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Międzynarodowa Rada Harmonizacji Wymagań Technicznych 
dla Rejestracji Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi(ICH) 

(od ang. International Council on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of 

Pharmaceuticals for Human Use) 
 

•Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Japonia, eksperci przemysłu 

farmaceutycznego, 

 

•ujednolicenie naukowych i technicznych aspektów rejestracji produktów 

leczniczych, 

 

•Dobra Praktyka Kliniczna, Dobra Praktyka Wytwarzania 

 

•bardziej oszczędne wykorzystanie zasobów ludzkich, zwierząt i środków oraz 

eliminacji zbędnych opóźnień w globalnym rozwoju i dostępności nowych leków, 

przy zachowaniu gwarancji jakości, bezpieczeństwa i skuteczności oraz 

poszanowaniu regulacji ochrony zdrowia publicznego. 



„Pozostałość rozpuszczalników w produktach leczniczych określa się 

jako pozostałości organicznych lotnych związków chemicznych 

stosowanych w procesie syntezy substancji czynnych, substancji 

pomocniczych lub w procesie wytwarzania produktu leczniczego.” 

•brak korzyści terapeutycznych 

•mogą wpływać na formę krystaliczną, czystość, rozpuszczalność, 

•redukcja zawartości do zalecanych norm. 

 

Podział rozpuszczalników w zależności od potencjalnej toksyczności: 

I klasa – rozpuszczalniki, których należy unikać, 

II klasa – rozpuszczalniki, których stosowanie należy ograniczać, 

III klasa – rozpuszczalniki o niskim potencjale działania toksycznego. 
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Podczas projektowania nowych produktów leczniczych, 

zakupu substancji pomocniczych należy wziąć pod 

uwagę maksymalny, akceptowalny poziom pozostałości 

katalizatorów, rozpuszczalników, odczynników 

metalicznych używanych podczas syntezy do użytku 

farmaceutycznego -> wytyczne ICH 

 

•bezpieczeństwo pacjenta, 

 

•możliwie najmniej toksyczne rozpuszczalniki (nie dotyczy 

substancji pomocniczych), 

 

•uzależnione od klasy i drogi podania produktu. 

 



ZIELONA CHEMIA 
 

•Projektowanie i przeprowadzanie procesów chemicznych w sposób 

możliwie ograniczający użycie i powstawanie szkodliwych 

substancji, 

 

•12 zasad, 

 

•Popularny trend w firmach farmaceutycznych 

 

•Stosowanie innowacyjnych rozpuszczalników  

(uniwersytety, przemysł chemiczny) 

- „zielone alternatywy”: 2 –metyl 

tetrahydrofuran (MeTHF), eter 

metylowo – cyklopentylowy (CPME)  

zamiast THF, eteru tert-butylo-

metylowego;  

- ciecze jonowe, 

 



ANALITYKA 
 

 lek musi zostać przebadany jeśli proces oparty o zastosowanie 

rozpuszczalników (np. granulacja z zastosowaniem etanolu, powlekanie 

natryskowe lub suszenie natryskowe z wykorzystaniem niewodnego 

rozpuszczalnika) wymaga ich utylizacji podczas wytwarzania. 

 

 oznaczenie pozostałości rozpuszczalników z wykorzystaniem technik 

separacyjnych np. chromatografii gazowej (GC), metody 

farmakopealne -> możliwy wybór metody 

 

 wytyczne zmieniają się na przestrzeni lat  

(Q3A, Q3B, Q3C) 
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