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Presentació
La indústria farmacèutica és una indústria clau dins del sector industrial de Catalunya, on
està fortament implantada des de fa diverses dècades, tant des del punt de vista productiu
i generador de riquesa del país com des de la vessant de la recerca i el desenvolupament,
i aporta a la societat nous medicaments per contribuir al manteniment de la salut dels
ciutadans.
Es tracta d’un sector que té com a objectiu aconseguir l’excel·ència en l’execució dels
processos de producció industrial amb la finalitat de posar a l’abast dels pacients
medicaments d’una alta qualitat que els garanteixin l’efecte terapèutic esperat. Com a
sector de l’àmbit de la salut, les seves activitats estan fortament regulades i intervingudes
per les administracions sanitàries i, pel que fa a la producció de medicaments, són les
Normes de correcta fabricació de medicaments l’estàndard de referència per assegurar
l’assoliment d’aquesta qualitat.
Aquesta forta regulació i intervenció ha dificultat la introducció d’innovacions tecnològiques
en els processos de producció de la indústria farmacèutica. Per això, a finals dels segle
passat, es va posar en marxa una iniciativa promoguda per la Food and Drug
Administration dels Estats Units que buscava una certa flexibilitat en els procediments
d’autorització dels medicaments i en el compliment de les Normes de correcta fabricació
basant-se en l’existència d’un coneixement científic i profund dels processos de producció i
en un entorn d’un sistema de garantia de qualitat farmacèutic ben establert pel que fa als
laboratoris fabricants. A partir d’aquesta iniciativa, en el marc de la Conferència
Internacional d’Harmonització (ICH), les administracions sanitàries dels Estats Units, de la
Unió Europea i del Japó i la indústria farmacèutica d’aquests territoris han elaborat
diverses guies en un entorn de cooperació i treball conjunt. Els requisits que s’hi recullen
s’han anat incorporant progressivament al llarg d’aquests darrers anys en les Normes de
correcta fabricació de medicaments establertes a la Unió Europea, així com en altres
documents normatius.
Una d’aquestes guies, la ICH Q8, la primera que es va publicar, fa referència al
desenvolupament del procés de producció medicament. Va incorporar els conceptes de la
qualitat pel disseny i l’espai de disseny, i introduïa una aproximació científica basada en un
coneixement profund del procés i dels materials i equips que intervenen en la fabricació del
medicament, per tal de conèixer amb detall les fonts de variabilitat que poden influir en la
robustesa de procés i de definir una estratègia de control en lloc del control del producte.
Així, assegurava un procés de producció robust que garanteix l’homogeneïtat dels
medicaments fabricats d’acord amb les especificacions prèviament establertes i
autoritzades per l’administració sanitària.
Aquesta guia, però, va ser concebuda principalment per aplicar-se al desenvolupament de
nous processos de producció de medicaments, tot i que els elements que s’hi recullen
també es podrien aplicar quan es planteja el redisseny de processos de producció de
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medicaments que ja s’estan comercialitzant, amb la finalitat de millorar-ne l’eficiència. És
en aquest marc en què s’ha desenvolupat el projecte que es recull en el document que
teniu a les mans i que us presentem i us posem ara al vostre abast, fruit de la col•laboració
entre la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries de Departament de Salut i
l’ISPE Espanya.
Aquest document vol oferir unes recomanacions per als laboratoris farmacèutics que, a
l’hora d’abordar el redisseny del procés de producció d’algun dels medicaments que
produeixen, vulguin incorporar elements de la qualitat pel disseny i l’espai de disseny, amb
els beneficis que això els pot comportar des del punt de vista del compliment de les
Normes de correcta fabricació, la possible reducció de la intervenció administrativa, la
millora del coneixement del seu procés productiu i la rendibilitat econòmica.
Amb la finalitat de facilitar-ne la comprensió i l’aplicació, a banda d’una part teòrica en la
qual es presenten les diferents eines que es poden utilitzar i com fer-ho, s’ha elaborat un
exemple de l’aplicació pràctica i es fa una valoració econòmica del que pot comportar
l’aplicació d'aquest enfocament en el disseny i el desenvolupament del procés de
fabricació. Mitjançant aquest exemple, s’evidencia un balanç favorable entre el cost de la
inversió que cal fer per aplicar aquest enfocament i l’estalvi que es pot generar en millorar
el control del procés.
La Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries, com a autoritat sanitària
responsable de la supervisió del compliment de les Normes de correcta fabricació de
medicaments a Catalunya, quan a mitjan 2012 va rebre la proposta d’ISPE Espanya de
desenvolupar aquest projecte, la va trobar molt interessant i en la línia de les activitats que
des de fa anys ha dut a terme aquesta Direcció General per facilitar eines als laboratoris
farmacèutics per aplicar adequadament i amb un nivell elevat de rigor les Normes de
correcta fabricació de medicaments als laboratoris farmacèutics de Catalunya. És un
exemple clar d’aquesta voluntat la Jornada de Normes de Correcta Fabricació de
Medicaments que, any rere any des de 2001, organitza aquesta Direcció General. Va ser
en el marc de l’edició de 2012 d'aquesta Jornada que es va presentar la iniciativa, i en la
de 2013 es van exposar els avenços en la redacció del document de recomanacions per
part del grup de treball. Ara, en l’edició de 2014, aquest document es posa a disposició de
la indústria farmacèutica de Catalunya.
En nom de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries aprofito per agrair als
membres del grup de treball que han col•laborat en el desenvolupament del document
l’excel·lent tasca que han fet al llarg d’un any i mig de col·laboració desinteressada, com
també als membres de la Comissió Assessora sobre de Qualitat en la Fabricació Industrial
de Medicaments d’aquesta Direcció General, el seguiment i la revisió que han fet d’aquest
treball.
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Esperem que aquest document sigui d’interès i d’utilitat per a totes aquelles persones
responsables de la producció, el control i la garantia de la qualitat dels laboratoris
farmacèutics de Catalunya a l’hora de facilitar la implantació d’aquestes eines en els
laboratoris farmacèutics en el desenvolupament de la seva activitat professional.

Roser Vallès i Navarro
Directora general d’Ordenació i Regulació Sanitàries
Barcelona, desembre de 2014

7 de 67

Recomanacions per a l’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat pel disseny (QbD) en la fabricació
industrial de medicaments comercialitzats

Agraïments
Aquest document és fruït de la col·laboració entre la Direcció General d’Ordenació i
Regulació Sanitàries del Departament de Salut i d’ISPE España, així com també de la
contribució voluntària i desinteressada d’un grup de professionals de la indústria
farmacèutica de Catalunya que han compartit en unes intenses sessions de treball la seva
experiència i coneixements.
La Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries vol agrair aquesta col·laboració a
les següents persones que han participat en els diferents grups de treball que es varen
constituir per a l’elaboració d’aquest document:
Ricardo Aguirre

Boehringer Ingelheim España SA

Joaquim Amela

Farmaprojects

Beatriz Artalejo

AEFI (Secció catalana)

Carlos Blanquer

ISPE España

Nuria Busquets

Almirall SA

Gemma Casadevall

Laboratorios Dr. Esteve SA

Xavier Casterat

Departament de Salut

Javier Castillo

Ferrer Internacional SA

Alba Figuera

Farmaprojects

Jordi Garces

Alcon SA

Josep Mª Gonzalez

Laboratorios Menarini SA

Ignacio Lerin

Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona

Pablo Martín

Ferrer Internacional SA

Mª Dolors Riba

J. Uriach y Cia.

Georgina Pujals

Departament de Salut

Emilio Román

Almirall SA

Miquel Romero

Almirall SA

Fernando Santamaria

Laboratorios Dr. Esteve SA

I, en especial, a la senyora Alícia Tébar (ISPE España / Azbil Telstar Projects) per
l’excel·lent tasca que ha realitzat en la direcció i coordinació de la redacció d’aquest
document.

8 de 67

Recomanacions per a l’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat pel disseny (QbD) en la fabricació
industrial de medicaments comercialitzats

També vol agrair la revisió que han dut a terme els membres de la Comissió Assessora
sobre garantia de qualitat en la fabricació industrial de medicaments del Departament de
Salut:
Emilio Román

Almirall SA, en representació de Farmaindustria

Santiago Llovera

Boehringer Ingelheim España SA, en representació de
Farmaindustria

Mónica Coronas

Laboratorios Dr. Esteve SA, en representació de
Farmaindustria

Francesc Taxonera

Ferrer Internacional, en representació de Farmaindustria

Marina Canteli

J. Uriach y Cia, en representació de Farmaindustria

Ramon Esquerdo

Laboratorios
Menarini,
Farmaindustria

Josep Ma Gil

Ferrer Internacional
Farmaindustria

Montserrat Gallego

Alcón SA, en representació de Farmaindustria

Angelina Baena

Ferrer Internacional SA, en representació de l’Associació
Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI- secció
catalana)

Raquel Arenós

Laboratorios Inibsa SA, en representació de l’Associació
Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI- secció
catalana

Jordi Comabella

Almirall SA, en representació del Consell de Col•legis de
Farmacèutics de Catalunya (Vocalia d’indústria)

Ramon Bonet

Sanofi Aventis, SA, en representació del Consell de
Col•legis de Farmacèutics de Catalunya (Vocalia
d’indústria)

Montserrat Miñarro

Representant de la Facultat de Farmàcia. Universitat de
Barcelona

Xavier Casterad

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris, en
representació del Departament de Salut

Georgina Pujals

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris, en
representació del Departament de Salut

Salvador Cassany

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris, en
representació del Departament de Salut

SA,

en
en

representació
representació

de
de

Així com també, al senyor Carles Cirera, president d’ISPE España, per la seva contribució
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1 Antecedents, objectiu i àmbit d’aplicació
1.1 Antecedents
El 23 de juliol de 1991 va entrar en vigor la Directiva 91/42/CEE, que donava rang legal a
l’aplicació de les Normes de correcta fabricació de medicaments (NCF) com a sistema de
qualitat global per a Europa, i va convertir la indústria farmacèutica en capdavantera en
l’aplicació de sistemes de garantia de qualitat en la producció i el control de qualitat dels
seus productes.
A mesura que milloraven els sistemes de gestió, es va observar que, una vegada assolida
la implantació de les Normes de correcta fabricació de medicaments, calia esmerçar un
gran nombre de recursos en aspectes formals per acreditar-ne el compliment en lloc de
centrar-se en els àmbits que podrien aportar millores significatives en la qualitat i
l’eficiència dels processos productius. Aquest fet comportava un elevat cost de
manteniment, i provocava retards en la implantació d’innovacions així com el
malbaratament de recursos.

Entre l’agost de 2002 i el setembre de 2004, la Food and Drug Administration (FDA) dels
Estats Units va publicar la versió final del document Pharmaceutical cGMPs for the 21st
Century: a Risk-based Approach, amb l’objectiu de promoure la innovació a la indústria
farmacèutica, i el marc legislatiu va passar d’un model basat en el compliment d’unes
normes preestablertes (model prescriptiu de les NCF) a un model basat en la creació de
sistemes de qualitat a partir de l’evidència científica (model centrat en el coneixement).

El primer resultat d’aquesta iniciativa fou la publicació, l’any 2003, de la Guidance for
Industry Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures―Scope and Application,
seguida d’altres guies com ara la de procés asèptic i la de tecnologia d’anàlisi en procés i
els protocols de comparabilitat per informar sobre les sol•licituds de variacions en el
registre dels medicaments.

El 2004 la FDA també va publicar la guia Process Validation Requirements for Drug
Products and Active Pharmaceutical Ingredients Subject to Pre-Market Approval.

Així mateix, el novembre de 2005, la Conferència Internacional d’Harmonització dels
Requisits Tècnics per al Registre de Productes Farmacèutics per a Ús Humà (ICH) va
publicar les guies ICH Q8 i Q9. Tots dos documents fan èmfasi en l’augment del
coneixement del procés des de les fases de desenvolupament, i en la gestió d’aquest
coneixement, de manera que es pugui aplicar en la fase de producció industrial i les eines
de gestió de riscos. En aquests documents es destaca un enfocament nou per validar el
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procés basat en el reconeixement que les iniciatives de millora de la qualitat i les de millora
de la productivitat tenen un element en comú: la reducció de la variabilitat. L’objectiu és
aprofitar aquesta sinergia per augmentar la qualitat final del medicament i la millora i
l’eficiència dels processos productius.

Les característiques dels processos són els atributs dels components i dels productes i els
paràmetres dels processos i dels equips. Aquestes dues classes de característiques s’han
de controlar amb una intensitat proporcional a la influència que tenen en la qualitat final del
medicament. El coneixement científic sobre la intensitat d’aquesta influència ha de ser
l’objectiu dels estudis de desenvolupament i d’escalat.

Cal tenir en compte aquest coneixement a l’hora de seleccionar els atributs crítics de
qualitat (ACQ) i els paràmetres crítics del procés (PCP), que s’avaluen en la revisió anual
de la qualitat del producte (RAQP) i en les estratègies de control del procés que s’hi
apliquen. L’objectiu d’aquest exercici és detectar fonts de variabilitat en relació amb les
quals s’han d’adreçar mesures per millorar el control sobre les especificacions de qualitat
establertes per al producte final i l’eficiència del procés de producció.

