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Trwało ść w farmacji
Substancja 

(lecznicza, pomocnicza )
→odporność na 

niekorzystne procesy 
zachodzące podczas 
produkcji i 
przechowywania

• Badanie długoterminowe
• Degradacja gwałtowna
• Testy przyśpieszonego 

starzenia

Postać leku

→okres, przez który lek 
przechowywany w 
określonych warunkach 
powinien być przydatny 
do uŜytku

• Właściwości fizyczne 
postaci leku nie ulegają
zmianie

• Substancja lecznicza 
ulega najwyŜej 
niewielkiemu rozkładowi 
(zwykle nie więcej niŜ
10%), a produkty 
rozkładu nie są toksyczne 



W jakim celu badana jest 
trwało ść?

• wymóg rejestracyjny

• ustalenie warunków przechowywania
• ustalenie okresu ponownego badania leku lub 

dopuszczalnego okresu przechowywania

• dobór najkorzystniejszych procesów 
technologicznych na etapie tworzenia leku



Rodzaje trwało ści i metody 
badania:

• trwało ść fizyczna – metody optyczne (nieuzbrojone oko, 
mikroskop), spektroskopowe (m.in. spektroskopia IR), termiczne 
(termograwimetria, mikrokalorymetria ), określenie wielkości cząstek 
(impaktor, licznik Coultera )

• trwało ść chemiczna – metody chromatograficzne (TLC, GC, 
HPLC), elektroforetyczne (elektroforeza kapilarna),  spektroskopowe 
(NMR, IR, MS) chiralooptyczne (skręcalność optyczna, dichroizm 
kołowy, dyspersja skręcalności optycznej)

• trwało ść mikrobiologiczna – badanie jałowości, badanie czystości 
mikrobiologicznej wg. Ph. Eur. lub FP VI

• trwało ść biologiczna – specyficzne metody oceny aktywności 
biologicznej leku



Procedura ogólna prowadzenia 
testów trwało ści

6 m–cy
40 ± 2°C,
75 ± 5% RH

przyśpieszony

6 m-cy
30 ± 2°C, 
65 ± 5% RH

pośredni

12 m-cy
25 ± 2°C, 60 ± 5% RH 
lub 
30 ± 2°C, 65 ± 5% RH

długoterminowy

Minimalny czasWarunki Typ testu



ICH i jej wytyczne dotycz ące trwało ści

1995.11.
30

Quality of Biotechnological Products: Stability Testing of 
Biotechnological/ Biological Products

Q5C

2003.2.6Stability Data Package for Regisration in Climatic Zones III 
and IV

Q1F

2003.2.6Evaluation of Stability DataQ1E

2002.2.7Bracketing and Matrixing Designs for Stability Testing of 
Drug Substances and Drug Products

Q1D

1996.11.
6

Stability Testing for New Dosage Forms
Annex to the ICH Harmonised Tripartite Guideline on 
Stability Testing for New Drugs and Products

Q1C

1996.11.
6

Stability Testing: Photostability Testing of New Drug 
Substances and Products

Q1B

2003.2.6Stability Testing of New Drug Substances and ProductsQ1A(R2)

1993.10.
27

Stability Testing of New Drug Substances and ProductsQ1A

dateGuidelinesTopics

http://www.nihs.go.jp/dig/ich/qindex-e.html



TABLETKI
badanie trwało ści

Wykonać badanie w opakowaniach przewidzianych dla 
produkcji seryjnej

1. Wygląd zewnętrzny,
2. Masa,
3. Twardość, ścieralność,
4. Czas rozpadu,
5. Szybkość uwalniania po określonym czasie (poŜądany 

profil uwalniania),
6. Zawartość substancji leczniczej,
7. Zawartość zanieczyszczeń chemicznych (substancji 

leczniczej),
8. Czystość mikrobiologiczna.


