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Терміни "валидация" і "кваліфікація" є широко використовуваними поняттями і часто 

мають подібне значення.  

Валідація є процедурою, яка орієнтується на методику/процес. 

Кваліфікація орієнтується на обладнання і, передусім, має відношення до специфікації 

на обладнання.  

Часто кваліфікаційні процедури реалізуються за допомогою конкретних аналітичних 

методик, й проводяться із використанням обладнання, що кваліфікується, з подальшою 

оцінкою валідаційних параметрів. Тому процеси валідації і кваліфікації взаємозв'язані як 

сполучені судини. 
 

Кваліфікація - матеріальний об'єкт:  

приміщення 

(виробничі/лабораторні) 
 

технологічне 

устаткування 
 

лабораторні прилади і 

устаткування 

 

Валідація - процеси:  

контроль якості препаратів 

(методики аналізу) 
 

виробництво 

препаратів 
 

(процес зберігання, 

дистрибуції ...) 
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Валідація аналітичних методик - експериментальний доказ того, що методика придатна для 

вирішення поставлених завдань. 

 

Вимога GMP : Усі методики мають бути валідовані - навіть ті, які безпосередньо не пов'язані з 

контролем якості препаратів (наприклад, для валідації очищення технологічного обладнання). 

Усі методики, включені в ДФУ, а також фармакопеї сторін-учасників ICH (Європейська 

Фармакопея, Фармакопея США і Фармакопея Японії), ВООЗ та ін. є валідованими, і вимагають 

тільки проведення верифікації.  

 

Це ж відноситься до будь-яких «стандартизованих» методик. 

 

Валідація має показати, що методика дозволяє отримувати коректні результати саме в тій 

лабораторії, в якій виконуватиметься рутинний аналіз.  

Проблеми: 

- використання фармакопейних методик. Валідацію проводить лабораторія фармакопеї (дані з 

валідації недоступні!), методика відтворюється в іншій лабораторії ─ процедура верифікації  

- залучення іншої лабораторії до розробки і валідації методики, і потім передача методики в іншу 

лабораторію для виконання рутинних аналізів ─ процедура «Перенесення» методики - Method 

Transfer. 
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Концепція Життєвого циклу методики 

Стадії ЖЦ : 

Розробка методики Введення в рутинний аналіз Рутинний аналіз 

Стратегія аналітичного контролю - процедури: 

Валідація Верифікація або 

Перенесення методики 

Безперервний контроль за 

якістю результатів 

 

Головне Завдання Метрологічного Контролю Якості : знати усі значущі джерела варіювання і 

контролювати їх. 

Для цього контролюють окремо усі компоненти аналітичної системи і проводять інтегральні 

тести усієї аналітичної системи в цілому. 

 

Основні компоненти аналітичної системи і процедури оцінки/контролю варіювання: 

 

компонент процедура 

Методика аналізу Валідація (верифікація/трансфер) 

(безперервний моніторинг за якістю) 

Лабораторне обладнання Кваліфікація (EQ) 

Аналітик Навчання, тестування 

Мірний посуд Верифікація, навчання, тестування персоналу 

Стандартні зразки Контроль якості підчас атестації і в процесі 

використання 
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Процедури, які контролюють придатність системи в цілому: 

 

Внутрішньо-лабораторний контроль: 

- перевірка придатності аналітичної системи в процесі аналізу 

- заходи контролю якості (додаткові дії, що проводяться з частотою не більше 1/20 аналізів, тобто 

5% рівень контролю) 

- оцінка усієї сукупності результатів, отриманих підчас рутинному контролі 

 

Зовнішній контроль: 

- участь в програмах професійного тестування лабораторій (ППТ) 
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Кваліфікація обладнання 
 

 

Основна вимога для усього обладнання - відповідність його передбачуваному 

застосуванню. Тому внутрішньо-лабораторний процес кваліфікації обладнання повинен 

встановити, що робоча специфікація (те, що заявляє виробник) є відповідною для 

передбачуваного застосування і що обладнання працює відповідно до цієї специфікації.   

В процесі кваліфікації необхідно встановити, що обладнання знаходиться і постійно 

підтримується в такому стані обслуговування і калібрування, яке відповідає його 

передбачуваному застосуванню. 
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Процедури кваліфікації проводяться: 
 

1. перед закупівлею приладу 
 

2. при установці приладу 
  

3. планово або після яких або змін, пов'язаних з роботою приладу (рекваліфікація), 

наприклад: 

 переміщення приладу 

 перерва в сервісі 

 варіювання умов установки, вказаних в специфікації; 

 ремонт або технічне обслуговування (профілактика),  

 модифікації; 

 зміна призначення/використання 

 отримання результатів, що не задовольняють специфікації, або сумнівних результатів. 

3. Безпосередньо при рутинному виконанні аналізу. 
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Список документації з кваліфікації (орієнтовний) : 

 Документи з кваліфікації проекту: 

o Робоча специфікація 

o Функціональна специфікація 

o Таблиця контрольних перевірок кваліфікації Постачальника/Виробника  

 Документи з кваліфікації установки : 

o опис технічних засобів і програмного забезпечення 

o Протокол початкової IQ/OQ  

 Внутрішньо-лабораторні СРМ: хто робить, що робить і коли  

o Опис Процедур для кваліфікації 

o Опис процедур технічного обслуговування з вказівкою причин/періодичності, 

ким виконується, пов'язані з ними процедури EQ 

o Досьє на прилад (ідентифікація і «історія» приладу) 

 Звіти щодо випробування з кваліфікації з підписами і датами 

  Первинні дані випробувань 
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 Пріоритети тестів EQ : 

Фармакопейні - обов'язкові (можливе посилення) 

Виробника - обов'язкові (можливе посилення) 

Інші опубліковані - виходячи з оцінки ризиків 

Свої додаткові - виходячи з оцінки ризиків 

 

рН-метр 
 

1 Калібрування мінімум по двох буферних розчинах (калібрування) і обов'язкова перевірка 

калібрування по будь-якому буферному розчину (ДФУ, 2.2.3). 
 

Періодичність калібрування/верифікації - щодня перед початком робіт (ВООЗ, QAS/ES/99.5, 

GDLP) 
 

Важливо: діапазон вимірюваного рН зразка має бути в межах діапазону калібрування 
 

2. Інші тести контролю якості - функція електроду (за специфікацією виробника) 

Для електродів фірми Меттлер-Толедо : 

- нульового потенціалу електроду Е0  (мВ, mV); 

- нахил калібрувальної прямої у відсотках "slope %". 
 

Важливо: для кожного використовуваного типу електроду мають бути описані процедури 

контролю його працездатності (для іономера). 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
 