El juny de 2008, l’ICH va publicar la guia Q10 —sistema de qualitat farmacèutic—, en què
es descriuen els elements d’un sistema de qualitat basat en la millora contínua i en un
coneixement detallat dels processos; tot això en un entorn de recollida sistemàtica de
coneixement durant tota el cicle de vida del medicament i de difusió àmplia i completa dins
l'organització.

El 31 de gener de 2013, va entrar en vigor la nova versió del capítol 1 de les NCF-UE, que
converteix en un referent el model de sistema de qualitat farmacèutic basat en l’evidència
científica. El 27 de febrer 2012, l’Agència Europea de Medicaments (AEM) va publicar la
versió final de la Guideline on process validation for finished products-information and data
to be provided in regulatory submissions, que amb l’objectiu d’afavorir la implantació
d’aquest enfocament en aquest sistema de qualitat.

1.2 Objectiu i àmbit d’aplicació
L’objectiu d’aquest document és orientar els laboratoris farmacèutics fabricants de
medicaments a fi que incorporin progressivament sistemes de QbD per fabricar
medicaments. Concretament, l’àmbit que es descriu és el de la fabricació de lots
comercials.

El document s’ha estructurat de la manera següent:
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•

Capítol 1: introducció.

•

Capítol 2: avaluació de l’estat de control dels processos de fabricació; criteris i
eines estadístiques per verificar l’estabilitat i la capacitat.

•

Capítol 3: avaluació del disseny i coneixement dels processos de fabricació i
proposta de millora; criteris i eines per millorar el coneixement del procés i
identificar les accions de millora i/o redisseny, si escau.

•

Capítol 4: càlcul del retorn de la inversió d’un projecte basat en la QbD;
metodologia per prioritzar els projectes de millora i per fer el càlcul de la
inversió necessària i de l’estalvi previst, en cada cas.

•

Capítol 5: cas pràctic; aplicació dels capítols anteriors a un exemple fictici
en el procés de fabricació d’uns comprimits i plantejament d’un projecte de
millora.

•

Glossari de termes.
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2 Avaluació de l’estat de control dels processos de fabricació
L’objectiu d’aquest capítol és donar elements per avaluar les dades obtingudes del
monitoratge dels CQA i els CPP. Aquesta informació alimenta el coneixement que ha de
garantir la identificació i el control de les fonts de variabilitat, amb l’objectiu de millorar
l’eficiència del procés de fabricació.
El que s’entén per procés sota control o estat de control d’un procés es descriu a l’apartat
2.2.2 d’aquest capítol.

2.1 Requisits de les NCF i de la guia ICH Q10
La normativa sobre les NCF que regula la fabricació industrial de medicaments s’ha
adaptat als conceptes de la QbD amb modificacions substancials, una de les quals ha
estat l’adaptació del capítol 1, que descriu el sistema de qualitat farmacèutica. La versió
del gener de 2013 actualitza els continguts per alinear-los amb els de la guia ICH Q10.
El capítol 1 indica els punts que ha de garantir el sistema de qualitat. A continuació, es
destaquen els més rellevants en relació amb aquest document:

mitjançant el desenvolupament i l’ús de sistemes efectius de monitoratge i control
s’estableix i es manté un estat de control de l’execució del procés i la qualitat del
producte (punt VIII);

els resultats del monitoratge del producte i el procés es tenen en consideració a
l’hora d’alliberar el lot, en la investigació de les desviacions i en l’aplicació de les
mesures correctores destinades a evitar desviacions en el futur (punt IX);

es facilita la millora contínua mitjançant la implantació de millores de qualitat
adequades a l’estat actual dels coneixements sobre el producte i el procés (punt
XI).

Aquests tres punts constitueixen un requisit de les NCF i fan referència al fet de poder
demostrar un estat de control en els processos de fabricació dels medicaments. En
conseqüència, s’han d’implantar sistemes per poder monitorar els paràmetres crítics del
funcionament dels processos i poder prendre decisions d’una manera àgil i segura en cas
de desviació.

Finalment, el punt XI, que fa referència a la millora contínua, és una recomanació clara per
modificar els processos amb una prestació deficient o el control que se’n fa.
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2.2 Tècniques estadístiques aplicables a les dades disponibles.
El propòsit d’aquest capítol és identificar tècniques estadístiques adequades per monitorar
els processos de producció dels productes farmacèutics, per identificar oportunitats de
millora en el seu estat de control o, si escau, valorar el fet de redissenyar-los.
2.2.1 Antecedents

Dins del marc de les normes ICH Q10 (Pharmaceutical Quality System) i ICH Q8
(Pharmaceutical Development) i la guia Modern Approach to Process Validation, de la
FDA, s’esmenta la necessitat de mantenir un estat de control adequat a través d’un
monitoratge continu basat en l’estratègia de control definida en les fases de
desenvolupament i validació del procés. Si bé s’ofereix una orientació en relació amb
l’estratègia per identificar els CQA, els CPP i l’estudi de com es relacionen, no es defineix
explícitament com cal determinar l’estat de control ni s’aporten metodologies estadístiques
concretes.

És important considerar la necessitat que cada organització disposi d’un professional amb
coneixements estadístics per elaborar els plans de control, els mètodes estadístics adients
i els processos de mesura i avaluació de dades per determinar objectivament l’estabilitat i
la capacitat dels processos (aquesta recomanació està recollida en la guia de validació de
la FDA).
2.2.2 Definicions de procés sota control i monitoratge del procés

La denominació sota control prové de l’àmbit del control estadístic del procés definit per
Shewhart a mitjan segle XX. Té com a base identificar els factors que aporten variabilitat
als resultats i classificar-los com a causa assignable o no assignable. Quan aquesta
variabilitat és estable, coneguda i acceptada, el procés esdevé adequat per produir
reiteradament resultats dins de les especificacions establertes.

Les tècniques estadístiques són fonamentals per identificar de manera objectiva i controlar
qualsevol causa especial de variabilitat en el procés, tenint en compte que:

es considera causa comuna de la variabilitat la suma de fluctuacions aleatòries
causades per factors desconeguts, i

es considera causa especial de variabilitat tota causa no aleatòria causada per un
factor específic.
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Un cop la variabilitat d’un procés pot atribuir-se únicament a causes comunes, aquest es
considera estable. En aquesta situació és factible establir límits d’alerta sensibles per
identificar situacions anòmales o inesperades d’acord amb la distribució esperable dels
resultats. Aquesta és la fase de monitoratge o de control del funcionament.
2.2.3 Eines estadístiques aplicables i interpretació

Aquest capítol identifica els requisits relacionats amb l’eficiència i el control de processos i
els vincula amb eines estadístiques adequades i la seva interpretació. En cap cas es tracta
d’un manual la intenció del qual sigui descriure la metodologia del test mateix.
2.2.3.1. Determinar si la variabilitat del procés al llarg del temps és constant.

La propietat de mostrar variabilitat estable en el temps és coneguda com a
homoscedasticitat. Aquesta propietat es verifica per mitjà d’un test de comparació o
contrast d’hipòtesi. Els contrastos d’hipòtesi més comuns per verificar l’homoscedasticitat
són els tests de Fisher-Snedecor i el de Levene. Tots dos es basen en la propietat que el
paràmetre que relaciona les variabilitats de moments temporals diferents es distribueix de
manera coneguda, i s’interpreten per mitjà del valor p (resultat expressat com a
probabilitat): per considerar estable el procés és necessari obtenir un valor p que no sigui
inferior al nivell de significació, generalment pres com a 0,05 de manera convencional (el
nivell de significació de 0,05 equival al 0,95 o 95% de confiança). Un valor p < 0,05
mostraria un procés en el qual la variabilitat és significativament distinta en moments
temporals diferents.
2.2.3.2. Avaluar l’habilitat d’un procés per obtenir un producte conforme. Mesures de
capacitat

La capacitat és l’habilitat del procés per produir resultats repetibles complint les
especificacions predefinides. S’avalua mitjançant un índex adimensional que relaciona
l’interval especificat per a un paràmetre i la variabilitat que presenta aquest paràmetre.
Sempre que l’interval de l’especificació és més gran que sis vegades la desviació
estàndard, s’obtenen resultats superiors a 1, que és un límit convencional relacionat amb
un nivell de confiança del 99,7% quan les dades presenten una distribució de Gauss o
normal.

És fonamental comprovar la distribució de les dades, ja que l’índex de capacitat que
s’empri s’hi ha d’adequar. Si es fa servir un mètode de càlcul no adequat a la distribució
estadística, les conclusions poden ser equivocades. Per a distribucions no gaussianes es
recomana utilitzar un programari estadístic especialitzat, atesa la dificultat de càlcul que
comporta.
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L’índex de capacitat (Cp) mostra si la variabilitat del procés és adequada a l’amplitud de
l’especificació, però no dóna indicis de si té prou centralitat per garantir que els resultats
estaran dins de les especificacions. Per això s’utilitza un segon índex de capacitat,
anomenat capacitat lateral (Cpk), el resultat del qual està directament vinculat amb el risc
de no-conformitat amb l’especificació establerta.

Els termes estable i capaç no són equivalents. El concepte estable fa referència a
l’homogeneïtat del procés en el temps. D’altra banda, el terme capaç és utilitzat per
identificar el procés que oferirà resultats dins de les especificacions de manera uniforme en
el temps. El diagrama següent aclareix les diferents situacions que es poden produir.

Figura 1

Si un procés és inestable, probablement és perquè hi ha una causa especial que motiva
aquesta variabilitat. En aquests casos, cal identificar prèviament les causes especials i
valorar el conjunt basant-se en una anàlisi de risc.

És una condició indispensable tenir un procés estable abans de calcular els índexs de
capacitat. El requisit d’estabilitat és mesurable a través de qualsevol test estadístic vinculat
amb l’observació d’una variabilitat constant. Si no es té la precaució de confirmar que el
procés és estable, els índexs de capacitat, sovint amplificats, no són interpretables.

Què entenem per procés sota control? En el sentit purament estadístic, les expressions
estable i sota control han estat equivalents històricament. Ara bé, des del moment en què
estable no implica capaç, l’expressió sota control ha de prendre una dimensió més àmplia
pel que fa a l’aplicació de l’ICH Q8. Un procés sota control és tot procés estable i capaç
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d’obtenir un producte d’acord amb unes especificacions predefinides i de manera
reproduïble en el temps.

Un error que cal evitar és el d’arrodonir les xifres en els resultats en excés, de manera que
es provoqui la conversió de les dades inicialment contínues en discretes. En aquesta
situació, els índexs de capacitat no funcionen de manera adequada, ja que la distribució de
les dades no és la requerida pel model amb el qual es calculen els índexs Cp i Cpk.

La interpretació dels índexs de capacitat Cp i Cpk és comuna, independentment de la
distribució estadística que presenten les dades. La taula següent mostra la interpretació en
tots els casos possibles.
Taula 1
Cp

Cpk

≥1

≥1

Interpretació
Procés capaç, sota control.
Procés potencialment capaç que presenta risc de no-

≥1

<1

conformitat perquè no està adequadament centrat. No
es considera sota control.
Procés no capaç, no està sota control.
Les accions correctores han de dirigir-se primer a reduir

<1

<1

la variabilitat i després a centrar el procés, si fos
necessari (mai en ordre invers).

El nivell de Cp i Cpk ≥1 és el mínim requerit, i és l’empresa qui ha de decidir si aplica
nivells d’acceptació superiors. En aquest sentit, es poden utilitzar valors d’1,33, 1,50 i 2,00,
que corresponen a 4σ, 4,5σ i 6σ, respectivament.

Quines variables han de mostrar-se capaces? Tot procés queda definit per variables
d’entrada o CPP, com ara la temperatura, la velocitat i el cabal, emprats per fer funcionar
els equips, i variables de resposta o atributs de qualitat CQA que ha de complir el
producte, com ara la concentració de principi actiu, la uniformitat de contingut i els
productes de degradació. Les variables que han de mostrar-se capaces són els atributs de
qualitat. D’altra banda, si s’avança en el coneixement del procés i es troben relacions
unívoques entre els CPP i els CQA, també es poden definir estratègies de control basades
en aquestes relacions.
2.2.3.3. Altres mesures de capacitat: capacitat de màquina (Cm, Cmk), rendiment del
procés (Pp, Ppk) i coeficient de rendiment (Pr)

Quan s’aplica la mateixa mena de càlcul que per a Cp i Cpk però en espais de temps
reduïts, els indicadors s’anomenen capacitat de màquina (Cm i Cmk) i s’entenen com la
mesura de capacitat d’un equip o màquina. Aquest criteri es basa en el fet que en espais
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curts de temps, la variabilitat pròpia del producte és baixa; dit d’una altra manera i portantho a l’extrem, la fracció més petita possible per fer el càlcul de Cm/Cmk estarà poc influïda
per altres variabilitats, i estarem avaluant, principalment, la variabilitat de la màquina.

Els índexs de rendiment del procés (Pp i Ppk) són emprats per avaluar la capacitat d’un
procés a llarg termini. La diferència en relació amb Cp i Cpk està en l’ús de la desviació
estàndard: mentre que en el càlcul de Cp i Cpk s’usa la desviació estàndard a partir de les
mitjanes d’agrupacions de valors, en el de Pp i Ppk es fa servir la desviació estàndard
global amb tots els valors individuals sense agrupar.

