
PAT – validácia 

online? 

Desana Matušová 
 



Process Analytical Technology,  PAT 

 relatívne nový jav v rámci výroby liečiv a liekov  

 nová kvalita pre kontrolu výrobného procesu  

 vyšší štandard dodržiavania Správnej výrobnej 
praxe.  

 
Je to systém používaný pri vývoji, analytickom hodnotení 

a kontrole akosti (aj počas výrobných procesov), pričom 
sa sledujú dôležité akostné parametre (CPP - Critical 
Process Parameters) surovín, medziproduktov, 
produktov a samotných procesov s cieľom zabezpečiť 
konečnú kvalitu produktu.  



Process Analytical Technology,  PAT 

 vyrába sa kvalitný produkt (Quality by Design) 

na rozdiel od klasickej výroby, kde sa testuje 

kvalita produktu 

 

 parametrické riadenie a kontrola procesov 

(Operational excellence) 

 



Súčasťou PAT: 

 Zber a analýzy dát 

 Online snímače,  

     monitorovanie a kontrola 

 

 Predictive modeling                                QbD 
    Y=f(X) 

 

 Analýza rizík 



V rámci analytického hodnotenia 

 v reálnom čase sa využívajú chemické, 
fyzikálne, mikrobiologické a matematicko - 
štatistické metódy vrátane analýzy 
a posudzovania rizík a multivariantnej analýzy 
procesov  

 

 zber a analýza dát vyžaduje špeciálny software 
(kompatibilita dátových rozhraní) 

 

 archivácia údajov a možné vyhľadávanie 

 



Metódy používané v rámci PAT 

 nesmú deštruovať produkt  

 analytické zariadenia majú byť súčasťou 

výrobnej linky (in-line, on-line, at-line, off line) 

 

 Zatiaľ čo pri bežnom spôsobe kontroly kvality sa 

celá šarža kontroluje na základe vybraných 

vzoriek, pri použití PAT kontrolou vybraných 

parametrov (CPP) prejde každý vyrábaný kus.  



Vzhľad tabliet 



NIR zobrazenie 

    liečivo 

excipient 

optimum 



Metódy používané v rámci PAT 

 HPLC, GC  

 NIR spektroskopia (na meranie vlhkosti, obsahu 

a uniformity,...), NMR spektroskopia (identifikácia 

surovín, medziproduktov, produktov), MS, FT-IR 
spektroskopia 

 Ramanova spektroskopia,  

 Pulzná terahertz spektroskopia  

 Nanoindentácia (mechanické vlastnosti tabliet) 

 



Metódy používané v rámci PAT 

 FBRM - focused beam reflectance 

measurement (kryštalizácia, veľkosť častíc)  

 ultrazvuk (meranie veľkosti častíc - granularity) 

 biosenzory, optické vlákna,  

 PVM (in-process particle video mikroscope),  

 EDXRD (energy dispersive X ray difraction) 

  ... 



Farmaceutická výroba  

 Výroba liekov (liekové formy) 

 Pharmaceutical starting materials 

 - API a excipienty 

 Kvalita – kritické parametre (glycerol, 

propylénglykol 80-te roky) 



Výroba API 

 API – štandardne sa vyrábajú 

viackrokovým procesom 

 Každý stupeň by mal byť pod kontrolou – 

možnosti  

 klasické metódy 

 PAT 



  Proces Online (PAT) Offline (klasika) 

Monitorovanie 

reakcie 

IR, UV-Vis, pH, 

Raman, HPLC 

HPLC, GC 

Extrakcia vodivosť vizuálne, ... 

Destilácia NIR, IR, UV-Vis, GC, 

MS, teplota 

KF titrácia, GC 

Kryštalizácia 

 

IR, NIR, Raman, 

turbidita, pH, FBRM, 

PVM 

HPLC, veľkosť 

častíc, mikroskopia 

 

Izolácia automatické 

stanovenie sušiny 

vizuálne 

hodnotenie 

Sušenie NIR, MS, IR, teplota strata sušením,  

KF titrácia, GC 
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poznanie procesu, parametrické riadenie, hodnotenie   

v reálnom čase, kontinuálne zabezpečenie kvality, 

ochrana personálu, zníženie počtu neštandardných 

produktov, možnosť okamžitého zásahu do procesu, ... 



  

  

s
u

ro
v
in

y
 

reakcia 

 

purifikácia 

 

kryštalizácia 

 

izolácia a 

sušenie A
P

I 

Forma častíc, 

morfológia, distribúcia 

veľkosti častíc, 

aglomerácia, ... 

rozdrobovanie 
 



Štandardná výroba 

 – šarža „v kotli“ – nevýhody  

– veľké množstvo nežiadúcich vedľajších 
produktov,  

- energetická náročnosť,  

- neefektívna výroba, časová náročnosť  

- nadmerné množstvo využívaných 
rozpúšťadiel a katalyzátorov 

- možná explozivita, ... 



