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Co to jest Farmakopea?

Farmakopea to zbiór podstawowych norm państwowych 
określających jakość substancji leczniczych, pomocniczych i 
produktów leczniczych. 

Do obowiązujących farmakopei o uznaniu międzynarodowym 
zaliczamy: Farmakopeę Amerykańską 30 (USP 30), Farmakopeę
Europejską 5 (Ph. Eur. 5) oraz Farmakopeę Brytyjską 2007 (Ph. 
Br. 2007). 

Ponadto istnieją farmakopee o zasięgu lokalnym, obowiązujące 
w danym kraju, np.: Farmakopea Polska VI (FP VI), Farmakopea 
Polska VII (FP VII), Farmakopea Japońska 14.



POSTAĆ LEKU 
↓

SUBSTANCJA  
LECZNICZA 

+ 
SUBSTANCJE 
POMOCNICZE

� SUBSTANCJE POMOCNICZE :
są to substancje chemiczne lub ich mieszaniny, nie 
wykazujące w zastosowanych ilościach własnego 
działania farmakologicznego oraz nie wchodzące w 
interakcje z innymi składnikami; słuŜą do nadania 
substancji leczniczej odpowiedniej postaci leku



Badanie powierzchni wła ściwej przez 
okre ślenie przepuszczalno ści powietrza

CEL BADANIA:
Oznaczanie powierzchni właściwej suchych proszków o
rozdrobnieniu większym niŜ mierzalne metodą sitową i wyraŜaniu
jej w metrach kwadratowych na gram.

Aparat:
� komora przenikania (cylinder, perforowany krąŜek,ubijak,krąŜki 

bibułowe)
� U-rurka manometryczna wypełniona ftalanem dibutylu 

Powierzchnia wła ściwa
↓

parametr charakteryzujący własności fizykoche-
miczne ciał stałych; pozwala określić jak materiał
będzie się rozpuszczał oraz czy wchodzi w 
reakcje chemiczne z innymi substancjami



Oznaczanie powierzchni wła ściwej przez 
adsorpcj ę gazu

� W badaniu wykorzystuje się zjawisko fizycznej 
adsorpcji gazu na powierzchni ciała stałego, a 
następnie oblicza się ilość zaadsorbowanego gazu 
odpowiadającego warstwie monomolekularnej na 
powierzchni.
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Oznaczanie g ęstości ciał stałych za pomoc ą
piknometru

CEL BADANIA:
Poprzez pomiar gęstości piknometrycznej ciał stałych, oznaczanie
objętości zajmowanej przez próbkę proszku o znanej masie.

Metoda:
pomiar objętości gazu (najczęściej hel) wypartego przez próbkę w
określonych warunkach.

Zastosowanie:
• moŜliwość określania gęstości pianek i granulatów
• wyznaczanie zawartości procentowej czynnika 
stałego w zawiesinie
• wyznaczanie procentowej zawartości komórek 
zamkniętych w sztywnych piankach



Określanie rozkładu wielko ści cz ąstek 
metod ą analizy sitowej

Przesiewanie: 
metoda słuŜąca do klasyfikacji gruboziarnistych 
frakcji granulatów lub pojedynczych proszków 
na podstawie wielkości cząstek. 

Wyró Ŝniamy:
1) Przesiewanie mechaniczne,
2) Przesiewanie strumieniem powietrza ( air-jet
sieving),
3) Przesiewanie z uŜyciem fal dźwiękowych.



Badanie jednolito ści zawarto ści substancji 
leczniczej

� tabletki zawierające substancję czynną w dawce mniejszej niŜ
2 mg lub mniejszej niŜ 2% całkowitej masy tabletek

� cel wykonywania takiego badania?
� badania nie przeprowadza się dla preparatów 

wielowitaminowych i zawierających pierwiastki śladowe
� wyznacza się dla 10 losowo wybranych tabletek 1 serii, 

obliczenie wartości średniej
� zawartość substancji nie moŜe być mniejsza od 85% ani 

większa od 115% wartości średniej
� a co dzieje się z serią tabletek jeŜeli zawartość substancji 

leczniczej nie mieści się w ww. granicach?



Badanie jednolito ści masy

� badaniu podlegają tabletki niepowlekane i powlekane otoczką
polimerową

� polega na zwaŜeniu 20 losowo wybranych tabletek, obliczeniu 
średniej arytmetycznej ich mas
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Kapsułki, granulaty 
(niepowlekane, 
jednodawkowe)
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80 mg i powyŜej;

powyŜej 80 mg i poniŜej 250 mg;

250 mg i powyŜej;

Tabletki niepowlekane
i powlekane

Odchylenie 
[%]

Średnia masaPostać leku

Tylko 2 masy jednostkowe mogą róŜnić się od średniej o więcej niŜ
podane procentowe odchylenie, lecz nie więcej niŜ 2 – krotnie.