Per a processos sota control, la desviació estàndard calculada per un mètode o l’altre
convergeix cap al mateix valor. Per tant, la proximitat de Cp i Pp és símptoma de procés
sota control, mentre que la divergència d’aquests índexs indica que el procés no està sota
control. Les relacions Cp/Pp i Cpk/Ppk són anomenades coeficient de rendiment (Pr).
Quan Pr s’acosta a 1, es considera que el procés està sota control, mentre que com més
allunyat es troba del valor 1, menys sota control està.

L’indicador Pr, expressat en tant per cent, equival a la fracció percentual de l’interval de
l’especificació que és utilitzada pel procés.
2.2.3.4. Càlcul del risc de no-conformitat

Un cop un procés es mostra no capaç, és possible calcular el risc associat de noconformitat. Aquest valor és una estimació de la probabilitat de la distribució z resultant del
producte 3·Cpk, i dóna una previsió del percentatge de lots que podrien resultar no
conformes en un futur si no s’apliquen accions correctores sobre el procés.
Aquesta informació, expressada d’aquesta manera, té un gran interès a l’hora de prendre
decisions i permet avaluar econòmicament el cost de la no-qualitat potencial derivada de
l’estat de baix control d’un procés.
2.2.3.5. Monitoratge del procés

Només després d’haver demostrat que el procés és estable i capaç per a tots els CQA,
s’estableixen regles de monitoratge per verificar que el procés es manté estable i capaç al
llarg del temps. Per als atributs de qualitat que mostren una distribució de Gauss,
s’estableixen límits d’alerta i d’acció basats en els intervals ±2σ i ±3σ, en relació amb el
valor central de l’especificació.

Amb aquesta definició de límits es pretén que en els propers resultats no s’obtinguin
patrons de comportament impropis d’un procés sota control. Els patrons més sensibles
davant de la detecció d’anormalitats són els següents, en l’ordre que es dóna:

18 de 67

Recomanacions per a l’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat pel disseny (QbD) en la fabricació
industrial de medicaments comercialitzats

2 punts consecutius fora de l’interval ± 2σ
1 punt fora de l’interval ± 3σ
2 punts no consecutius d’un grup de 3 fora de l’interval ± 2σ

És important no fer correccions innecessàries en el procés a causa d’una avaluació
incorrecta dels resultats. Així, cal considerar que els principis generals del control del
procés de variables contínues estan concebuts per a dades amb una distribució de Gauss,
mentre que no totes les variables de procés responen a aquesta distribució i hi pot haver
errors d’interpretació i reconducció inapropiada del procés.

Quan s’ha de fer el monitoratge? El monitoratge s’ha d’aplicar sobre processos estables,
dins de cada lot i entre lots produïts sota el mateix procés.

Sobre quines variables s’ha d’establir el monitoratge? Quan els atributs de qualitat són
mesurables

mitjançant

mètodes

ràpids,

és

possible

monitorar-los

directament.

Malauradament, aquesta opció no és sempre possible, de manera que una vegada
establertes clarament les relacions entre els paràmetres del procés i els atributs de
qualitat, poden ser monitorats els paràmetres del procés per substituir el monitoratge
directe dels atributs de qualitat. Els avantatges d’aquest mètode són que permet obtenir
resultats immediats, avaluar-los de manera pràcticament instantània i realimentar el mateix
procés. El procés que opera d’aquesta manera es considera que aplica les denominades
tecnologies analítiques de procés (process analytical technologies, PAT).
2.2.3.6. Grandària de la mostra

El nombre de mostres que s’ha de controlar ha de ser proporcional a la variabilitat i la
naturalesa del procés. Els processos de menys variabilitat poden ser controlats amb
menys mostres, mentre que els que tenen més variabilitat requereixen un nombre de
mostres més alt. Els criteris que defineixen un mostreig són els següents:

La potència o la probabilitat de ser capaç de detectar una diferència
determinada en relació amb un valor esperat; dit d’una altra manera, l’habilitat
d’apreciar una diferència entre el resultat i el valor esperat. La potència equival
a l’expressió 1-β, on β és el risc de donar com a dolenta una mostra quan,
realment, és bona.

La incertesa o el marge d’error que estem disposats a acceptar.

La variabilitat del procés, mesurada mitjançant dades històriques o bé, si no
se’n disposa, observada en un grup inicial de mostres. En aquest segon cas
convé veure que, un cop fets el mostratge i el mesurament, la variabilitat
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assumida inicialment i la que s’obté realment són del mateix ordre. En el cas
que difereixin, cal recalcular la grandària de la mostra amb la desviació
estàndard calculada amb la mostra més gran.

La grandària de la mostra queda definida un cop decidida la potència i la incertesa. Està
convencionalment acceptat treballar amb valors de β=0,1, mentre que la incertesa és
diferent en cada cas, segons la criticitat del paràmetre de mesura i la sensibilitat de la
mesura. Per exemple, en les distribucions de Gauss es pot calcular seguint aquesta
fórmula:

n = (2· /

precisió)2

On
n: és el nombre de mostres que cal prendre;
: és la desviació estàndard prèviament coneguda (disponible o determinada
experimentalment en una mostra prèvia);
: és la mitjana esperada, bé per dades històriques o bé per determinació
experimental prèvia;
precisió: és el marge d’error en tant per u que estem disposats a acceptar en
l’estimació del paràmetre.

Sempre que el procés sigui estable, la grandària de la mostra i el pla de control definits es
mantindran vàlids al llarg del temps. En el cas que el procés no es mostri estable cal
redefinir la mida de la mostra. Per tant, és una bona pràctica utilitzar l’RQP o la revalidació
del procés per reajustar els plans de control que van definir-se originàriament per cada
procés, amb la qual cosa s’obté la possibilitat d’actuar en la mesura requerida davant de
situacions de baix control o de no control.
2.2.3.7. Monitoratge de tendències

Sota la denominació tendència s’inclouen dos conceptes relatius a diferents situacions
anòmales: l’estacionalitat i la deriva.

L’estacionalitat es refereix a la repetició de patrons al llarg del temps, entenent com a patró
una seqüència de longitud estable i que es reconeix visualment sobre el gràfic de control.
Acostuma a estar relacionada amb elements externs que tenen una influència inadvertida
sobre el procés i que apareixen o desapareixen de manera estable en el temps. Identificar
l’estacionalitat és possible mitjançant el gràfic EWMA (gràfic de control de mitjana mòbil
ponderada exponencialment), el qual presenta una important dificultat de càlcul que fa
imprescindible disposar d’un programari estadístic especialitzat com a suport.
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Figura 2

La deriva és un tipus de tendència en què els resultats mantenen una diferència persistent
en relació amb el valor esperat cada vegada més gran, tant en sentit positiu com negatiu.
Si no es corregeix, la deriva porta el procés a una situació de no-conformitat. Acostuma a
estar relacionada amb causes assignables no identificades. La deriva pot ser detectada
amb el gràfic CUSUM (representació ordenada temporalment i acumulativa de les
distàncies entre cada nou valor i la mitjana esperada).
Figura 3

2.2.3.8. Modelatge multivariable

El modelatge és la disciplina de l’estadística que té com a finalitat predir el comportament
de sistemes per mitjà d’equacions matemàtiques que relacionen un conjunt de variables
predictores o d’entrada amb variables de resposta o de sortida. Segons les variables
d’entrada i sortida, les tècniques de modelatge que cal emprar són les descrites tot seguit:
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Figura 4

A més, les tècniques de modelatge esmentades poden construir-se sobre dades tractades
prèviament; aleshores s’obtenen models que tenen com a variables predictores
combinacions lineals de les variables de procés originàries. Dins d’aquest grup de
tècniques hi ha la regressió sobre components principals i la regressió sobre mínims
quadrats parcials. L’avantatge que suposen aquestes tècniques és la possibilitat de
treballar amb les combinacions lineals de les variables originàries que aporten la major part
de la informació del nostre sistema. D’aquesta manera, es redueix la dimensionalitat (el
nombre de variables) i, per tant, també la complexitat del model estadístic. Un altre
avantatge addicional és l’eliminació de la col·linealitat entre les variables del model, atès
que les components principals són sempre ortogonals, i per tant independents.

L’anàlisi de components principals és una tècnica pròpia de l’àmbit de l’estadística
descriptiva multivariable, especialment útil per obtenir coneixement del sistema estudiat i
bàsica per aplicar tècniques de modelatge un cop reduït el nombre de variables originals.
Es fonamenta en el canvi del sistema de coordenades de manera que s’obtinguin noves
variables artificials, resultat de combinacions lineals de les variables originals. Algunes
d’aquestes noves variables artificials poden descriure amb representativitat coneguda tot el
sistema de dades, la qual cosa permet que els models de regressió construïts a partir
d’aquestes dades siguin més simples.

Combinant les tècniques estadístiques esmentades amb les destinades a variables
discretes trobem altres varietats de regressió, com ara la regressió logística sobre

22 de 67

Recomanacions per a l’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat pel disseny (QbD) en la fabricació
industrial de medicaments comercialitzats

components principals i la regressió logística sobre mínims quadrats parcials, útils tant en
el camp de la classificació com en el de la predicció.
2.2.3.9. Extracció del coneixement a partir de bases de dades i mineria de dades

L’extracció del coneixement a partir de bases de dades (knowledge discovery database,
KDD) és una filosofia de processament automàtic de grans col·leccions de dades basada
en nombrosos mètodes estadístics combinats, amb la finalitat de descobrir-hi associacions
sense tenir una idea preconcebuda sobre quin tipus de coneixement cerquem.

És la base de les filosofies modernes com ara l’anomenada intel·ligència empresarial, en la
qual uns sistemes informatitzats especialitzats ofereixen relacions entre un gran nombre de
variables recollides, de manera que puguin establir-se pautes de comportament, regles de
decisió i línies d’evolució del negoci. Les bases de dades es mantenen vives de manera
automàtica i la informació que s’obté en el procés de KDD és sempre actual.

El grup de tècniques estadístiques emprades dins de l’àmbit del KDD es coneixen com a
mineria de dades (data mining). Cal disposar de grans magatzems de dades normalitzades
i organitzades prèviament (data warehousing).

Per aplicar el KDD es necessita l’organització bàsica següent:

Automatitzar la captura de dades, així com l’agrupació en bases de dades
explotables.

Normalitzar l’interval i les unitats de mesura de cada variable, ja que en procedir de
nombroses fonts, la mateixa variable pot estar expressada de diferents maneres.

Crear magatzems de dades segons agrupacions lògiques (aparadors de dades o
data marts).

Identificar el grup complet d’aparadors de dades que configuren la base de dades
global de l’empresa (magatzem de dades d’empresa o enterprise data warehouse,
EDW).

Disposar d’una eina de tractament analític en línia (online analytical processing,
OLAP) per descarregar grans quantitats de dades i muntar hipercubs (similars a un
cub de Rubik, amb tantes dimensions com variables s’estudien), que són
processats mitjançant tècniques de girs i talls, i que ofereixen a l’usuari el resultat
resumit.
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2.2.3.10. Xarxes neuronals

Es tracta d’una filosofia de processament automàtic basat en el funcionament del sistema
nerviós a manera d’interconnexió de neurones en una xarxa per produir un estímul de
sortida.

Aquest mètode és especialment útil quan no és possible crear un algoritme, per a
problemes que es poden solucionar per mitjà de la lògica humana (poliheurística).

Aquests mètodes es basen principalment en l’observació i aporten l’important avantatge de
la retroalimentació. Són sistemes amb més tolerància a les fallades, flexibles i aplicables
en temps real.

2.3 Criteris i indicadors aplicables per definir l’estratègia de control de
processos farmacèutics
L’estat de control, segons l’ICH Q10, és una condició que s’assoleix quan els mecanismes
de control establerts asseguren de manera uniforme i continuada el bon funcionament del
procés i la qualitat del producte.

Per fer-ho cal establir una estratègia de control relativa als atributs crítics de qualitat dels
components i dels productes.

D’acord amb la filosofia de les guies ICH Q8/Q11 i Q10, per als medicaments nous és
recomanable definir estratègies de control al llarg de tot el cicle de vida del medicament:
desenvolupament farmacèutic, transferència de tecnologia, fabricació industrial i
discontinuació de la producció. Considerant l’abast d’aquest document, ens centrarem en
la fase de fabricació industrial.

Els factors que cal tenir en compte a l’hora de definir l’estratègia de control són, com a
mínim, els següents:

1. Criteris de negoci: complexitat, volum de producció o flexibilitat del procés de
fabricació.

2. Tecnologies disponibles.

3. Tipologia dels paràmetres i/o dels atributs susceptibles de ser controlats.
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Segons els factors anteriors, són possibles estratègies de control basades en els elements
següents:

El control dels paràmetres del procés (velocitats, temperatures, cabals, etc.),
juntament amb algunes característiques funcionals dels components (distribució de
la mida de les partícules, fluïdesa, etc.).

El control d’atributs de la qualitat de producte, sigui durant el processament ―per
exemple, l’infraroig proper (NIR, near infrared) en línia, és el sistema PAT― o al
final de la fabricació (enfocament tradicional d’inspecció del producte acabat).