Technológia mikroreaktorov 

 (pôvodne pre malú produkciu) – priemer 
reaktora zvyčajne < 1 mm 

           -  dĺžka 1 cm – 1 m 

kontinuálne privádzané reaktanty 
(v stechiometrickom pomere) 

produkcia až tisícky kg/hod 

materiál: sklo, nehrdzavejúca 
oceľ,... 



  
 Pôvodne sa takto vyrábal etylén, styrén, 

etylénoxid, niektoré monoméry 

 Dnes sa predpokladá, že až 60% 
procesov sa dá preniesť do mikroreaktora 
(napr. aj hydrogenácia, nitrácia, 
dvojstupňové reakcie, biotechnologické 
aplikácie) 

 Proces v mikroreaktore je plne pod 
kontrolou – menej vedľajších produktov,...  

 EU podporavaná F3 Factory – vzorová 
chemická výroba v mikroreaktoroch – 
Bayer Leverkusen 

 



Kontinuálna výroba liekov 

 Tabletovanie (ConsiGma) 

 Výskum a vývoj Advanced Secondary 

Pharmaceutical Manufacturing  

                  (Siemens a GEA ako výrobcovia a  

                   2 univerzity - Warwick a Newcastle) 

 Dispenzácia prášku, miešanie, granulácia, 

fluidné sušenie, lisovanie – od prášku po 

produkt je niekoľko desiatok minút 



  

 PAT pri výrobe liekov (liekových foriem – 

identifikácia surovín a ich parametrov, 

procesy, medziprodukty (veľkosť častíc), 

hotová lieková forma (nanoindentácia, 

homogenita obsahu – NIR) 

 PAT v biofarmaceutickej výrobe 

(„biologics“) 

 



Ako implementovať PAT 

 komplexne alebo čiastkovo  

 vybrať jednoduchý proces, ktorý detailne 
poznáme 

 vytipovať, ktoré informácie sa dajú jednoducho 
zbierať a dajú sa získať použitím patričných 
zariadení (musia byť pritom určujúce pre daný 
proces) 

 získanie softwarových nástrojov na čítanie a 
synchronizáciu dát (aj s výhľadom do budúcna) 



Dobrovoľná implementácia PAT 

záležitosť prestíže (podobne ako tomu bolo v 60-

tych až 80-tych rokoch 20. storočia pri zavádzaní 

validácie do systému Správnej výrobnej praxe), 

  

budovanie dôveryhodnosti firmy najmä pre 

odbornú verejnosť (kam samozrejme patria aj kontrolné 

inštitúcie, či už je to FDA v americkom priestore alebo 

európske organizácie ako EMA).  



Dobrovoľná implementácia PAT 

 hospodársky efekt pre firmu, ktorá ho 

používa – uvádza sa zníženie výdavkov 

na zabezpečenie a kontrolu kvality 

(Quality Assurance a Quality Control)  

   z 20 - 30% podielu výrobných nákladov na 

menej ako 5%.  



Dobrovoľná implementácia PAT 

 lepšie poznanie procesov 

 menej chýb (napr. odpadá príprava 

vzoriek na analýzu s možnosťou omylov) 

 skrátenie výrobného cyklu 

 kratší čas na prepustenie prípravku 



Dobrovoľná implementácia PAT 

 1. produkcia na 99,9% úspešná (doteraz 

90%) 

 zvýšenie bezpečnosti obsluhy 

 optimalizácia využívania energie a 

materiálu 

 ... 



PAT a validácia ? 

 Zariadenia, používané pre PAT – kompletná 

validácia 

 Hodnotenie procesov pomocou PAT versus 

súčasný stav zabezpečenia kvality 

 Validácia celého systému v chode  

 

PAT – zdroj informácií pre validáciu, východiská 

pre modelovanie výskumu a vývoja 



  

 FDA PAT team 

 EMEA PAT team   

 ASTM PAT Committee (American Society for Testing 

and Materials International) 

 

www.fda.gov/cder/OPS/PAT  

www.emea.europa.eu/Inspections/PAThome.html  



  

 ICH Q7 Good Manufacturing Practice 
Quidance for Active Pharmaceutical 
Ingredients.  www.ich.org/media/ 

 ICH Q8 Pharmaceutical Development. 
www.ich.org/media/ 

 ICH Q9 Quality Risk Management. 
www.ich.org/media/ 

 ICH Q10 Pharmaceutical Quality System. 
www.ich.org/media/ 

 

http://www.ich.org/media/
http://www.ich.org/media/

