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WYKORZYSTANIE NARZĘDZI STATYSTYCZNYCH W WALIDACJI 

I CIĄGŁEJ WERYFIKACJI PROCESU 

Michał Zięba, PPF Hasco-Lek S.A. 

Walidacja procesu wg Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. 
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania to „udokumentowany dowód, że proces, 
prowadzony w ustalonym zakresie parametrów przebiega skutecznie i w sposób powta-
rzalny i umożliwia wytwarzanie produktu leczniczego spełniającego ustalone wymagania 
specyfikacji i kryteria jakościowe” [1]. Tak mówi definicja. W praktyce nawet w zwalido-
wanych procesach czasem pojawiają się odchylenia i odstępstwa od specyfikacji. 
Pomijając błędy ludzkie można stwierdzić, że przyczyną tego jest często brak 
odpowiedniej kontroli i dostatecznej znajomości procesu. 

Walidacja w cyklu życia 

W styczniu 2011 Amerykańska Agencja Leków i Żywności (FDA) opublikowała zaktuali-
zowany poradnik "Process Validation: General Principles and Practices", który grunto-
wnie reformuje podejście do walidacji procesu. Definiuje ją jako „gromadzenie i ocenę 
danych począwszy do etapu projektowania procesu, poprzez komercyjną produkcję, 
co dostarcza naukowych dowodów na to, że proces jest zdolny do wytwarzania produktu 
o wymaganej jakości”. Zaproponowano model walidacji w postaci cyklu, w którym wyo-
drębniono trzy podstawowe etapy: projektowanie procesu, kwalifikację i ciągłą weryfika-
cję. Szczególny nacisk położony został na zrozumienie procesu i dokładne poznanie źródeł 
jego zmienności. W przeciwieństwie do podejścia prezentowanego przez Europejską Agen-
cję Leków (EMA), nie sugeruje się minimalnej ilości serii potrzebnej do walidacji, lecz po-
zostawia to decyzji wytwórcy, który sam określa, w którym momencie proces jest wystar-
czająco dobrze poznany, by mieć pewność jego powtarzalności, czyli uznaje go za zwali-
dowany. Decyzja ta jednak musi być podjęta na podstawie z góry zdefiniowanych kryte-
riów. FDA nie przedstawia w swoim przewodniku podejścia do walidacji równoczesnej ani 
retrospektywnej, a równoczesne zwalnianie serii do obrotu przed formalnym zakończeniem 
fazy kwalifikacji procesu możliwe jest tylko w określonych przypadkach: gdy są to leki 
o bardzo ograniczonym zastosowaniu (np. tzw. leki sieroce lub produkty weterynaryjne 
stosowane u rzadkich gatunków zwierząt), w przypadku krótkiego terminu ważności pro-
duktów i w przypadku produktów, które są medycznie niezbędne, produkowanych w ko-
ordynacji z Agencją). [2] 
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Nowe podejście prezentowane przez Amerykańską Agencję Leków było i jest nadal szero-
ko dyskutowane i konfrontowane z obecnie obowiązującym podejściem EMA, która 
również zapowiedziała rewizję swojego Note for Guidance on Process Validation. Niezale-
żna fundacja European Compliance Academy wraz z European QP Association przeprowa-
dziła badanie ankietowe wśród ponad 500 specjalistów zajmujących się walidacją zarówno 
w wytwórniach produktów leczniczych jak i w zakładach produkujących substancje czyn-
ne, na temat stosowanego podejścia do walidacji. Zdecydowana większość (86,5%) opo-
wiedziała się za koniecznością zmiany obecnych wymagań dotyczących walidacji opartej 
na trzech kolejnych seriach. Na pytanie, czy trzy serie wystarczą do wykazania, że proces 
jest zwalidowany, około jedna czwarta ankietowanych odpowiedziała twierdząco, nieco 
ponad połowa jest zdania, że trzy serie generują zbyt małą ilość danych. Jeśli chodzi 
o narzędzia wykorzystywane w celu udowodnienia statusu walidacji, stosowane są głó-
wnie: rewalidacja (rozumiana jako przeprowadzenie testów praktycznych – 60,4%), moni-
toring farmaceutyczny (53,2%) i statystyczna kontrola procesu (50,6%) oraz sprawdzenie 
dokumentacji (41,5%) i PAT (17,0%). Wymieniane były również: przegląd roczny produ-
ktu i analiza trendów.[3] 