És recomanable que l’estratègia de control que es defineixi s’ajusti a un procés de millora
contínua: definició → execució → avaluació → programa CAPA (corrective and preventive
action o acció correctora i preventiva) → control de canvis → nova definició, i així
successivament.

A l’hora de concretar els indicadors que cal incloure en una determinada estratègia de
control, és recomanable basar-se en el coneixement genèric (monografies de formes
farmacèutiques d’algunes farmacopees, bibliografia sobre tecnologia farmacèutica,
conclusions dels tractaments estadístics indicats anteriorment, etc.) i també en l’específic
(dades pròpies de les dades històriques de fabricació del medicament, dades d’estabilitat
accelerada i a llarg termini, etc.).

Els intervals d’acceptació de cada paràmetre i/o atribut que cal controlar s’han de definir
amb la finalitat última d’assegurar que s’obté un producte final que compleix les
especificacions autoritzades mitjançant un procés prou sòlid. De vegades, pot ser
necessari definir límits interns (d’alerta) més estrets, que garanteixin un entorn de treball
tan segur com sigui possible.

En aquest document s’han descrit criteris generals per interpretar les dades de capacitat
del procés i per controlar-ne la variabilitat, però també cal tenir presents les consideracions
específiques que calguin per a cada producte o procés (per exemple, en el cas de la
variabilitat deguda a condicions ambientals incontrolades, que comporta diferències
significatives segons l’estació de l’any que es van fabricar els lots). Els resultats dels
estudis de capacitat són més fiables com més gran sigui el nombre de lots o mostres
estudiats.

Si persisteixen els resultats de capacitat baixos un cop s’han identificat les causes de la
variabilitat i s’han aplicat, si escau, mesures de control, resta l’alternativa d’avaluar el pla
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de control aplicat a la producció. Tot seguit s’inclou un arbre per ajudar a prendre les
decisions adequades.

Revisió de l’estratègia de control sobre el registre
de dades: controls del procés, control final,
desviacions, reclamacions, resultats que no
compleixen les especificacions, estabilitats, etc

CQA: l’estabilitat
és bona?;la
capacitat és bona?

Sí

Continuar el monitoratge rutinari.
Atenció a desviacions i valors
anòmals puntuals

No
Identificar fonts de variabilitat desconegudes i/o
problemes de mesurament

Es pot reduir la
variabilitat amb
canvis en el
procés i/o addició
de controls?

Sí

Avaluar l’efecte del canvi, revalidar, si
escau, ajustar el pla de mostreig i continuar
el monitoratge per confirmar que la
variabilitat s’ha reduït

No
És necessari redissenyar el procés per
assolir l’estat de control

En resum, tant a les mateixes guies ICH Q8 i Q10 com a les altres referències
bibliogràfiques disponibles, es deixa ben palès que l’estratègia de control és un concepte
de la metodologia basada en la QbD que pot aplicar-se en graus diversos. Des de les
estratègies de mínims (mostratge més o menys extens i control de les variables crítiques
de procés) fins a les més completes determinacions en línia que mesuren l’evolució del
producte en temps real i que, fins i tot, poden retroalimentar aquesta informació per
reconduir el procés en cas de desviació. S’ha de tenir en compte que només les
estratègies de control més completes permeten assolir l’alliberament en temps real (RTR).
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3 Avaluació de deficiències de disseny i de coneixement dels
processos de fabricació i proposta de millora

3.1 Aplicació d’eines ICH Q8 al procés de fabricació industrial
Al capítol anterior s’han descrit criteris i indicadors per identificar processos de fabricació
amb un índex de capacitat i/o estabilitat baix i que, per tant, no són prou eficients.

És necessari, doncs, investigar les causes que provoquen aquesta baixa eficiència. És
sobretot en processos antics desenvolupats amb estàndards diferents dels actuals on hi
pot haver mancances d’informació relacionades amb la formulació del producte i amb la
definició de les condicions del procés. Tenint en compte això pot ser convenient plantejarse el redisseny del procés.

A continuació es descriuen les eines pròpies de l’ICH Q8 més importants a l’hora de fer un
estudi de redisseny per optimitzar un procés de fabricació industrial. Al llarg de la
descripció s’anirà fent referència a l’exemple del capítol 5, on es pot veure l’aplicació
pràctica del que es descriu aquí.
3.1.1 Anàlisis de risc i punts crítics

L’anàlisi de risc aplica al procés que s’ha d’estudiar amb l’objectiu d’incorporar-hi tot el
coneixement previ disponible: desenvolupament, transferència i validació del procés i
històric de dades, incidències i desviacions que s’han obtingut en els lots comercials.

És en productes antics quan la informació de què es disposa és reduïda i la recopilació de
dades del procés molt laboriosa si no es disposa de sistemes informatitzats per fer-ho.

Un cop compilada la informació, s’inicia la fase d’anàlisi amb l’objectiu d’identificar els
elements següents:

atributs crítics de qualitat (CQA)

atributs crítics dels materials (CMA)

paràmetres crítics del procés (CPP)

Els CQA són les característiques del producte acabat que en defineixen la qualitat, en el
sentit que repercuteixen en la seguretat i/o eficàcia del producte en el pacient final.
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Els

CMA

són

característiques

físiques,

químiques,

funcionals,

biològiques

o

microbiològiques dels principis actius, excipients, materials de condicionament i intermedis.
Aquestes propietats no sempre coincideixen amb les especificacions, i és important
estudiar les fonts de variabilitat a què poden estar sotmeses (mida de la partícula, humitat,
diferents fabricants, etc.) per saber quin efecte tenen en la qualitat del producte final.

Els CPP són els paràmetres la variabilitat dels quals pot tenir un efecte negatiu en els
atributs crítics de qualitat del producte. Per aquest motiu s’han de monitorar per assegurarse que el procés es desenvolupa dins dels marges esperats. Els CPP poden ser mesurats,
controlats i ajustats. D’altra banda, els CPP són identificats a partir d’una llista de
potencials CPP emprant l’anàlisi de riscos i confirmats amb el treball experimental (disseny
d’experiments, DoE).

L’avaluació del risc s’ha de basar en criteris científics. Això vol dir que el nivell de criticitat
s’ha d’assignar a partir d’evidències i no pas de supòsits. Per aquest motiu, la primera
taula que es genera és una proposta de paràmetres crítics que cal confirmar mitjançant
l’experimentació corresponent amb lots de prova.

L’avaluació del risc normalment es duu a terme en les etapes preliminars del procés de
desenvolupament farmacèutic, i s’actualitza a mesura que es va obtenint més informació
del comportament de les matèries primeres i del producte, a mesura que avança el procés
de desenvolupament i, posteriorment, al llarg de la fabricació industrial. En el cas que es
tracti d’un producte antic, o bé si no es disposa de la informació generada durant el
desenvolupament inicial del producte, la identificació dels riscos s’ha de fer a posteriori
basant-se en les dades històriques del producte.

La llista inicial de possibles paràmetres ha de ser necessàriament àmplia, però s’ha d’anar
modificant (prioritzant uns paràmetres determinats, eliminant-ne uns altres...) en funció del
coneixement del producte, de l’anàlisi de riscos i dels resultats del disseny d’experiments,
anomenats de cribratge (screening), que tenen com a objectiu determinar la
significació/importància de les variables individualment i les interaccions potencials.

Un cop identificats els paràmetres significatius, poden ser estudiats mitjançant uns altres
estudis de disseny d’experiments, anomenats d’optimització, emprant models matemàtics,
per comprendre millor els processos i arribar a definir les condicions del procés en què la
qualitat del producte està garantida (espai de disseny).

Les fases més habituals de l’anàlisi de risc són les següents:
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Mapatge del procés: es tracta de definir les operacions unitàries del procés i la
informació més rellevant de cadascuna quant a maquinària emprada, matèries
primeres, intermèdies i producte acabat, controls durant el procés, etc.

Identificació de les variables: emprant, per exemple, el diagrama d’Ishikawa, que
és una eina per identificar i avaluar les variables que poden influir en l’atribut de
qualitat desitjat en les diferents etapes del procés. També coneguts com a
diagrames d’espina de peix, es tracta de diagrames causa-efecte entre les
diferents variables que intervenen en un procés. La missió principal és orientar el
procés a la màxima qualitat del producte, tenint en compte els factors que el poden
afectar (causes) i els paràmetres afectats (efectes).

Taules d’anàlisi de riscos: que poden seguir l’anàlisi modal de fallades i efectes
(AMFE) o failure mode and effects analysis (FMEA) o una altra d’equivalent. Amb
aquestes taules s’analitzen les variables proposades amb els diagrames causaefecte i d’aquí en surten les candidates a ser estudiades en la fase experimental
següent de disseny d’experiments.
3.1.2 Disseny d’experiments (DoE)

El disseny d’experiments (DoE) és una estratègia de proves per adquirir coneixement d’un
procés de la manera més eficient i precisa possible.

Al contrari que en el sistema d’assaig i error o del sistema d’un factor a cada moment (one
factor at a time, OFAT), les proves es plantegen variant tots els factors alhora i seguint un
pla de proves prèviament establert (matriu de disseny), que ens assegura l’anàlisi
sistemàtica del comportament de la resposta dins d’una regió definida pels intervals dels
factors que cal estudiar.

També s’ha de tenir en compte que en un procés hi pot haver un gran nombre de factors
que influeixen en el resultat (la qualitat del producte), i a vegades no es es té suficientment
en compte la importància de les interaccions d’aquests factors. Habitualment, els
processos són de naturalesa multivariable.

Per aquests dos motius, eficiència i tractament multivariable, el DoE és l’eina adequada
per disminuir la incertesa i la variabilitat de la qualitat final del producte mitjançant un
coneixement profund del procés.

El DoE és una metodologia estadística clàssica que permet esbrinar si uns determinats
factors (CMA i CPP) influeixen en la variable d’interès o resposta (CQA) i, si hi influeix
algun factor, quantificar-lo.
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El DoE s’inicia establint els objectius de l’estudi: determinar quines són les principals
causes de variació en la resposta; trobar les condicions experimentals amb les quals
s’aconsegueix un valor extrem en la variable d’interès o resposta; comparar les respostes
del procés en diferents condicions per obtenir un model estadístic matemàtic que permeti
fer prediccions de respostes futures.

Un pla de DoE pot tenir les etapes següents:

Descripció del problema

Avaluació de les dades disponibles

Identificació de l’objectiu: cribratge, optimització, solidesa

Llista dels factors o nivells que cal estudiar

Llista de les respostes experimentals

Restriccions i límits

Matriu de disseny experimental

Pla experimental

Experimentació

Avaluació estadística dels resultats

Conclusions i accions

Al capítol 5 es pot veure un exemple d’aplicació d’aquestes eines.

3.2 Validació del procés
Durant la validació del procés en l’entorn de l’ICH Q8/Q11 o la QbD se segueixen les
recomanacions de la guia de validació de processos de la FDA aprovada el 2011, Process
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Validation: General Principles and Practices. L’equivalent a Europa és el document titulat
Guideline on process validation for finished products-information and data to be provided in
regulatory submissions, emès a principis de 2014 per l’EMA.

La validació del procés passa a orientar-se al cicle de vida del producte en lloc de ser un
exercici puntual sobre tres lots.

Els cicles de desenvolupament, l’anàlisi de risc i el DoE durant l’escalat del procés
constitueixen la primera fase o fase de disseny, en la qual s’identifiquen els atributs crítics
de les primeres matèries (CMA) i els paràmetres de procés (CPP) que afecten de manera
significativa tant el procés com els atributs del producte final.

L’espai de disseny incorpora les interaccions de totes les variables crítiques d’entrada per
definir les condicions que asseguren que es compleixin els CQA definits en el perfil del
producte.

En la segona fase o fase de qualificació del rendiment del procés (process performance
qualification, PPQ), que podríem assimilar a la validació de procés clàssica, l’objectiu és
obtenir evidència documentada que el procés, dins d’uns paràmetres establerts i de
manera efectiva i reproduïble, pot donar com a resultat el producte acabat complint els
atributs crítics de qualitat (CQA).

En la PPQ s’han de confirmar els intervals operatius proposats a partir de l’espai de
disseny de les variables crítiques identificades en el DoE durant el disseny o l’optimització
del producte. No cal fer proves de pitjor cas (worst case test) en aquesta fase, atès que ja
s’han fet de manera intensiva en la fase de disseny.

Com a resultat de la PPQ es proposa l’estratègia de control per al procés de fabricació del
producte comercial.

La tercera fase de la validació és la verificació continuada o monitoratge de les prestacions
del procés (continued process verification, CPV), que no és més que el seguiment
continuat del procés d’acord amb les pautes del control estadístic de processos.

Els requisits i avantatges de la implementació de la CPV són els següents:
Requereix tenir un coneixement profund del procés, adquirit prèviament durant el
disseny o bé mitjançant l’explotació de dades històriques

de lots comercials

fabricats.
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Facilita els controls en línia (in line, on line o at line) mitjançant PAT.

Pot minimitzar costos de validació mitjançant controls de processos directes en
temps real.

Facilita la detecció ràpida de canvis, tendències, valors fora dels límits de la
variabilitat acceptada per al procés, etc., de manera que simplifica les
investigacions i la presa de decisions per alliberar lots reduint els riscos de qualitat.

