycy eksperymentu wytworzono granulaty, które następnie prasowano w tabletki. Tabletki 
poddawano analizom jednolitości masy, twardości, ścieralności, czasu rozpadu oraz 
uwalniania. 

Założono, że produkt powinien spełniać następujące kryteria akceptacji: 
♦ masa każdej tabletki w zakresie: masa średnia ± 5 %, 
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♦ ubytek masy tabletek w badaniu ścieralności mniejszy niż 1,0 %, 
♦ uwolnienie z tabletki więcej niż 85 % substancji leczniczej po 15 minutach analizy, 
♦ czas rozpadu tabletek krótszy niż 10 min. 

Wyniki doświadczenia czynnikowego wskazują na wystąpienie krytycznych wad produktu. 
Procesy nr 4 i 8 doprowadziły do powstania tabletek, które cechuje niedostateczne uwal-
nianie substancji leczniczej i zbyt długi czas rozpadu (tabela 5). 

Na podstawie analizy statystycznej ukierunkowanej na wybranie parametrów procesu o za-
sadniczym wpływie na wielkość uwalniania substancji leczniczej z tabletek stwierdzono 
istotne statystycznie oddziaływanie czasu granulowania (efekt -3,89; p<0,05) i ilości wody 
użytej do zwilżenia mieszaniny proszków (efekt -3,36; p<0,05), a także znamienny wpływ 
prędkości obrotowej mieszadła głównego stosowanego do granulowania (efekt -2,92; 
p=0,06). 

a)      b) 
Wpływ ilości roztworu substancji wiążącej 

na uwalnianie substancji leczniczej z tabletek

100
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w
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]

Wpływ prędkości obrotowej mieszadła głównego
  na uwalnianie substancji leczniczej z tabletek
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   c) 

Wpływ czasu granulowania na uwalnianie
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Rys. 6. Bezwzględne wartości oceny efektów oddziaływania zmiennych o krytycznym 

znaczeniu dla jakości produktu. 
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Ujemne znaki wartości efektów wskazują, że zwilżanie proszków dużą ilością wody, a nas-
tępnie długotrwałe wyrabianie granulatu pod działaniem mieszadła głównego poruszają-
cego się z dużą prędkością może prowadzić do wytworzenia tabletek, które charakteryzuje 
niedostateczne uwalnianie substancji leczniczej (rys. 6). Wysoka wartość współczynnika 
dobroci dopasowania modelu R2 wynoszącego 0,92 wskazuje, że omawiane oszacowanie 
wyjaśnia ok. 92 % zmienności rozpatrywanej zmiennej zależnej. 

Oszacowanie wyników pomiarów czasu rozpadu tabletek wskazało na istotność statystycz-
ną oddziaływania dwóch zmiennych: czasu granulowania (efekt 4,7; p<0,05) oraz wiel-
kości oczek siatki użytej do przecierania wysuszonego granulatu (efekt 5,1; p<0,05). 
Krótszy czas granulowania oraz rozdrabnianie granulatu przez siatkę złożoną z drobnych 
oczek sprzyjają powstawaniu szybko rozpadających się tabletek. Wartość współczynnika 
dobroci dopasowania modelu R2 wynosi 0,94.  

Nie stwierdzono krytycznego oddziaływania badanych czynników procesu na pozostałe 
parametry jakościowe tabletek, jak: jednolitość masy, ścieralność i twardość. Uzyskane 
wyniki pomiarów nie umożliwiają wybrania czynników procesu o znamiennym wpływie 
na te parametry.  

Podsumowując, stwierdzono krytyczne oddziaływanie następujących parametrów procesu: 
1. ilości roztworu substancji wiążącej, 
2. prędkości mieszadła głównego podczas granulowania, 
3. czasu granulowania. 

Prowadzenie procesu granulacji z ustawieniem ww. zmiennych na wysokich poziomach 
może skutkować wytworzeniem tabletek o długim czasie rozpadu, które będzie cechować 
niedostateczne uwalnianie substancji leczniczej. 

Przykład 3 – optymalizacja parametrów krytycznych procesu 

Celem badania było znalezienie bezpiecznych zakresów operacyjnych dla parametrów 
procesu o potwierdzonym, krytycznym oddziaływaniu na szybkość uwalniania substancji 
leczniczej z produktu. Parametrami tymi są: ilość roztworu substancji wiążącej stosowa-
nego do zwilżenia mieszaniny proszków, prędkość obrotowa mieszadła głównego w trak-
cie granulowania oraz czas trwania granulacji. Czynnikom procesu przypisano dwa 
poziomy wartości (tabela 6). 
         Tabela 6. Zmienne niezależne wytypowane do badania. 

Czynnik Dolny (-1) Górny (1) 
Prędkość mieszadła głównego [obr/min] 100 400 

Ilość wody w roztworze substancji wiążącej [g] 200 350 
Czas granulowania [s] 60 300 
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Kryterium akceptacji stanowiło wymaganie podobieństwa przebiegu krzywych szybkości 
uwalniania substancji leczniczej z leku referencyjnego i odtwórczego, wyrażone współ-
czynnikiem f2 > 50.  