Walidacja w skali produkcyjnej 

Niezależnie od przyjętego modelu walidacji i jakości danych z fazy badawczo-rozwojowej, 
dla każdego procesu wytwarzania produktów leczniczych obligatoryjne jest przeprowadze-
nie walidacji na seriach w skali produkcyjnej. Walidacja powinna wykazać, że proces jest 
powtarzalny a wytwarzany produkt jednorodny i zgodny z zatwierdzoną specyfikacją. 
W tym celu należy wykazać, że personel biorący udział w produkcji i badaniu jest odpo-
wiednio przeszkolony, proces odbywa się w powtarzalnych warunkach (skwalifikowane 
pomieszczenia) i przy wykorzystaniu skwalifikowanego sprzętu, a produkt badany jest 
zwalidowanymi metodami analitycznymi. Jednorodność produktu wykazać należy rozsze-
rzonym, w stosunku do rutynowego, próbkowaniem. Im więcej etapów pośrednich wytwa-
rzania objętych jest rozszerzonym próbkowaniem, tym dokładniejszy rysuje się obraz zale-
żności parametrów produktu od krytycznych parametrów procesu. 

Planując walidację, która z jednej strony powinna wykazać jednorodność i powtarzalność 
produktu, a z drugiej udowodnić, że proces prowadzony w pełnym zakresie parametrów 
pozwala na otrzymanie produktu spełniającego wymagania specyfikacji, pojawia się 
pewien dylemat, bo mając do dyspozycji jedynie trzy serie i prowadząc procesy przy skraj-
nych parametrach istnieje ryzyko, że kolejne produkty, nie będą statystycznie powtarzalne 
(choć wszystkie zgodne ze specyfikacją 

Poniżej zaprezentowano przykład wykorzystania metod statystycznych w walidacji procesu 
i ciągłej jego weryfikacji. 
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Walidacja produkcji 

Studium przypadku dotyczy produktu leczniczego w postaci tabletek zawierających jedną 
substancję czynną, otrzymywanych w drodze bezpośredniej kompresji. 

 Etapami krytycznymi w procesie są: mieszanie, tabletkowanie i pakowanie w blistry. 

 Produkt wytwarzany jest od ok. 10 lat a faza badawczo-rozwojowa nie dostarcza 
wyczerpujących danych na temat zmienności procesu. Parametry krytyczne oparte są 
głównie na doświadczeniu.  

 Podczas wdrożenia przeprowadzona została walidacja na trzech kolejnych seriach 
wielkości 100 kg. W ramach walidacji wykonano m.in.: 
- rozszerzone badanie zawartości substancji czynnej w mieszaninie tabletkowej celem 

wykazania jednorodności, a tym samym skuteczności mieszania, 
- rozszerzone badania jednolitości zawartości substancji czynnej w tabletkach 
- analizę zdolności jakościowej procesu na podstawie masy tabletki badanej 

w próbkach pobieranych w równych odstępach czasu podczas tabletkowania. 

 Po wprowadzeniu zmiany w opisie procesu, związanej z wprowadzeniem 
dodatkowych, alternatywnych urządzeń: mieszalnika i wydajniejszej tabletkarki 
przeprowadzono rewalidację, w której wykonano te same testy co podczas walidacji. 

 Celem utrzymania procesu w stanie zwalidowanym prowadzony jest okresowy prze-
gląd walidacji, w ramach którego oceniane są drobne zmiany w procesie i specyfikacji 
produktu, które nie wymuszają pełnej rewalidacji. Ponadto analizowane są trendy i ba-
dane zależności pomiędzy użytymi materiałami wyjściowymi, wykorzystywanymi 
urządzeniami i zastosowanymi parametrami a jednorodnością produktu i zdolnością 
procesową. 