Possibilita ajustar el procés amb mesures correctores durant la fabricació per
mantenir la qualitat del producte i minimitza costos en la millora de processos.

Facilita els controls d’alliberament en temps real (real time release testing, RTRT):
estratègia d’alliberament en temps real basada en la possibilitat d’avaluar i
assegurar la qualitat dels productes tenint en compte les dades de procés.

3.3 Proposta d’estratègia de control
Un cop identificats els CPPs i CMAs, es proposa el conjunt de controls necessaris per
assegurar-se que el procés és sòlid i la qualitat del producte és l’esperada. És possible
proposar mesures més exhaustives durant els lots de validació, les quals, posteriorment,
gràcies al coneixement obtingut del procés i del producte i un cop demostrat que aquest és
correcte mitjançant els indicadors corresponents, es poden reduir per als lots comercials.
Per tant, l’estratègia de control és una perspectiva integrada de garantia de la qualitat del
producte sobre la base del coneixement actual del procés i del producte.
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4 Càlcul del retorn de la inversió d’un projecte basat en la QbD

4.1 Necessitat de retorn econòmic per a la viabilitat del projecte
La regulació actual no estableix l’obligació d’aplicar la guia ICH Q8 en els medicaments ja
comercialitzats, objecte d’aquest document. No obstant això, és evident que la guia és útil
per als professionals dedicats a la fabricació de medicaments, tant pel nivell de
coneixement que pot aportar sobre els medicaments i, consegüentment, la capacitat per
decidir amb solidesa davant de les incidències, com per les oportunitats que ofereix per
optimitzar els processos que es gestionen a les plantes de producció.

És rellevant esmentar que alguns

medicaments comercialitzats actualment van ser

desenvolupats amb procediments i mitjans tècnics que no permetien establir les mateixes
condicions de control que avui en dia tenim a l’abast gràcies als avenços tecnològics dels
últims anys.

Davant d’aquest context, en el qual no hi ha cap requisit normatiu que obligui a aplicar
aquesta guia, tot i que s’intueix que seria beneficiós fer-ho, sembla raonable plantejar
l’anàlisi del cost com a element dinamitzador del projecte.

Per això, és necessari analitzar en profunditat els costos reals que generen certs productes
a causa d’emprar un procés de fabricació no prou eficient. Si aplicant la metodologia de la
QbD es redueixen o s’eliminen aquests costos, podrem confirmar la viabilitat i l’interès del
projecte.

És obvi que les inversions i les despeses que comporta el projecte basat en la QbD han
d’estar compensades pels estalvis que es preveu obtenir amb aquest projecte, per la qual
cosa és molt important conèixer aquests costos i quantificar-los amb exactitud.

Val a dir que en la bibliografia sobre l’aplicació de la QbD en l’àmbit de la fabricació de
medicaments, s’hi referencia un estalvi de temps d’un 8% i un increment del percentatge
d’èxit superior al 50%. La mateixa FDA ha concretat que la revisió de la part de qualitat
dels expedients que inclouen la QbD és, de mitjana, un 63% més ràpida.

Per establir els criteris que cal seguir en aquesta anàlisi, ens basarem en conceptes
generals que cada planta farmacèutica utilitza, d’una manera o altra, per calcular el cost
industrial associat a la producció de medicaments.

4.2 Càlcul de costos, inversions i retorn de la inversió
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Els costos associats es podrien classificar de la manera següent, tot i que cada planta ho
defineix internament.

Costos industrials per unitat produïda:

Matèries primeres i materials de condicionament

Mà d’obra directa (MOD)

Amortització de maquinària (cost de MAQ)

Costos energètics

Costos indirectes: mà d’obra indirecta (MOI), manteniment de la maquinària, anàlisi
i control
Costos d’estructura: s’hi inclouen els relacionats amb la garantia de qualitat i la
resta de costos de planta no recollits en els ítems anteriors

El concepte cost de la no-qualitat fa referència al cost de les accions addicionals
correctores i preventives necessàries per corregir els problemes de qualitat dels productes:

Cost de substitució d’un lot rebutjat
o

Cost industrial del lot fabricat que s’ha de destruir

o

Cost de gestió i logística de la fabricació d’un nou lot no previst (no inclou el
cost industrial, que ja ha estat comptabilitzat una vegada)

Gestió de lots rebutjats i residus generats
Investigacions de les desviacions i dels resultats que no compleixen les
especificacions (garantia de qualitat, producció)
Mostrejos, anàlisis i controls addicionals (control de qualitat)

En el cas que el lot del medicament ja s’hagués posat a la venda, a més dels costos
esmentats anteriorment, també s’han d’avaluar els costos que comportaria retirar-lo del
mercat, per exemple en la imatge de l’empresa, difícils de quantificar econòmicament.
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Al capítol de les inversions s’estima el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per
estudiar i implantar les millores per reduir els problemes de qualitat o eliminar-los.

Cost de les inversions necessàries

Equipament nou i tècnicament actualitzat (maquinària nova, sistemes PAT, etc.)

Recursos humans: MOD i MOI del projecte basat en la QbD (estudi del procés,
anàlisi de risc, proves de DoE, models predictius, etc.)

Costos de modificació del registre de producte (hores de MOI, taxes, etc.)

L’anàlisi de rendibilitat o ROI es pot fer de dues maneres:

Basant-se en dades històriques (últims dos o tres anys) d’un medicament o d’uns
medicaments determinats (candidats a aquest estudi de QbD).

Basant-se en previsions futures (de tres a cinc anys) sobre l’evolució de vendes
d’un medicament o d’uns medicaments determinats.

Per calcular l’estalvi previst, es pot aplicar un factor de correcció d’acord amb la previsió de
probabilitat d’èxit del projecte. Això depèn, en molts casos, de la naturalesa del projecte
mateix.

Al capítol 5 s’inclou un exemple del càlcul de l’estudi de rendibilitat per al cas pràctic
descrit.

4.3 Eina de priorització per triar projectes de millora candidats
De l’apartat anterior es dedueix la importància d’escollir bé el projecte de millora,
especialment si és el primer, ja que si l’experiència és positiva servirà d’incentiu perquè la
direcció de l’empresa promogui iniciatives de millora contínua.

L’èxit de la iniciativa es mesurarà en la millora de la qualitat, és a dir, en la reducció de
problemes associats a la no-qualitat i als costos que se’n deriven.

Per decidir quin medicament o procés ens pot proporcionar el millor resultat, és
recomanable considerar tant els aspectes relacionats amb el nivell de qualitat que
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presenten en aquell moment, com la importància que tenen per a l’empresa, mesurada en
termes de volum i altres aspectes estratègics que es puguin produir.

A continuació es proposa com a exemple una eina de priorització que considera els
aspectes següents:
Taula 2. Factors de priorització en la selecció de projectes
Indicadors

Factors de funció
de priorització

Classificació/puntuació

% lots no
conformes /
rebutjats

Factor A
No-conformitats

< 1%: valor 1

% desviacions

Factor B
Desviacions

Capacitat de
procés

Factor C
Capacitat de
procés
(atribut crític de
qualitat)
Factor D
Volum fabricat

1-5%: valor 5

Qualitat del
producte

Rendiment del
procés

Volum de
fabricació

PC FA FB FC FD

Unitats
fabricades /
any

> 5%: valor 10
Desviacions no crítiques: valor 1
Desviacions crítiques: valor 1,2
Cpk ≤ 1, capacitat baixa: valor 10
1 < Cpk < 1,3, capacitat mitjana: valor 5
Cpk ≥ 1,3, capacitat alta: valor 1
< 0,5 milions d’unitats: valor 1
0,5-2 milions d’unitats: valor 5
> 2 milions d’unitats: valor 10

Taula 3. Exemple d’aplicació en la selecció de projectes
Medicament

Unitats de
venda

Factor A
Factor B
(no(desviacions)
conformitats)

Factor C
(Cpk)

Factor D
(volum)

Puntuació

10

1.000

Alta

Prioritat

M

2.000.000

10

1

10

A

1.900.000

5

1,2

10

5

300

Alta

P

4.000.000

5

1

5

10

250

Alta

B

3.900.000

1

1

10

10

100

Alta

K

2.500.000

1

1

10

10

100

Alta

C

3.600.000

1

1,2

5

10

60

Mitjana

F

800.000

1

1,2

10

5

60

Mitjana

L

7.000.000

1

1,2

5

10

60

Mitjana

N

350.000

5

1,2

10

1

60

Mitjana

E

850.000

1

1

5

5

25

Mitjana

I

1.200.000

1

1

5

5

25

Mitjana

Q

300.000

5

1

5

1

25

Mitjana

S

45.000

5

1

5

1

25

Mitjana

G

2.500.000

1

1,2

1

10

12

Mitjana

R

75.000

1

1,2

10

1

12

Mitjana

T

15.000

1

1,2

10

1

12

Mitjana

O

700.000

1

1,2

1

5

6

Baixa

D

150.000

1

1

5

1

5

Baixa

H

500.000

1

1

1

5

5

Baixa

J

600.000

1

1

1

5

5

Baixa
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5 Cas pràctic
5.1

Descripció i antecedents

Es descriu un exemple d’aplicació de la metodologia de la QbD per estudiar i millorar un
producte hipotètic desenvolupat fa uns vint anys que presenta problemes de qualitat
recurrents.
L’exemple descriu un producte fictici, però que pot ser representatiu i molt comú, ja que es
tracta d’una forma farmacèutica sòlida oral amb una formulació i un procés de fabricació
estàndard.

Es tracta de comprimits obtinguts per compressió directa i sense recobriment. Per tal de
simplificar l’exemple, l’estudi estableix dues operacions unitàries ―mescla i compressió―,
que són les més importants segons l’anàlisi inicial i que estan directament relacionades
amb els atributs de qualitat que mostren problemes:
•

Uniformitat de contingut del principi actiu: resultats que no compleixen les
especificacions en alguns lots. Estudis fets prenent mostres en diferents punts
del procés indiquen que aquest problema es detecta a la fase final del procés
de compressió i que no hi ha segregació durant aquesta etapa, per la qual
cosa l’origen de la falta d’homogeneïtat es deu, molt probablement, a la
mescla.

•

Velocitat de dissolució: resultats que no compleixen les especificacions en
alguns lots o bé s’ha de recórrer a un segon nivell de l’assaig segons el mètode
harmonitzat EP-JP-USP per tal de poder complir el control analític (>80% als
15 min). Aquest fet també pot ser indicatiu de manca d’homogeneïtat al lot.

Com és el cas de molts productes que fa temps que es comercialitzen, es disposa de poca
informació sobre el desenvolupament de la formulació, i no hi ha una base teòrica de
desenvolupament galènic, però es disposa d’un gran nombre de dades dels lots fabricats.
La fórmula del producte és la que es mostra a la taula 4.
Taula 4. Composició del producte
Funció

Component

Pes
(mg)/comprimit

Percentatge
(% p/p)

Actiu

Principi actiu

15

5

Diluent

Cel·lulosa microcristal·lina

180

60

Diluent

Lactosa anhidra

84

28

Disgregant

Croscarmel·losa sòdica

15

5

Lubricant

Estearil fumarat sòdic

6

2

300

100

Total comprimit
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A continuació es descriu breument el procés de fabricació.

Les primeres matèries es passen a través d’una tamisadora (llum de malla de 2 mm de
diàmetre i velocitat de 1.000 rpm) i són transferides al mesclador. La mescla es realitza a
12 rpm durant 15 minuts. Un cop mesclat el producte, és transferit per gravetat a la
màquina de comprimir rotatòria de 44 estacions, en què s’obtenen comprimits de 8 mm de
diàmetre bisellats.

El volum de fabricació és de 100 lots per any (mida del lot = 800.000 comprimits).La
mitjana anual de lots rebutjats és de 5 lots per any. A més, 15 lots requereixen
investigacions i altres anàlisis per disposar d’informació que identifiqui els motius pels
quals el resultat no compleix les especificacions o bé permetre posar a la venda el lot.

5.2 Anàlisi i avaluació estadístiques de l’estat de control del procés
Per a aquest producte no es disposa de gaire informació de desenvolupament però, en
canvi, es disposa d’un gran nombre de dades.

L’explotació de la base de dades de procés, les analítiques, les reclamacions, les
desviacions i tot el que està relacionat amb la qualitat del producte i les matèries primeres
que intervenen, són eines molt poderoses per definir l’abast del problema i començar a
identificar-ne les causes.

A continuació, es mostra el resultat obtingut en aplicar les eines estadístiques descrites en
aquest treball observant l’estat de control del procés.
5.2.1 Sumari descriptiu dels atributs de qualitat

Els resultats obtinguts pels atributs de qualitat del producte es resumeixen a la taula 5.
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Taula 5. Descripció dels atributs de qualitat del producte
Paràmetre ACQ
Velocitat de
dissolució
Duresa

Especificacions

Uniformitat de
contingut

Desviació
estàndard

Valors mínim i
màxim

Nombre
de
lots
no
conformes

> 80% (15 min)

82,9%

1,4

79,2%-82,9%

2

6-10 Kp

8,2 Kp

2,0

7,1-9,0

0

< 1,0%

0,4%

0,2

0,2-0,6

0

95,0-105,0%

99,8%

3,6

97,1-102,4

0

Friabilitat
Valoració del
PAF

Mitjana

Conforme a EP

99,8%
CV = 4,5%

―

CV mín. 1,3%

3

CV màx. 7,9%

Nombre de lots avaluats: 100.

