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 EMA Committee for Medicinal Products for Human Use 

 RTRT (ICH Q8) - vyhodnocovanie a zabezpečovanie kvality 

medzproduktov a/alebo finálneho produktu založené na 

dátach získaných z procesu, ktoré spravidla zahŕňa 

výpovednú kombináciu meraných vlastností materiálov a 

kontroly procesov. 

 Parametric Release – jedna z foriem RTRT. Takéto 

prepúšťanie produktov kladie väčší dôraz na záznamy z 

procesov ako na testovanie kvalitatívnych parametrov 

vzoriek. V súlade s požiadavkami SVP sa takto zabezpečí 

kvalita produktu. 

 



Prepustenie šarže 

 Batch Release 

RTRT môže poskytovať podklad pre rozhodnutie 

kvalifikovanej osoby o prepustení šarže, ale musia 

sa zohľadniť aj ďalšie aspekty napr. hodnoty 

parametrov, ktoré nie sú zahrnuté v RTRT alebo 

požiadavky SVP (EU quide to GMP, Annex 16)  



  
 RTRT je systém prepúšťania ktorý poskytuje 

istotu (získanú na základe informácií 

zozbieraných počas výrobného procesu, na 

základe poznania produktu a porozumeniu 

všetkých procesov a kontrol) o tom, že produkt 

je požadovanej kvality. 

 Princíp RTRT už bol schválený ako alternatíva k 

rutinnému testovaniu sterility produktov finálnou 

sterilizovaných v konečnom obale 



  

 RTR prináša benefity pre výrobcu, ale z pohľadu 
kontrolných autorít nie je bezpodmienečne nutná (hoci 
detailnejšie poznanie procesov a rizík je vítané)  

 Zavedenie RTRT si vyžaduje predbežné posúdenie 
kompetentnou autoritou v zmysle závažnej zmeny v 
sledovaní kvality  

 Môže sa poňať ako zvláštna časť žiadosti, ktorá je 
založená na lepšom porozumení kritických vplyvov pri 
výrobe kvalitného produktu alebo môže byť doplnením 
žiadosti po získaní väčšieho množstva informácií už pri 
bežiacej výrobe 



Kvalifikovaná osoba (u nás odborný 

zástupca)  

 
 Musí zvážiť, okrem iných aspektov, nakoľko je produkt 

konformný s jeho špecifikáciami 

 (pri RTRT sa niekedy rutinne netestuje hotový produkt, 

ale jeho špečifikácie musia existovať – o. i. pre stabilitné 

štúdie aj kvôli stanoveniu času použiteľnosti, tiež pre 

kontroly autoritou) 

 RTRT musí byť podložené adekvátnou validáciou 

 Vzťah medzi RTR testami, vrátane akceptačných kritérií 

a testovaním konečného produktu (aj so špecifikáciami) 

musí byť preskúmaný a podložený paralelným 

testovaním 



   Ak RTRT vykazuje nezhodu, nesmie byť 
nahradené testovaním konečného produktu 

 Niektoré parametre, ktoré sú pri RTRT 
vyhodnocované nepriamo, musia byť uvedené v 
prepúšťacom protokole šarže 

 Ak sa záverečné testovanie odvíja od RTRT 
musí byť uvedené v prepúšťacom protokole že 
„výsledok testov bol získaný z RTRT a vyhovuje 
ak bol testovaný“ 

 Pri zlyhaní zariadení musí existovať plán 
alternatívneho testovania, tu sa udáva aj 
možnosť použiť ako podklad pre prepúšťanie 
testovanie hotového produktu  



V rámci analytického hodnotenia 

 RTRT zvyčajne používa nástroje PAT t. j. v reálnom 
čase sa využívajú chemické, fyzikálne, mikrobiologické a 
matematicko - štatistické metódy vrátane analýzy 
a posudzovania rizík a multivariantnej analýzy procesov  

 Môžu nahradiť niektoré parametre v prepúšťacom 
protokole 

 Napr. on-line testy na obsah liečiva, polymorfizmus, 
obsah vody, homogenitu, vlastnosti práškov, hrúbku 
filmu môžu nahradiť test obsahovej rovnorodosti, na 
mechanické vlastnosti tabliet a disolúciu 

 



 ďalšie kapitoly: 

 Dokumentácia, ktorú je potrebné predložiť 

 

 Parametrické prepúšťanie a sterilizácia 

(sterilizácia vlhkým a suchým teplom, sterilizácia 

žiarením 



Annex 17 Real time Release 

Testing 

 „výhody pri uplatňovaní princípov PAT, 

QbD a QRM (Quality Risk Management) 

ukázali, že vhodná kombinácia výrobnej 

kontroly (k. procesov) spolu so sledovaním 

a overovaním zadefinovaných vlastností 

materiálov poskytujú väčšiu istotu pri 

zabezpečovaní kvality produktov ako 

konvenčné testovanie konečného výrobku“ 



  
 Control Strategy - naplánované kontroly (odvodené od 

aktuálneho poznania produktu procesov). Kontrola sa 

týka API, excipientov, prevádzky a zariadení, priebežnej 

výrobnej kontroly, špecifikácií a používaných metód, ako 

aj frekvencie monitoringu. 