Statystyczne kryteria akceptacji 

Ocena jednorodności mieszaniny tabletkowej prowadzona jest na podstawie porównania 
wyników zawartości substancji czynnej w próbach mieszaniny pobranych z różnych pun-
któw. W zależności od wielkości produkowanej serii wyznaczone jest od 12 do 17 miejsc 
poboru. Jako kryterium akceptacji przyjęto współczynnik zmienności (RSD%) nie większe 
niż 5%, przy czym wszystkie pojedyncze wartości powinny mieścić się przedziale 90 – 
110% wartości średniej. 

W przypadku jednolitości zawartości przyjęto kryteria farmakopealnej monografii badania 
jednolitości zawartości (punkt 2.9.6) i badania jednolitości jednostek preparatów dawkowa-
nych (punkt 2.9.40). 

Zdolność jakościowa procesu oceniona została na podstawie współczynników Cp i Cpk, 
wyznaczonych zgodnie z metodą Six-Sigma. Jako wstępne kryterium akceptacji przyjęto 
odpowiednio: Cp≥1,33; Cpk≥1,00. 
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Wyniki 

Walidacja w fazie wdrożeniowej 

Proces mieszania prowadzony był przy użyciu mieszalnika dwustożkowego o pojemności 
500 l. Wielkość serii wynosiła 100 kg. Po wymieszaniu pobrano próby z 17 różnych 
punktów złoża. Po oznaczeniu zawartości obliczona została średnia zawartość, odchylenie 
standardowe i współczynnik zmienności. Pojedyncze wyniki mieściły się w przedziale 
±10% wartości średniej, a współczynnik zmienności był dużo niższy niż zakładany limit 
5%. Na podstawie tych wyników można wnioskować, że mieszanina tabletkowa 
w przypadku wszystkich walidowanych serii spełniała założone kryteria jednorodności. 
Jednocześnie porównując średni wynik zawartości i odchylenie standardowe, można 
stwierdzić, że proces mieszania jest powtarzalny (Tabela 1). 

Tabela 1. Wynik analizy statystycznej masy tabletkowej serii walidacyjnych. 

Parametr statystyczny seria 1/wal seria 2/wal seria 3/wal 
Górny limit specyfikacji USL 110 110 110 

Wartość nominalna NOM 100 100 100 
Dolny limit specyfikacji LSL 90 90 90 

Liczność próbki n 17 17 17 
Wartość średnia xśr  99,4 98,3 98,9 

Odchylenie standardowe SD 1,34 1,27 1,47 
Współczynnik zmienności RSD% 1,35% 1,29% 1,49% 

Wartość minimalna  92,7 91,9 91,9 
Wartość maksymalna  97,9 95,8 97,3 

Tabletkowanie prowadzone było przy użyciu tabletkarki rotacyjnej 30 matrycowej. Oprócz 
rutynowej kontroli procesu, podczas której operatorzy badali parametry fizyczne tabletek 
(takie jak: średnią masę, twardość, czas rozpadu, ścieralność i grubość), w równych 
odstępach czasu pobrano 3 próby do kontroli fizykochemicznej produktu luzem 
w laboratorium. Badania potwierdziły odpowiednią jakość produktu i wykazały, że 
wyprodukowane tabletki są jednolite pod względem dawki substancji czynnej (Tabela 2). 

Tabela 2. Zestawienie wyników badania jednolitości zawartości i jednolitości jednostek 
preparatów dawkowanych w seriach walidacyjnych. 

  seria 1/wal seria 2/wal seria 3/wal 
  próba 1 próba 2 próba 3 próba 1 próba 2 próba 3 próba 1 próba 2 próba 3 

1 99,5 102,4 100,4 100,5 102,3 97,6 96,2 100,4 100,5 
2 101,1 102,8 101,5 98,9 102,2 99,2 95,2 100,4 103,2 
3 100,5 102,2 100,8 101,3 99,3 96,9 95,8 100,6 97,5 
4 98,8 102,8 99,6 100,1 98,4 98,4 93,9 101,3 100,2 
5 100,2 103,1 101,0 103,3 98,6 97,2 97,2 99,0 99,7 
6 98,5 102,3 99,7 100,0 99,1 96,9 96,9 99,6 100,2 
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  seria 1/wal seria 2/wal seria 3/wal 
  próba 1 próba 2 próba 3 próba 1 próba 2 próba 3 próba 1 próba 2 próba 3 

