
Specyfikacja substancji 
chemicznych do celów 

farmaceutycznych

Nikolaos Grekas
„Specifications of Chemical Substances for 

Pharmaceutical Use”
Pharmaceutical Technology Europe



Otrzymywanie:

• Źródła naturalne
• Synteza chemiczna
• Procesy fermentacji



Substancje:

• Biotechnologiczne – np. białka 
rekombinowane

• Biologiczne – np. krew ludzka, substancje 
pochodzenia zwierzęcego

• Chemiczne – występujące naturalnie w 
środowisku lub otrzymane w syntezie 
chemicznej



Specyfikacja

• Ustala kryteria, które musi spełnić
substancja, by mogła być uŜyta do celów 
farmaceutycznych

• Zawiera listę testów, odwołań do 
procesów analitycznych i kryteria dla 
opisanych testów

• Potwierdzone specyfikacje są
wprowadzone w farmakopeach : USP, JP, 
EP



SUBSTANCJE CHEMICZNE

• Farmakologicznie czynne
• Substancje pomocnicze-by ułatwić

produkcję, poprawić trwałość i wygląd
• Rozpuszczalniki - np. woda

Woda do celów farmaceutycznych

oczyszczona do wstrzykiwań wysokooczyszczona



Niektóre testy dla wody 
oczyszczonej do bezpośredniego 

uŜycia

Maksymalnie 0,1 
ppm

Metale 
cięŜkie

Nie więcej niŜ
0,05 mg/L

amoniak

nie więcej niŜ
0,5 mg/ L

TOC

nie więcej niŜ
100 cfu / mL

Nie więcej niŜ
100 
mikroorganizmó
w/mL

zanieczyszczen
ie 
mikrobiologicz
ne

Bezbarwna, 
przejrzysta, bez 
zapachu i smaku

Bezbarwna, 
przejrzysta

wygląd

USPJPEP



Testy potwierdzają:

• Wygląd
• ToŜsamość
• Cechy fizyczne
• Czystość chemiczną
• Czystość mikrobiologiczną



Identyfikacja

• substancje organiczne – IR, LC, GC, TLC
• często stosowane – temp. topnienia i 

zamarzania, lepkość, lotność
• substancje nieorganiczne – reakcje 

charakterystyczne dla jonów



Czystość:
1. Pozostałość rozpuszczalników 

organicznych
2. Metale cięŜkie
3. Ilościowe określenie składu

Kontrola:
• GC  
• LC  
• HPLC



1. Klasy rozpuszczalników:

• Klasa I – powinny być unikane
• Klasa II – ograniczone uŜycie
• Klasa III – rutynowo uŜywane

2. Metale cięŜkie:
• Ocena jakościowa i ilościowa



3. Zawartość wody
•Szczególnie waŜne, gdy substancja jest 
higroskopijna 

4. Czystość mikrobiologiczna

• Badana ilość Ŝywych mikroorganizmów 
• W określonych przypadkach badana jałowość



Podsumowanie:

• Specyfikacja musi być przedstawiona 
szczegółowo

• Producenci muszą ciągle badać
substancje, które produkują

• Odbiorcy takŜe kontrolują otrzymywane 
substancje ( zmiany w czasie transportu )

• Informacje o specyfikacji muszą być
umieszczone w 3 module CTD



Monografie farmakopealne i 
wskazówki techniczne są
regularnie poprawiane i 
uaktualniane z powodu ciągłych 
zmian w technologii i 
późniejszych wymogów