5.2.2 Avaluació de l’estabilitat del procés i observació de tendències

El procés es mostra estable i sense tendències identificables en tots els atributs de qualitat
estudiats. En el cas dels paràmetres velocitat de dissolució (VD) i uniformitat de contingut
(UC), els resultats són estables i desfavorables, i es consideren uniformes al llarg del
temps, d’acord amb els tests estadístics d’homoscedasticitat (p. ex. test de Levene).

No s’observen estacionalitat ni derives en els resultats.

S’observen, però, dos lots que no compleixen les especificacions pel que fa a la velocitat
de dissolució (Figura 5), tot i que són dins dels límits de control (±3σ). En el cas de la UC,
hi ha 3 lots que no compleixen les especificacions, però també hi ha lots amb resultats que
no s’avenen al comportament dictat per l’estat de control estadístic (destacats en vermell
en la Figura 6.
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Figura 5. Gràfic de control del test de dissolució

Figura 6. Gràfic de control de la uniformitat de contingut

La identificació automàtica de patrons d’anormalitat es fa a partir de l’aplicació Minitab

Resultats del test per al gràfic de la uniformitat de contingut
TEST 1. Un punt més de 3,00 desviacions estàndard de la línia central.
El test ha fallat en els punts 23 i 49.
TEST 2. 9 punts seguits al mateix costat de la línia central.
El test va fallar en el punt 87.
TEST 3. 6 punts seguits, que augmenten o disminueixen.
El test va fallar en el punt 77.
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Hi ha indicis clars de resultats inesperats respecte a un procés sota control. Els punts
marcats en vermell del gràfic anterior són indicatius d’aquesta situació, conclusió que
queda reforçada en l’estudi de capacitat que s’explica a continuació.
5.2.3 Estimació de la capacitat del procés i avaluació del risc de no- conformitat

El càlcul dels índexs de capacitat Cp i Cpk així com els índexs Pp i Ppk mostren resultats
satisfactoris per a tots els atributs de qualitat, a excepció de la velocitat de dissolució i la
UC.
Taula 6. Índex de capacitat
Paràmetre

Cp

Cpk

Pp

Ppk

Velocitat de dissolució

―

0,7

―

0,7

Duresa

1,8

1,7

1,7

1,6

Friabilitat

2,1

2,0

2,0

2,0

Valoració del principi actiu

1,3

1,1

1,2

1,1

Uniformitat de contingut

―

―

―

0,4

Només es té en compte el valor de Ppk per a la UC perquè els resultats inclouen punts
fora del control estadístic, com es pot veure a la figura 7.
Les figures 7 i 8 mostren els resultats dels estudis de capacitat per a la dissolució i la UC
respectivament.

Figura 7. Estudi de capacitat per la velocitat de dissolució
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Figura 8. Estudi de capacitat per la uniformitat de contingut

El comportament ajustat a la normalitat de les dades permet calcular el risc de noconformitat en ppm com es mostra a la taula 7 (no-conformitat per milió d’oportunitats).
Taula 7. Risc de no-conformitat amb les especificacions establertes
Paràmetre
Test de dissolució
Duresa
Friabilitat
Valoració del principi actiu
Uniformitat de contingut

Risc per sota del
límit inferior

Risc per sobre del
límit superior

Risc total

18982 ppm

―

18982 ppm

4 ppm

7 ppm

11 ppm

―

3 ppm

3 ppm

4 ppm

1 ppm

5 ppm

―

97037 ppm

97037 ppm

El risc de no-conformitat global calculat per als paràmetres identificats com fora de control
és d’un 11,6% (1,9% per al test de dissolució i 9,7% per a la UC), dada encara superior al
nombre de lots no conformes obtinguts en el període revisat. Davant d’aquests resultats,
es posa de manifest la necessitat de millorar el procés.

A continuació, i a fi d’evitar una extensió innecessària, només es mostraran els estudis de
capacitat corresponents als paràmetres que no estan sota control.
5.2.4 Conclusions sobre l’estat de control observat
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El procés no es troba sota control, atès que els paràmetres de velocitat de dissolució i UC
mostren una baixa capacitat i un alt risc de no-conformitat.

Per tal de determinar si la manca d’homogeneïtat ve donada per la fase de mescla, i/o per
la variabilitat dels mètodes analítics, i/o per una segregació potencial durant la compressió
i/o per la variabilitat pròpia de la compressió, es fa l’estudi de contribució de variàncies
següent:
2

2

2

[Desv. est. total (unif. contingut)] = [desv. est. mescla] + [desv. est. analítica] + [desv. est. unif. massa]

2

On les dades són:
•

Desv. est. total (unif. contingut) = 8,1

•

Desv. est. analítica = 1,8 (dada extreta de la validació del mètode analític)

•

Desv. est. unif. massa = 2,4 (dada extreta del control en procés)

Per tant, és inferible l’homogeneïtat de la mescla, malgrat que no està determinada lot a lot
com a pla de control ordinari. L’homogeneïtat de mescla resultant del càlcul anterior és:
2

2

2

2

(Desv. est. mescla) = 8,1 − 1,8 + 2,4 = 56,6

Desv. est. mescla = 7,5

Com es pot apreciar, aquesta variabilitat és excessiva perquè els comprimits compleixin
després l’assaig d’UC (atès que la monografia 2.9.6 de l’EP no dóna cap valor límit, es pot
prendre com a referència el mètode EP 2.9.40 harmonitzat amb les farmacopees JP i
USP).

Un cop identificat que el problema pel que fa a la UC es produeix per una baixa
homogeneïtat de mescla, les passes posteriors de l’estudi aniran en aquesta direcció.
5.2.5 Anàlisi multivariable i estudi classificatori dels lots

L’estadística descriptiva de les variables del producte (CQAs) i de les matèries primeres
(CMAs) i de procés (CPPs) pot orientar sobre com s’ha d’enfocar la regulació del procés
dirigida a l’optimització de resultats per als CQAs si es troben relacions entre els uns i els
altres. Tanmateix, l’estudi multivariable dels lots permet la visualització descriptiva de com
tendeixen a agrupar-se. Si aquestes agrupacions mostren, a més, relació amb les
variables de procés i matèries primeres, la millora es podrà estudiar de forma més dirigida,
ràpida i econòmica.
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Seguidament, es mostra la representació gràfica dels 100 lots un cop aplicada l’anàlisi de
components principals (principal component analysis, PCA) sobre la base de dades que
conté els resultats de totes les variables disponibles es mostra a la Figura 9.
Figura 9. Representació gràfica de l’anàlisi de components principals. Loading plot.

Les variables representades amb línies amb sentit similar o bé amb sentit oposat (180 °)
són les que mostren correlacions (positiva en el primer cas, negativa en el segon). Per
tant, del gràfic anterior es pot inferir que la granulometria del principi actiu té relació amb
els resultats d’homogeneïtat i el test de dissolució.

Un cop afegits els punts que identifiquen els 100 lots en observació, cal comprovar si es
produeixen agrupacions. Els punts propers al centre són classificables com a més típics i
els més allunyats, els més poc corrents.
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Figura 10. Representació gràfica de l’anàlisi de components principals. Biplot.

Al gràfic anterior s’encerclen els lots no conformes per baixa uniformitat (dreta) i en el test
de dissolució (esquerra).

És important tenir en compte que les relacions que s’observen no comporten
necessàriament causalitat, raó per la qual seran necessaris els posteriors dissenys
experimentals.

A més, s’estudia com es comporta l’empremta (fingerprint) dels lots, paràmetre calculat a
partir de l’anàlisi multivariable que dóna com a resultat els components principals (nota:
component principal és la combinació lineal de les variables originals que mostra la
màxima representativitat del comportament global amb una pèrdua d’informació coneguda
i acceptable).

El gràfic de la sèrie temporal de l’empremta (sota el nom “time series plot of fingerprint1” a
la capçalera de la Figura 11) basat en el primer component principal (amb un 80%
d’explicabilitat de la variabilitat total del sistema) mostra com els lots no conformes queden
allunyats del comportament de la resta.

El fingerprint basat en els dos primers components principals (CP) (Figura 12), amb un
92% acumulat d’explicabilitat de la variabilitat total, mostra també cinc punts allunyats del
núvol representat pels altres 95 lots.

45 de 67

Recomanacions per a l’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat pel disseny (QbD) en la fabricació
industrial de medicaments comercialitzats

Figura 11. Gràfic de la sèrie temporal de l’empremta
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Figura 12. Gràfic de l’empremta 2 vs. empremta 1.
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Una vegada aplicats els dissenys experimentals per tal de millorar el procés, es poden
utilitzar aquestes tècniques per seguir controlant el procés a través d’un o dos únics valors
(components principals) capaços de resumir la variabilitat del sistema.

5.3 Anàlisi de rendibilitat del projecte
A l’apartat 5.1 s’han descrit els supòsits del cas pràctic quant a formulació, procés i
problemes de qualitat.
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A l’apartat 5.2 s’han analitzat les dades històriques que indiquen que la capacitat del
procés a llarg termini no arriba als mínims necessaris per garantir la qualitat del producte, i
això es demostra pel nombre anual de lots amb resultats que no compleixen les
especificacions i per les incidències.

Des del punt de vista de la qualitat, el producte és un bon candidat per a un projecte de
QbD-PAT de millora.

Per valorar la rendibilitat del projecte, es plantegen les ràtios del valor actual net (VAN) i el
termini de recuperació (vegeu-ne les definicions al Glossari).

Inversions i despeses necessàries per portar a terme el projecte

•

Dos equips de NIR (160.000 €) més qualificació i desenvolupament de models,
amb un import total d’inversió de 240.000 € (vegeu “Inversions” a la taula
resum com a).

•

Cost associat a modificacions en el registre: 15.000 €.

•

Cost associat de les proves de disseny experimental (DoE) i a anàlisis
addicionals. Es dimensiona el temps necessari per dur a terme les proves: 600
hores de treball a aproximadament 33 €/h de cost.

Estalvis esperats un cop implementat el projecte
•

5 lots rebutjats anualment; 140.000 € anuals aproximadament.

•

15 lots que experimenten més anàlisis i investigacions; considerant 10 h per lot
a aproximadament 33 €/h de cost.

•

Disminució del temps de producció i dels costos programats (menys reactius),
estalvi per la disponibilitat d’equips per a altres projectes, s’estima en un 10%
del cost del producte; 60.000 € anuals.

•

Reducció del temps d’anàlisi; 5.000 € anuals, aproximadament.

Al capítol d’inversions, la part més important és la corresponent a la instrumentació (equips
d’espectroscòpia d’infraroig proper) necessària per estudiar el procés i la formulació que
defineixin les condicions òptimes de fabricació. És important tenir en compte el següent:
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•

La instrumentació depèn dels paràmetres que cal estudiar i s’ha de definir cas
per cas (no cal un equip de NIR per estudiar un perfil de temperatures).

•

Els equips de NIR portàtils, com en aquest cas, es poden adaptar a fer
mesures en diferents punts del procés i són útils per la versatilitat que tenen en
estudis a diferents escales.

•

Els models desenvolupats durant l’estudi poden servir de base per a un control
en temps real durant el procés de fabricació a escala industrial.

•

Els equips utilitzats per millorar aquest procés es poden utilitzar més endavant
per a qualsevol altre. Aquest fet no s’ha tingut en compte en el càlcul de
rendibilitat, però és important perquè farà que projectes futurs siguin encara
més rendibles.

•

Les hores de dedicació a l’estudi inclouen l’entrenament del personal tècnic.
Disposar d’un equip format en DoE, anàlisi multivariable, mesures de NIR, etc.,
suposa un gran avantatge i una reducció de temps per a projectes futurs.

Vegeu a la Figura 13 l’anàlisi de rendibilitat del projecte.
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Figura 13
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Conclusions
El projecte és viable des d’un punt de vista financer pel fet que el VAN és positiu i el termini
de recuperació és atractiu (inferior a tres anys). Això és degut al fet que la despesa inicial,
tant en inversions en equips com en despesa en recursos, malgrat que és elevada, es veu
compensada ràpidament pels estalvis relacionats.

5.4 Estudi del procés
A l’apartat 3.1. es descriu l’aplicació de les eines recomanades a la ICH Q8 per augmentar
el coneixement sobre el funcionament d’un procés comercial amb problemes de qualitat.

A continuació, s’indiquen les activitats realitzades en cada etapa sobre el procés escollit:
5.4.1 Mapatge del procés

El procés descrit anteriorment es pot visualitzar de manera molt simple destacant-ne els
components, les operacions unitàries, els controls més importants i els atributs crítics de
qualitat (CQAs).
Figura 14. Descripció del procés

5.4.2 Diagrames causa-efecte o d’Ishikawa

L’estudi de les dades històriques indica que els atributs crítics de qualitat (CQA) amb
problemes recurrents són a) la UC i b) la velocitat de dissolució.
Per l’experiència acumulada es coneix que, a més de la influència de les matèries
primeres, l’etapa crítica del procés per a la UC és la de mescla, i en el cas de la velocitat
de dissolució, la compressió.