 Parametric Release - jedna z foriem RTRT. Quideline on 

Real  Time Release Testing EMA  

 PAT – systém pre návrh, analýzu a kontrolu výroby 

sledovaním kritických kvalitatívnych a prevádzkových 

parametrov u surovín, poloproduktov, produktov (aj 

procesov) počas výroby  s cieľom potvrdiť kvalitu 

produktu. 

 

 



  

 RTRT - vyhodnocovanie a zabezpečovanie kvality 

medziproduktov a/alebo finálneho produktu založené na 

dátach získaných z procesu, ktoré spravidla zahŕňa 

výpovednú kombináciu meraných vlastností materiálov a 

kontroly procesov. (ICH Q8)  

 State of Control – podmienka (stav), kedy nastavená 

kontrola zabezpečuje správnosť procesov a kvalitu 

produktu (ICH Q10)  

 

 



  
 Spolupráca s autoritou – vo všetkých fázach zavádzania 

RTRT, po schválení je možné prepúšťanie produktov 

kvalifikovanou osobou na základe RTRT. 

 RTRT Master Plan: 

 Analýza rizika 

 Program kontroly zmien 

 Stratégia kontroly 

 Personálny tréningový program  

 Prevádzka, zariadenia, kvalifikácie 

 Vývoj procesov, validačný program 

 Záložné postupy v prípade poruchy senzorov/zariadení 

 Program pravidelného overovania efektívnosti RTRT 

plánu počas času použiteľnosti produktu s prihliadnutím 

na CPP a CQA - critical material (quality) attributes 



  

 Nový produkt – CPP, CQA – analýza rizík počas vývoja,    

už vyrábaný produkt aj sledovanie dát retrospektívne 

 Stratégia kontroly: plán vzorkovania, kritériá prijateľnosti, 

AQL (acceptable quality level), UQL (unacceptable) 

 Multidisciplinárny tím – napr. štatistická kontrola procesov   

a kvality 

 Kvalifikácia validácia manažment in-line a on-line 

analytických metód, učenie sa z nazbieraných dát, 

sledovanie trendov 

 Analýzu finálneho produktu ako predpoklad pre prepustenie 

možno robiť len v prípade poruchy meracích zariadení,        

v prípade nevyhovujúcich výsledkov RTRT nie 



  

 Parametrické prepúšťanie 

 Sterilita klasicky- nedostatky- malý podiel vzoriek, živné 

pôdy zamerané len na špecifické mikroorganizmy 

 Sterilita na základe parametrov sterilizačného procesu 

 Akceptuje sa u sterilizácie liekopisným spôsobom parou, 

suchým teplom a žiarením u produktov sterilizovaných v 

konečnom balení, analýza rizika 

 Musí byť zabezpečené, aby sa nemohli pomiešať 

produkty ošetrené sterilizáciou a bez ošetrenia – 

čakajúce na sterilizáciu 



  
 Parametrické prepúšťanie by mal predchádzať 

predsterilizačný program určenia biologickej záťaže pred 

sterilizáciou s využitím „worst case“ na odber vzoriek, 

ktoré majú reprezentovať celú šaržu. Sleduje sa tvorba 

spór a tiež prípadná tvorba endotoxínov 

 V rámci toho má byť efektívne čistenie, sanitácia a 

dezinfekcia s detailnými postupmi, definované procesy a 

ich trvanie pre bulk produkty a naplnené balenia, 

mikrobiálna filtrácia, hygiena personálu, mikrobiologické 

limity pre suroviny a poloprodukty 

 Má byť určená doba od rozpúšťania surovín vo vodných 

roztokoch, filtrácie a sterilizácie (endotoxíny, biol. záťaž)  



  

 Validácia sterilizačného postupu, kvalifikácia a 

pravidelná revalidácia zariadení a monitoringu.  

 Nezhoda kritického parametra musí viesť z zamietnutiu 

šarže 

 Záznam o sterilizácii musia prehodnotiť buď 2 ľudia 

(niečo ako kontrola 4 očí), alebo validovaný elektronický 

systém + človek 

 