Badanie czasu rozpadu

� zlewka (tabl. musujące, dopochwowe)
� w aparacie do badania czasu rozpadu tabletek

• tabl. niepowlekane, powlekane, dojelitowe, do ssania, 
dopoliczkowe, doodbytnicze, do sporządzania roztworów

• wymiary aparatu ściśle określone (np. średnica oczek sita 
2mm)

• płyn akceptorowy (woda; 0,1 mol/l HCl; bufor fosforanowy 
pH 6,8), 37°C ± 0,5°C

• ok. 30 ruchów pionowych/min.
• obciąŜenie krąŜkami



Badanie szybko ści uwalniania substancji 
leczniczej

Aparaty:
� łopatkowy

• wymiary aparatu ściśle 
określone; 

• mieszadła - łopatki
• płyn akceptorowy; 

500-900ml; 37°C ± 0,5°C;
• mieszanie: 50-100 obr./min.

� koszyczkowy
• zamiast łopatki - koszyczek

� przepływowy
� z ruchomym cylindrem



Istota badania uwalniania
� rodzaj, objętość, temperatura płynu do uwalniania
� szybkość obrotu mieszadła lub szybkość przepływu płynu
� wymagana ilość tabletek uŜytych do badania
� czas prowadzenia badania i pobierania próbek
� analiza stęŜenia rozpuszczonej substancji leczniczej 

(spektrofotometria UV, HPLC)
� wyznaczanie profilu uwalniania
� odmienny sposób przeprowadzenia badania dla tabletek 

konwencjonalnych, dojelitowych i o modyfikowanej szybkości 
uwalniania

Cele badania dost ępności 
farmaceutycznej:

kontrola jakości
korelacja in vitro/in vivo
wykazanie biorównowaŜności
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Badanie odporno ści mechanicznej na 
zgniatanie…

� aparat: twardościomierz automatyczny (2 szczęki, z których 1 
przesuwa się w kierunku drugiej)

� przyłoŜenie siły równolegle do średnicy tabletki
� wyznaczenie siły, przy której tabletka pęknie, tj. obliczenie 

współczynnika twardości T [N/m2]

T=Pmax/2rh
gdzie:
Pmax – siła potrzebna do zgniecenia tabletki;
r – promień tabletki;
h – grubość tabletki.

Tabletki uznaje się za odporne na zgniecenie, gdy T>98·104 N/m2.

Cel wykonywania takiego badania?



… i ścieranie

� aparat: friabilator (bęben z półkoliście wygiętą przegrodą)
� 25 obrotów/min.
� 4min.; po tym czasie waŜy się tabletki i określa się ubytek masy

• 20 szt. – do 650 mg
• 10 szt. – powyŜej 650 mg

Ubytek masy nie powinien być większy od 1%.

Cel wykonywania takiego badania?



Szybkość i stopień wchłaniania leku do krwiobiegu po podaniu 
pozanaczyniowym, np. doustnym.

Dost ępność biologiczna
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Dost ępność wzgl ędna i bezwzgl ędna

Dost ępność bezwzgl ędna (F)

jest stosunkiem AUC badanego 
leku i AUC leku po podaniu 
doŜylnym

Dost ępność względna (Fr)

jest stosunkiem AUC badanego 
leku do AUC leku odniesienia
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Metody wyznaczania dost ępno ści biologicznej

� oznaczenie stęŜenia leku lub/i jego metabolitów we krwi
� oznaczanie masy leku niezmetabolizowanego w moczu
� pomiar skutku farmakologicznego, np. spadku ciśnienia krwi, 

poziomu glukozy we krwi
� badanie znakowanego radioaktywnie leku i jego metabolitów



Badania dost ępności biologicznej

są przeprowadzane dla:

� leków innowacyjnych

� leków w nowych postaciach leku

� leków w postaciach leku o zmodyfikowanym uwalnianiu

� leków złoŜonych o nowym składzie



Badania biorównowa Ŝności

są przeprowadzane:
• dla leków generycznych przed wprowadzeniem do obrotu
• dla nowych postaci leku dla znanych substancji lecznicznych
• dla leków innowacyjnych jako badania pośrednie

Dwa  leki  są biorównowa Ŝne,  jeśli  zawierają tą samą substancję
leczniczą w tej samej dawce i postaci leku przeznaczonej do podania tą
samą drogą, a  ich dostępności  biologiczne  po  podaniu  w  tej  samej  
dawce molowej  są na  tyle  podobne  (nie  róŜnią się statystycznie 
znamiennie),  Ŝe  moŜna  oczekiwać od  obu  leków wywołania  
zasadniczo  takich  samych efektów terapeutycznych (klinicznych).



Dziękujemy za uwagę

Marta Krasowska
Hanna Koterwa
Michał Burdyński 