50 de 67

Recomanacions per a l’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat pel disseny (QbD) en la fabricació
industrial de medicaments comercialitzats

Els diagrames causa-efecte ajuden a identificar els paràmetres crítics tant de les matèries
primeres (CMA) com de procés (CPP) que poden tenir un impacte en els atributs crítics de
qualitat (CQA) del producte acabat estudiats.

En els diagrames s’indiquen en color negre tots els possibles paràmetres que s’han
identificat i avaluat, i en color blau els CMA i CPP que finalment s’estudiaran en la fase
següent mitjançant un disseny experimental (DoE).
Figura 15. Diagrama causa-efecte per a uniformitat de contingut
Principi
Principi actiu
actiu

Paràmetres
Paràmetres de
de procés
procés
Humitat

Llum del sedàs

Riquesa

Geometria

Mida partícula

Ordre d’addició

Velocitat

Perfil d’impureses

Barrejador

Temps de barreja

Solvents residuals
Ocupació

Uniformitat
Uniformitat de
de contingut
contingut
Mida partícula

Grau de substitució

Origen

Substancies solubles en aigua

Humitat

Humitat

Volum sediment

Lactosa
Lactosa

Croscarmelosa
Croscarmelosa sòdica
sòdica

Cel·lulosa
Cel·lulosa microcristal·lina
microcristal·lina

Figura 16. Diagrama causa-efecte per a velocitat de dissolució
Principi
Principi actiu
actiu

Paràmetres
Paràmetres de
de procés
procés
Humitat

Riquesa

Força de precompressió

Velocitat del carregador

Mida partícula
Perfil d’impureses

Velocitat de compressió
Força de compressió

Solvents residuals

Velocitat
Velocitat de
de dissolució
dissolució
Grau de substitució

Origen

Mida partícula

Substancies solubles en aigua
Humitat

Volum sediment

Croscarmelosa
Croscarmelosa sòdica
sòdica

Superficie específica

Cel·lulosa
Cel·lulosa microcristal·lina
microcristal·lina

Estearil
Estearil fumarat
fumarat sòdic
sòdic

5.4.3 Anàlisi de riscos

Mitjançant una taula s’analitzen les variables proposades en els diagrames causa-efecte, i
d’aquí en surten les candidates a ser estudiades en la fase següent de disseny
experimental (DoE).

51 de 67

Recomanacions per a l’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat pel disseny (QbD) en la fabricació
industrial de medicaments comercialitzats

En concret, les dues etapes operacionals estudiades es documenten mitjançant les taules
8 i 9 d’anàlisi de riscos, amb la base teòrica associada que avalua la influència de CMA i
CPP en els CQA identificats: uniformitat de contingut (UC) i velocitat de dissolució (VD).

Es proposa estudiar en profunditat, per mitjà del DoE, els CMA i els CPP que es preveu
que tinguin un impacte classificat com a “alt”. Per als d’impacte “mitjà” es proposa fer un
control més exhaustiu, sobretot durant l’etapa de desenvolupament (o bé, en aquest cas,
un estudi de les dades històriques de què es disposi), i per als d’impacte “baix”, no cal cap
estudi addicional.
Taula 8. Anàlisi de risc en l’etapa de mescla. CQAs per a uniformitat de contingut
CMA i CPP

Principi actiu: riquesa

Principi actiu:
mida de la partícula
Principi actiu:
perfil d’impureses
Principi actiu:
dissolvents residuals

Principi actiu: humitat

Lactosa:
mida de la partícula
Lactosa:
humitat

NaCMC:
grau de substitució

Impacte en
la UC

Mitjà

Alt

Fonament

Estratègia de control i
fonament del DoE

Pot afectar el contingut promig
malgrat que compleixi la UC.

Cal mantenir-la constant.
S’ha de controlar la matèria
primera segons les
especificacions.

Pot afectar de manera molt
important el valor de la UC.

Cal estudiar en la resposta
del DoE el CV del contingut i
el temps de mescla. Se
n’estudien 3 nivells.

Baix

No es considera que afecti la UC.

―

Baix

No es considera que afecti la UC.

―

Baix

El principi actiu no és higroscòpic;
per tant, es preveu que l’impacte
en la UC del producte acabat sigui
mínim.

―

Baix

Les dades disponibles mostren
una variabilitat mínima.

―

Baix

Malgrat que no és higroscòpica,
existeix en diferents graus
d’hidratació; per això, es
comprova amb dades històriques
que no té impacte.

―

Baix

L’estudi bibliogràfic així com les
dades del proveïdor mostren que
el grau de substitució no afecta la
UC.

NaCMC: substàncies
solubles en aigua

Alt

Se’n desconeix l’impacte.

Cal estudiar en les
respostes del DoE 1 el CV
pel que fa al contingut i al
temps de mescla. Se
n’estudien 3 lots amb
diferent grau de substàncies
solubles en aigua.

Cel·lulosa
microcristal·lina:
fabricant

Alt

L’experiència mostra que diferents
fabricants es podrien comportar
diferent en l’etapa de mescla.

Cal estudiar en les
respostes del DoE 1 el CV
pel que fa al contingut i al

52 de 67

Recomanacions per a l’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat pel disseny (QbD) en la fabricació
industrial de medicaments comercialitzats
CMA i CPP

Impacte en
la UC

Estratègia de control i
fonament del DoE

Fonament

temps de mescla.
S’estudien 3 proveïdors.
Cel·lulosa
microcristal·lina:
humitat

Baix

No es considera que afecti la UC.

Geometria i grau
d’ocupació en el
mesclador

Mitjà

Sí té impacte.

Cal mantenir-los constants
segons el registre.

Velocitat del
mesclador

Mitjà

Hi pot tenir impacte.

Cal mantenir-lo constant
segons el registre.

Ordre d’addició

Mitjà

Hi pot tenir impacte.

Cal mantenir-lo constant
segons les instruccions del
fabricant.

Llum del sedàs

Mitjà

Se’n coneix la mida de llum
òptima per estudis previs.

Cal mantenir-la constant
segons les instruccions del
fabricant.

És crític i cal estudiar-lo.

Cal estudiar en les
respostes del DoE 1 el CV
pel que fa al contingut i al
MBSD emprant NIR.

Temps de mescla

Alt

―

Taula 9. Anàlisi de risc en l’etapa de compressió. CQA de la velocitat de dissolució
CMA i CPP

Impacte en la
VD

Principi actiu: riquesa

Mitjà

Principi actiu:
mida de la partícula

Alt

Principi actiu:
perfil de les
impureses
Principi actiu:
solvents residuals

Principi actiu: humitat

Fumarat d’estearil
sòdic:

grau de substitució

Pot afectar el contingut
promig

Cal mantenir-la constant. Cal
controlar la matèria primera
segons les especificacions.

Pot afectar de manera
molt important el valor de
la VD.

Cal estudiar en la resposta dels
DoE 2 i DoE 3 el percentatge
dissolt. Se n’estudien 3 nivells.

No es considera que afecti
la VD.

―

Baix

No es considera que afecti
la VD.

―

Baix

El principi actiu no és
higroscòpic; per tant, es
preveu que l’impacte en la
VD del producte acabat
sigui mínim.

―

Alt

Pot afectar de manera
molt important el valor de
la VD.

Cal estudiar en profunditat en la
resposta dels DoE 2 i DoE 3 el
percentatge dissolt. Se n’estudien
3 nivells.

Alt

Pot afectar de manera
molt important el valor de
la VD.

Cal estudiar en profunditat en la
resposta dels DoE 2 i DoE 3 el
percentatge dissolt. Se n’estudien
3 nivells.

superfície específica
NaCMC:

Estratègia de control i fonament
del DoE

Baix

mida de la partícula
Fumarat d’estearil
sòdic:

Fonament

Baix

L’estudi bibliogràfic
realitzat així com les
dades del proveïdor

―
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CMA i CPP

Impacte en la
VD

Fonament

Estratègia de control i fonament
del DoE

mostren que el grau de
substitució no afecta la
VD.

Alt

Tot i que és poc probable
si es manté un origen
constant, diferents
substàncies solubles en
aigua poden comportar un
grau diferent de
substitució del polímer, i
això podria suposar un
comportament diferent de
la mescla i, per tant, un
impacte en la VD.

Baix

No es considera que afecti
la VD.

Cel·lulosa
microcristal·lina:
fabricant

Alt

L’experiència mostra que
diferents fabricants es
podrien comportar diferent
en la VD.

Cel·lulosa
microcristal·lina:
humitat

Baix

No es considera que afecti
la VD.

Força de
precompressió

Alt

Pot tenir un impacte alt en
la VD.

Cal estudiar en les respostes del
DoE 3 el percentatge dissolt i la
duresa. Se n’estudien 3 nivells.

Força de compressió

Alt

Pot tenir un impacte alt en
la VD.

Cal estudiar en les respostes del
DoE 3 el percentatge dissolt i la
duresa. Se n’estudien 3 nivells.

Velocitat del
carregador

Alt

Pot tenir un impacte alt en
la VD.

Cal estudiar en les respostes del
DoE 3 el percentatge dissolt i la
duresa. Se n’estudien 3 nivells.

Velocitat de la
compressió

Alt

Pot tenir un impacte alt en
la VD.

Cal estudiar en les respostes del
DoE 3 el percentatge dissolt i la
duresa. Se n’estudien 3 nivells.

NaCMC:
substàncies solubles
en aigua

NaCMC:
volum de sediment

Cal estudiar en la resposta del
DoE 2 el percentatge dissolt.
Se n’estudien 3 lots amb diferent
grau de substàncies solubles en
aigua.

―
Cal estudiar en la resposta del
DoE 2 el percentatge dissolt.
Se n’estudien 3 proveïdors.
―

5.4.4 Disseny experimental

Una vegada identificats els CMAs, CPPs i CQAs es plantegen estudis de disseny
experimental (DoE) per tal d’augmentar el coneixement del producte i del procés, i intentar
definir les condicions idònies de treball que resolguin els problemes en lots futurs.

Com a part del disseny experimental, s’inclou l’estudi de la implementació industrial d’un
equip analític in line de NIR, que permet establir i detectar el punt final de mescla.

Per tant, primerament, cal desenvolupar els models de NIR per predir els paràmetres que
es volen controlar. Aquesta tasca es fa mitjançant l’execució d’una sèrie d’estudis de DoE
per tal de construir models més sòlids i que incloguin la màxima variabilitat possible. En
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aquests DoE es planteja l’estudi de la influència de: a) les matèries primeres de la mescla
en l’homogeneïtat, b) els paràmetres crítics del procés de compressió en la velocitat de
dissolució i c) les matèries primeres en la UC.
5.4.5 Disseny experimental en el procés de mescla

Per crear el model de NIR que determini el contingut de principi actiu, primer de tot, cal
elaborar mescles amb una concentració diferent del principi actiu i excipients que ens
permetin cobrir l’interval de variació química esperat durant el procés.

Posteriorment, és necessari controlar in line tots els lots de mescla emprats en el primer
disseny experimental, i en algun lot industrial per introduir en el model la variabilitat física
que cal esperar de les mostres de producció, així com la causada pel fet de mesurar els
espectres de forma dinàmica. Això permet a) determinar el punt final de mescla (que es
calcula emprant el mètode MBSD) i b) el CV dels espectres de NIR en l’últim minut de la
mescla, fet que ens permet comparar els resultats obtinguts mitjançant NIR amb els valors
de CV del mètode de referència (en aquest cas, HPLC). A més, la tècnica permet
quantificar el contingut de principi actiu.
5.4.6 DoE en el procés de compressió

Amb relació al procés de compressió, les mescles realitzades en el DoE de mescla es
comprimeixen per tal d’obtenir la variabilitat química del producte, i posteriorment es
determina l’espectre de NIR dels comprimits obtinguts, que inclourien la variabilitat física
esperada dels lots de producció regular (densitat, duresa, variabilitat de les matèries
primeres...). Amb tot, és possible obtenir models que prediguin el contingut de principi
actiu.

A continuació, es presenten dos exemples de com es poden plantejar els estudis de DoE.
5.4.7 DoE 1: influència de les matèries primeres en l’homogeneïtat de la mescla

En aquest cas, l’objectiu és estudiar, mitjançant NIR, la influència de les matèries primeres
en l’homogeneïtat de la mescla, i avaluar-ne com a resposta la uniformitat (tant per NIR
com pel mètode de referència) i el temps necessari per aconseguir-la.

Com que es considera que el més crític del principi actiu és la distribució de mida de la
partícula, es localitzen tres mostres de QbD, gràcies a la col·laboració del proveïdor, amb
mida de la partícula de rang inferior, central i superior (lot 1: d50 aprox. 50 μm / lot 2: d50
aprox. 75 μm / lot 3: d50 aprox. 100 μm).
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Pel que fa a la cel·lulosa microcristal·lina es localitzen 3 mostres de diferent fabricant de
matèria primera per a la fabricació. De la lactosa, per a la qual les dades disponibles de
lots demostren una variabilitat mínima, se n’empra només un lot. De la croscarmel·losa
sòdica, se n’identifiquen 3 lots amb grau diferent de substàncies solubles en aigua. La
Taula 10 mostra les variables estudiades (lots de principi actiu, cel·lulosa microcristal·lina i
croscarmel·losa), així com les respostes obtingudes (CV de la uniformitat de mescla amb
HPLC, temps de mescla segons MBSD i CV de la uniformitat de mescla amb NIR).