7 98,2 103,2 97,4 99,2 99,0 100,2 93,0 98,2 102,1 
8 95,4 101,0 95,4 102,5 98,4 98,6 99,0 99,5 101,1 
9 94,3 100,4 95,1 103,5 96,6 96,9 94,6 100,8 105,0 

10 96,5 102,1 95,3 101,0 98,0 96,0 94,9 101,5 101,6 

średnia 
98,3 102,2 98,6 101,0 99,2 97,8 95,7 100,1 101,1 

99,7 99,3 99,0 
minimum 94,3 100,4 95,1 98,9 96,6 96,0 93,0 98,2 97,5 

maksimum 101,1 103,2 101,5 103,5 102,3 100,2 99,0 101,5 105,0 
średnia ±15% 84,8 - 114,7 84,4 - 114,2 84,1 - 113,8 

SD 2,68 2,04 2,90 
RSD% 2,68% 2,05% 2,93% 

AV <15,0 5,59 2,59 6,19 3,44 4,31 3,79 7,03 2,49 4,89 

Analiza zdolności jakościowej procesu na podstawie masy tabletek wyznaczonej z 5 prób 
pobranych w równych odstępach czasu, przeprowadzona przy użyciu programu 
STATISTICA Pakiet Farmaceutyczny, moduł Walidacja Procesu, wykazała, że proces 
tabletkowania jest zdolny jakościowo (współczynniki Cp i Cpk są większe od 1,33) 
(Tabela 3). 

Podsumowując, wszystkie statystyczne kryteria akceptacji w walidacji zostały spełnione. 

Tabela 3. Statystyka opisowa wyników dla współczynników kwalifikacji serii walidacyjnych 
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Rewalidacja po wprowadzeniu urządzeń alternatywnych 

Produkcja serii rewalidacyjnych odbywała się na urządzeniach alternatywnych. 

Mieszanie prowadzone było przy użyciu mieszlnika kontenerowego w zbiorniku manipula-
cyjnym typu BIN. Parametry mieszania nie uległy zmianie, a skuteczność mieszania 
potwierdziła analiza statystyczna wyników zawartości substancji czynnej, badanej - 
podobnie jak przy walidacji - w 17 próbach pobranych z różnych miejsc (Tabela 4). 

Tabela 4. Wynik analizy statystycznej masy tabletkowej serii rewalidacyjnych. 

Parametr statystyczny seria 1/rew seria 2/rew seria 3/rew 
Górny limit specyfikacji USL 110 110 110 

Wartość nominalna NOM 100 100 100 
Dolny limit specyfikacji LSL 90 90 90 

Liczność próbki n 17 17 17 
Wartość średnia xśr  98,4 98,5 99,0 

Odchylenie standardowe SD 1,180 1,441 1,745 
Współczynnik zmienności RSD% 1,20% 1,46% 1,76% 

Wartość minimalna  97,1 95,7 95,9 
Wartość maksymalna 101,1 101,5 101,7 

W przypadku tabletkowania, zastosowanie innej tabletkarki, 45-matrycowej, wymusiło 
również zmianę parametrów procesu, m.in. prędkości tabletkowania. Wszystkie wyniki 
badania jednolitości zawartości i jednolitości dawek w seriach rewalidacyjnych spełniają 
kryteria akceptacji (Tabela 5). 

Tabela 5. Zestawienie wyników badania jednolitości zawartości i jednolitości jednostek 
preparatów dawkowanych w seriach rewalidacyjnych. 

  seria 1 seria 2 seria 3 
  próba 1 próba 2 próba 3 próba 1 próba 2 próba 3 próba 1 próba 2 próba 3 

1 98,7 98,3 100,4 94,0 96,6 102,8 95,3 97,9 96,7 
2 100,2 98,4 95,7 92,9 97,8 103,6 94,7 96,3 99,4 
3 100,6 98,0 99,4 93,7 98,2 104,8 94,7 97,9 97,3 
4 99,3 98,8 99,5 91,2 95,4 103,4 96,1 94,3 96,9 
5 102,3 100,9 100,7 94,0 100,6 101,0 96,7 97,8 95,1 
6 98,5 99,2 98,9 92,4 95,0 102,4 96,9 98,5 97,3 
7 98,1 97,4 99,8 94,2 99,2 95,0 95,9 93,7 94,7 
8 96,1 101,6 104,0 93,2 100,2 102,6 95,0 95,1 99,8 
9 98,0 96,5 97,9 93,0 100,2 104,2 96,8 97,1 95,5 