Zadanie zrealizowano z zastosowaniem aplikacji Plany centralne kompozycyjne (po-
wierzchnia odpowiedzi). Wyznaczanie powierzchni odpowiedzi (RSM, Response Surface 
Metodology) jest zestawem technik statystycznych wykorzystywanych do modelowania 
i analizowania wpływu kilku zmiennych wejściowych na zmienną stanowiącą odpowiedź 
układu. W celu wyznaczenia powierzchni odpowiedzi zastosowano plan centralny-kompo-
zycyjny (CCD, Central Complete Design). Plany tego typu są rozwinięciem planów 
dwupoziomowych o dodatkowe układy centralne i gwiezdne. 
Tabela 7. Plan centralny-kompozycyjny dla trzech wielkości wejściowych, będących parametrami 
operacyjnymi granulacji oraz odpowiedzi poszczególnych procesów (zmienne wyjściowe). 

Lp. 

Wartości zakodowane Wartości rzeczywiste Odpowiedzi 
procesu 

Prędkość mie-
szadła głównego 

[obr/min] 

Ilość 
roztworu  

[g] 

Czas 
[s] 

Prędkość mie-
szadła głównego 

[obr/min] 

Ilość 
roztworu  

[g] 

Czas  
[s] f2 

1 -1 -1 -1 160 230 108 72 
2 -1 -1  1 160 230 251 52 
3 -1  1 -1 160 319 108 48 
4 -1  1  1 160 319 251 36 
5  1 -1 -1 339 230 108 58 
6  1 -1  1 339 230 251 48 
7  1  1 -1 339 319 108 45 
8  1  1  1 339 319 251 32 
9     -1,68  0  0 100 275 180 75 

10      1,68  0  0 400 275 180 54 
11 0    -1,68  0 250 200 180 69 
12 0     1,68  0 250 350 180 47 
13 0 0     -1,68 250 275 60 38 
14 0 0      1,68 250 275 300 50 
15 0 0 0 250 275 180 54 
16 0 0 0 250 275 180 57 
17 0 0 0 250 275 180 55 
18 0 0 0 250 275 180 56 
19 0 0 0 250 275 180 57 
20 0 0 0 250 275 180 56 
21 0 0 0 250 275 180 55 
22 0 0 0 250 275 180 56 
23 0 0 0 250 275 180 54 
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Zmieniając długość tzw. ramienia gwiezdnego (odległości punktów gwiezdnych od 
centrum planu) oraz liczbę układów ze wszystkimi zmiennymi ustawionymi na poziomach 
centralnych, można poprawić takie właściwości planu jak: ortogonalność i rotalność. 
W przypadku trzech wielkości wejściowych warunki rotalności i ortogonalności macierzy 
są spełnione, gdy długość każdego z sześciu ramion gwiezdnych wynosi 1,68 oraz 9 
układów zawiera zmienne na centralnych poziomach. Plan taki składa się z 23 układów 
(tabela 7). 

W celu oszacowania wpływu badanych zmiennych operacyjnych na szybkość uwalniania 
substancji leczniczej z produktu posłużono się modelem kwadratowym o zadowalającym 
współczynniku dobroci dopasowania R2 = 0,73. Współczynniki równania regresji przedsta-
wiono w tabeli 8.  
          Tabela 8. Współczynniki regresji dla modelu. 

Parametr Współczynnik regresji 
Stała 88,339 

Prędkość mieszadła -0,0494 
Ilość wody w roztworze -0,1739 

Czas granulowania 0,3500 
Czas granulowania * Czas granulowania -0,0011 

Zatem otrzymano model postaci: 

f2= 88,339 -0,0494*Prędkość mieszadła -0,1739*Ilość wody w roztworze + 0,35*Czas 
granulowania-0,0011*Czas granulowania * Czas granulowania 

Proces granulacji szybkoobrotowej zamierzano realizować w skali produkcyjnej, z zastoso-
waniem urządzenia o rozmiarach około 30-krotnie większych od rozmiarów urządzenia 
laboratoryjnego i dwustopniowej regulacji prędkości obrotowej mieszadła głównego. 
W celu wyznaczenia bezpiecznych zakresów operacyjnych procesu, kierując się zasadą 
podobieństwa bezwymiarowych liczb Freuda, ustalono prędkości obrotowe mieszadła 
głównego na jednym z dwóch poziomów, tj. 175 obr./min (I bieg) lub 350 obr./min 
(II bieg). Następnie dopasowano ilości roztworu substancji wiążącej oraz czas granulacji, 
odpowiednio do każdej z dwóch prędkości mieszadła głównego. Wyniki dopasowania 
przedstawiono na rys. 7. Na tej podstawie zalecono prowadzenie procesu technologicznego 
przy mniejszej prędkości obrotowej mieszadła głównego, tj. 175 obr./min. W tych warun-
kach dopuszczalne jest stosowanie większej ilości roztworu substancji wiążącej oraz 
granulowanie przez dłuższy czas bez negatywnego oddziaływania na szybkość uwalniania 
substancji leczniczej z tabletek.  
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a)  

b)  
Rys. 7. Dopasowanie parametrów granulowania względem współczynnika f2 wyrażającego podo-
bieństwo krzywej szybkości uwalniania substancji leczniczej z tabletek leku referencyjnego i od-
twórczego. Dopasowano ilości roztworu substancji wiążącej oraz czas granulowania do prędkości 

obrotowych mieszadła głównego ustalonych na poziomie: a) 175 obr./min i b) 350 obr./min. 
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