El DoE aplicat correspon a la família anomenada Disseny Òptim. Per calcular el CV amb el
mètode HPLC s’utilitzen 10 mostres preses al final del procés de mescla. Per calcular el
CV del mètode NIR s’utilitzen els deu últims espectres adquirits durant el procés de
mescla.

La sortida gràfica que es mostra s’ha obtingut amb el programari estadístic JMP.

Taula 10. Disseny experimental i resultats del DoE 1

Es considera que la influència del factor estudiat és significativa en la resposta si la
probabilitat per al factor estudiat és p < 0,05 (marcat amb asterisc a les figures dels
resultats) per a un nivell de confiança del 95%.
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Figura 17. Anàlisi de resultats del DoE 1.
Resposta de la UC com a percentatge del CV per HPLC

Les dades mostren que el model és significatiu i que els factors que influeixen en la
variable estudiada (CV de la mescla per HPLC) són el lot de principi actiu (mida de la
partícula) i el lot de cel·lulosa microcristal·lina (fabricant/grau).
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Figura 18. Anàlisi de resultats del DoE 1.
Resposta de temps de mescla al punt final per MBSD

Les dades mostren que el model estudiat no és significatiu i, per tant, no es pot demostrar
relació entre els factors estudiats i la variable problema (punt final de mescla).
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Figura 19. Anàlisi de resultats del DoE 1.
Resposta de la UC com a percentatge del CV per NIR

Les dades mostren que el model és significatiu i que els factors que influeixen en la
variable estudiada són els mateixos que es troben quan la resposta mesurada és el CV
obtingut per HPLC.

La variabilitat del contingut de principi actiu en mostres representatives de la mescla que
han estat mesurades per HPLC i NIR es veu influenciada pel lot de principi actiu (mida de
la partícula diferent) i pel lot de cel·lulosa microcristal·lina (fabricants diferents) emprat.
També s’arriba a la conclusió que no hi ha cap factor que influeixi al punt final de mescla,
que assoleix homogeneïtat entre els 8 i els 11 minuts.
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5.4.8 DoE 2: influència dels paràmetres de compressió en la duresa i la velocitat de
dissolució

En aquest cas, l’objectiu és estudiar la possible influència dels paràmetres de compressió
en la duresa i la velocitat de dissolució. L’estudi experimental es realitza en el mateix equip
de producció per tal d’estudiar un espai de disseny que permeti complir les especificacions
durant la producció regular.

La Taula 11 mostra les variables estudiades: velocitat, forces de compressió i
precompressió i velocitat del carregador (FOM), així com les respostes obtingudes: duresa
i velocitat de dissolució.

El disseny és D- òptim amb tres punts centrals.
Taula 11. Disseny experimental i resultats del DoE 2

Es considera que la influència del factor estudiat és significativa en la resposta si la
probabilitat per al factor estudiat és p < 0,05 (marcat amb asterisc a les figures dels
resultats) per a un nivell de confiança del 95%.
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Figura 20. Anàlisi de resultats del DoE 2: resposta per a duresa

Els resultats mostren que per a la duresa, tant la força de compressió com la velocitat de la
màquina i la velocitat del carregador (FOM), tenen una influència significativa.
Els gràfics següents mostren l’evolució de la duresa en funció dels factors estudiats.

Figura 21. Traçat de contorns per a duresa
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Figura 22 Anàlisi de resultats del DoE 2:
resposta per a velocitat de dissolució

La força de compressió és l’únic paràmetre que de forma inversament proporcional té una
influència estadísticament significativa en la velocitat de dissolució als 15 minuts.

Els gràfics següents mostren l’evolució de la velocitat de dissolució en funció dels factors
estudiats.
Figura 23. Traçat de contorns per a velocitat de dissolució

5.5 Especificacions proposades arran dels estudis de DoE
Els resultats del DoE permeten seleccionar les qualitats de les matèries primeres i els
paràmetres crítics de procés idonis per solucionar els problemes de qualitat recurrents.
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Amb la finalitat d’implementar les millores que facilitin el control del procés productiu pel
que fa a la UC i la velocitat de dissolució, les especificacions proposades són les següents:

Taula 12. Proposta de noves especificacions
Mida de la partícula
principi actiu (d50)

50-75 µ

Fabricant MCC
(cel·lulosa
microcristal·lina)
Fabricant 2 i 3

Temps de mescla

Força de
compressió

Variable en funció del
punt final de mescla
(NIR)

7-10 kN

Caldria verificar si hi ha variació de les noves especificacions proposades respecte a les
que es descriuen en el dossier de registre per fer la variació oportuna, si escau.

5.6 Proposta de lots de validació i estratègia de control
D’acord amb la nova guia de la FDA, la qualificació del funcionament del procés (PPQ),
com a segona fase de la validació del procés, ha de demostrar que el procés de fabricació
dels lots comercials funciona segons el que s’esperava, o bé que permet fabricar de forma
sistemàtica lots de producte de qualitat, d’acord amb les especificacions definides
prèviament. Per això, la PPQ combina el coneixement del producte amb la qualificació de
les instal·lacions, els serveis, els equips, amb la demostració de la formació del personal,
els procediments de control i les matèries primeres.

Les dades que cal recopilar en aquesta fase en relació amb el procés de fabricació han de
ser aquelles que, basades en l’experiència del fabricant així com en l’estat de la tècnica,
siguin suficients per garantir el compliment de les especificacions.

En el cas particular que es presenta, s’adjunta l’estratègia de validació a les taules
següents. En concret, es descriu l’estratègia de control establerta per al procés de mescla i
el de compressió. En tots dos casos es detallen, a tall d’exemple, els CQAs, els CPPs, les
especificacions i els controls en procés proposats.

Amb relació a la tercera fase de la validació del procés, descrita en la guia de la FDA, és
necessari garantir que el procés, una vegada validat segons la fase 2 (PPQ), es manté en
estat de control durant tot el cicle de vida comercial.

És per aquest motiu que, sobre la base dels resultats de la segona fase de la validació
PPQ, caldrà establir controls rutinaris del procés de fabricació que permetin avaluar el
nivell de compliment, de possibles tendències, detectar i identificar problemes i establir els
plans correctius i preventius que siguin necessaris per assegurar el nivell de compliment.
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A conseqüència del coneixement del producte adquirit, es planteja la següent estratègia de
control per als lots de validació.

L’estratègia de control no és més que un conjunt de controls planejats, derivats del
coneixement actual del procés i del producte, que assegura el funcionament correcte del
procés i la qualitat del producte.

Per tant, l’estratègia de control és una visió integrada de com s’assegura la qualitat basada
en el coneixement actual del procés i el producte.
Taula 13. Estratègia de control en la fase de mescla
CMAs / CPPs
Matèria
primera / fase de
procés

Variable

Condicions
operatives

Principi actiu

Mida de la
partícula
(d50)

d50: 50-75µ

Cel·lulosa
microcristal·lina

Fabricant

Fabricant 2
o fabricant 3

Volum

600 L

Velocitat

12 rpm

Mesclador

Grau
d’ompliment

55-65%

Temps de
mescla

Mesclar fins
a obtenir un
valor per a
NIR de CV
≤ 5,0%

Estratègia de control
CQA
Especificacions

Controls
proposats
lots
comercials

Uniformitat
de la mescla
CV ≤ 5,0% (NIR)
Riquesa

90-110% (NIR)

Uniformitat
de mescla i
riquesa (NIR)

Com es mostra a la taula 13, l’estratègia de control proposada per a la fase de mescla està
centrada en els CMAs (atributs crítics de les matèries primeres) que s’han mostrat
rellevants segons els resultats obtinguts en els diferents DoE. Per tant, es proposa fixar
especificacions per a la mida de la partícula del principi actiu i utilitzar només cel·lulosa
microcristal·lina dels fabricants seleccionats.

Com a control del procés (IPC), es proposa determinar la uniformitat de mescla i la riquesa
de manera rutinària en tots els lots emprant PAT i utilitzant la tècnica de NIR.
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Taula 14. Estratègia de control en la fase de compressió
CMAs / CPPs
Matèria
primera / fase de
procés

Variable

Condicions
operatives

Principi actiu

Mida de la
partícula (d50)

d50: 50-75µ

Cel·lulosa
microcristal·lina

Fabricant

Fabricant 2
o fabricant 3

Força de
compressió

Força de
precompressió
Compressió
Velocitat de
compressió
Velocitat de
FOM

Estratègia de control
CQAs
Especificacions

Controls
proposats
lots
comercials

Aspecte

7-10 kN
(nominal 8,5
kN)
0-4 kN
(nominal 2
kN)

Riquesa
Riquesa (*)
Uniformitat
de contingut

Control de
pes

300 mg ± 5%

≥ 80% als 15
minuts

20-40 rpm
(nominal 30
rpm)

95-105%

Velocitat de
dissolució

Control
estadístic de
pes (en
màquina)

Dissolució
(control
reduït)

10 rpm
(5-15)

(*) Un cop validat el model predictiu per al contingut de principi actiu mesurat a la mescla,
es pot proposar una RTRT per a aquest paràmetre per tal de no repetir el control en els
comprimits.

Per a la fase de compressió (Taula 14), els DoE realitzats ens indiquen que cal controlar la
mida de la partícula del principi actiu com a atribut crític i la força de compressió com a
paràmetre crític del procés.
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6 Glossari
CMA

atributs crítics de les matèries primeres ( critical material attributes)

CPP

paràmetres crítics de procés (critical process parameters)

CQA

atributs crítics de qualitat del producte (critical quality attributes)

AMFE anàlisi modal de fallades i efectes (FMEA, failure mode and effects analysis)
API

principi actiu (active pharmaceutical ingredient)

CAPA accions correctives i preventives (corrective and preventive actions)
Cp

índex de capacitat de màquina o a curt termini

CpK

índex de capacitat de màquina o a curt termini (lateral)

CPV

avaluació contínua del procés (continuous process verification)

CV

coeficient de variació

DoE

disseny experimental (design of experiments)

EDW

magatzem de dades de l’empresa (enterprise data warehouse):

EMA

Agència Europea de Medicaments (European Medicines Agency):

FDA

Agència reguladora americana. (Food and Drug Administration).

FOM

(Fill-O-Matic): dispositiu d’algunes màquines de comprimir que facilita la càrrega de la
mescla a les matrius per comprimir.

ICH

(International

Conference

on

Harmonisation

of

Technical

Requirements

for

Registration of Pharmaceuticals for Human Use): Conferència Internacional
d’Harmonització dels Requisits Tècnics per al Registre de Productes Farmacèutics
per a Ús Humà
IPC

(in-process control): control de procés

KDD

(knowledge discovery database): extracció del coneixement a partir de bases de
dades

MAQ

amortització de maquinària

MBSD (moving block standard deviation): el mètode qualitatiu més habitual per determinar el
punt final de mescla. Aquest mètode determina la desviació estàndard de totes les longituds
d’ona d’un bloc d’espectres (normalment entre 4 i 6 espectres) i la representa enfront del
nombre de rotacions o del temps. Aquest bloc d’espectres es va desplaçant a mesura que
avança la mescla (per exemple: el primer bloc està format pels espectres 1-4; el segon bloc,
pels espectres 2-5, i així fins el final de la mescla). L’estabilització dels valors en un mínim
evidencia una homogeneïtat dels components de la mescla.
MCC

cel·lulosa microcristal·lina

MOD

mà d’obra directa

MOI

mà d’obra indirecta

Mostres de la QbD: lots de QbD de proveïdors o lots fabricats pel proveïdor que inclouen
l’interval de variabilitat, ja sigui pel que fa a l’origen de les matèries primeres que utilitza el
proveïdor per a la fabricació, o per a alguna de les propietats més crítiques de les matèries
primeres avaluades pel proveïdor per aplicar-les en un procés concret.
NCF Normes de correcta fabricació
NCF-UE Normes de correcta fabricació de la Unió Europea
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NIR (near infrared): infraroig proper
OFAT (one factor at a time)
OLAP (on line analytical processing): tractament analític en línia
PAF

principi actiu farmacèutic

PAT

(process analytical technologies): tecnologies analítiques de procés

Termini de recuperació (pay-back): tècnica utilitzada en el món empresarial per fer una
estimació del temps que es tardarà a recuperar la inversió i/o despesa inicial.
PCA

anàlisi de components principals (PCA, principal component analysis)

Pp

índex de rendiment del procés o capacitat a llarg termini

Ppk

índex de rendiment del procés o capacitat a llarg termini (lateral)

PPQ qualificació del funcionament del procés (PPQ, process performance qualification)
PSD

(particle size distribution): distribució de mida de partícula

valor p resultat expressat com a probabilitat o criteri de significació estadística
QbD

(quality by design): qualitat pel disseny

ROI

(return of investment): retorn sobre la inversió

RQP

revisió de la qualitat del producte

RTRT (real time release testing): alliberament en temps real
UC

uniformitat de contingut

VAN

valor actual net. Procediment que permet calcular el valor present d’un determinat

nombre de fluxos de caixa futurs originats per una inversió.
VD

velocitat de dissolució

z

variable normal reduïda que presenta una mitjana de 0 i desviació estàndard de 1

emprada per a l’estimació de la probabilitat de distribucions de dades
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