10 95,5 97,4 96,9 93,8 97,5 100,6 97,1 96,7 98,8 

średnia 
98,7 98,7 99,3 93,2 98,1 102,0 95,9 96,5 97,2 

98,9 97,8 96,5 
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  seria 1 seria 2 seria 3 
  próba 1 próba 2 próba 3 próba 1 próba 2 próba 3 próba 1 próba 2 próba 3 

minimum 95,5 96,5 95,7 91,2 95,0 95,0 94,7 93,7 94,7 
maksimum 102,3 101,6 104,0 94,2 100,6 104,8 97,1 98,5 99,8 

średnia ±15% 84,1 - 113,7 83,1 - 112,5 82,1 - 111,0 
SD 1,93 4,16 1,53 

RSD% 1,96% 4,26% 1,59% 

AV <15,0 4,87 3,79 5,45 7,47 5,22 7,25 4,84 5,94 5,59 

Podobnie jak podczas walidacji, również w rewalidacji analiza zdolności jakościowej 
procesu na podstawie masy tabletek, wykazała, że proces tabletkowania jest precyzyjny 
i standardowy (Tabela 6). 

Tabela 6. Statystyka opisowa wyników dla współczynników kwalifikacji serii rewalidacyjnych 

 

Okresowy przegląd walidacji 

W ramach okresowego przeglądu walidacji przeanalizowano wyniki rutynowych badań 
laboratoryjnych i kontroli wewnątrzprocesowej wykonywanej przez operatorów, zestawia-
jąc je z parametrami procesowymi oraz wykorzystywanymi w procesie urządzeniami. 

Mieszanie proszków prowadzone było w mieszalniku dwustożkowym (A) lub w zbiorniku 
przy użyciu mieszalnika kontenerowego (S). Parametry mieszania niezależnie od urządze-
nia są takie same. Po zakończeniu mieszania kontrolowana była rutynowo zawartość sub-
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stancji czynnej w 3 punktach. Zestawienie wyników w odniesieniu do urządzeń zestawiono 
w Tabeli 7. 

Tabela 7. Zestawienie wyników analizy zawartości substancji czynnej w masie tabletkowej 
w seriach produkowanych rutynowo. 

Nr serii Mieszalnik 
Zawartość substancji czynnej 

Średnia wartość Rozstęp 

010910 A 102,0 2,2 
020910 A 103,3 2,4 
011110 S 102,5 0,7 
021110 S 103,2 0,8 
010111 S 97,8 1,8 
010311 S 98,1 2,0 
020311 S 98,7 0,6 
010511 A 99,6 3,3 
020511 A 100,2 7,3 
010911 A 100,4 8,1 
020911 A 103,5 0,9 
011011 S 99,8 3,7 

Rozstęp wyników zawartości substancji czynnej mierzonej w różnych punktach złoża, 
będący miarą jednorodności masy, waha się między 0,6 a 8,1%, przy czym mniejsze 
rozstępy odnotowywane są zwykle w seriach, do mieszania których stosowany był 
mieszalnik S (Rys. 1). 

 

Rys. 1. Rozrzut wyników zawartości substancji czynnej w masie tabletkowej w zależności 
od użytego mieszalnika. 
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Tabletkowanie prowadzone było przy użyciu dwóch modeli tabletkarki: 1 i 2. 
Zwalidowana prędkość tabletkowania w przypadku urządzenia 1 to 100 000 – 
150 000 tabl./godz. W przypadku tabletkarki 2 prędkość wynosiła 150 000 – 220 000 
tabl./godz. Odpowiednie parametry tabletki (masę, grubość i twardość) uzyskuje się 
właściwym ustawieniem głębokości napełnienia matrycy i wysokością jarzma. 
Wypadkową tych parametrów jest siła nacisku głównego, która utrzymywana jest 
następnie przez urządzenie w założonym zakresie. 

W ramach przeglądu okresowego zestawiono wyniki masy i twardości tabletek, badanych 
na bieżąco podczas produkcji. Na podstawie masy tabletek wyznaczone zostały wskaźniki 
zdolności jakościowej procesu (Cp i Cpk). W przypadku twardości, która nie jest 
parametrem specyfikacji, a pełni jedynie rolę parametru pomocniczego, wyliczony został 
współczynnik zmienności. Opracowanie statystyczne parametrów produktu zestawiono 
w Tabeli 8 wraz z parametrami procesu i urządzeniami, na których prowadzony był proces.  

Tabela 8. Zestawienie wyników kontroli wewnątrzprocesowej podczas tabletkowania w seriach 
produkowanych rutynowo. 

Nr serii 
Model 

tabletkarki
Prędkość 

tabletkowania 
Siła 

nacisku
Masa tabletki Twardość tabletki 

Średnia Cp Cpk Średnia RSD% 
010910 1 100 000 2,0 100,5 1,96 1,84 66,2 9,50% 

020910 1 100 000 2,3 101,9 1,61 1,20 68,3 9,14% 

011110 2 220 000 4,0 99,7 2,99 2,87 69,4 8,71% 

021110 2 220 000 4,1 99,9 2,69 2,67 74,2 6,69% 

010111 2 220 000 4,2 100,1 3,32 3,28 75,1 7,55% 

010311 1 150 000 3,7 100,1 2,61 2,57 65,3 9,66% 

020311 1 150 000 3,7 101,0 2,17 1,89 67,7 9,03% 

010511 2 200 000 4,6 100,3 1,73 1,66 74,9 7,30% 

020511 2 200 000 4,3 100,1 2,10 2,06 75,5 6,93% 

010911 1 150 000 4,4 101,8 1,53 1,17 77,1 9,46% 

020911 1 150 000 4,6 101,1 1,32 1,12 79,5 9,19% 

011011 2 200 000 4,4 100,5 2,05 1,91 72,1 7,68% 

Analiza korelacji wykazała, że istnieje pewna zależność między współczynnikiem 
zmienności (RSD%) parametru twardość tabletki a rodzajem tabletkarki, a mianowicie 
mniejsze rozrzuty pojedynczych wartości twardości występują w seriach tabletkowanych 
na maszynie 2. Oprócz tego można stwierdzić, że średnia twardość tabletki zależy od siły 
nacisku, czego można było się zresztą spodziewać (Tabela 9). 
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Tabela 9. Analiza korelacji parametrów procesu i produktu 

 

Dodatkowo, przeanalizowano zależność poszczególnych parametrów w obrębie jednej 
maszyny. W przypadku tabletkarki 2 analiza wykazała silną dodatnią korelację między 
współczynnikami kwalifikacji procesu (Cp i Cpk) a prędkością tabletkarki oraz ujemną 
korelację między średnią twardością a współczynnikiem jej zmienności (Tabela 10). 
Ze względu na stosunkowo małą ilość danych (sześć serii) nie można wyciągać jeszcze 
jednoznacznych wniosków, ale stanowi to pewien trop do dalszych analiz. 

Tabela 10. Analiza korelacji parametrów procesu i produktu w ramach tabletkarki 2 

 

Podsumowanie 

Walidacja procesu nie może być traktowana jako jednorazowe zdarzenie, wymagane 
w procesie rejestracji produktu. Choć oczekuje się, że na etapie badawczo-rozwojowym 
proces wytwarzania zostanie wystarczająco dobrze poznany, by mieć pewność, że serie 
komercyjne wytwarzane zgodnie z ustalonymi parametrami będą spełniały wymagania 
specyfikacji, to jednak walidacja w warunkach GMP oparta na co najmniej trzech 
kolejnych seriach produkcyjnych pozwala wnioskować na temat stabilności 
i powtarzalności procesu oraz jednorodności produktu. 

Odpowiednio zebrane dane z produkcji i wyniki badań laboratoryjnych przy pomocy 
narzędzi statystycznych pozwalają lepiej poznać proces i tym samym dążyć do jego 
doskonalenia.  

Nieodłącznym aspektem „życia produktu” jest jego ciągła walidacja. 
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