
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanieczyszczenia genotoksyczne 
w świetle wytycznej ICH M7 

               ICH M7: Aktualna regulacja zanieczyszczeń mutagennych  

                               w farmaceutykach 

  Data,  Miejsce               Serdecznie Państwa zapraszamy! 

PROGRAM: 

 

 Jak z sukcesem zaimplementować 

wytyczną ICH M7(R1)? 

 Koncepcja TTC 

 Zastosowanie modeli (Q)SAR 

 Klasyfikacja zanieczyszczeń 

 Strategia kontroli 
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Do kogo kierujemy szkolenie? 
 
Szkolenie kierujemy do wszystkich osób pracujących w szeroko 
rozumianym sektorze przemysłu farmaceutycznego oraz 
ośrodkach współpracujących, które są zainteresowane 
aktualnymi regulacjami dotyczącymi zanieczyszczeń 
reaktywnych wobec DNA (mutagennych), ich klasyfikacji  
i kontroli, jak też zastosowaniem wytycznej ICH M7 dla 
produktów będących w obrocie oraz tych w rozwoju klinicznym, 
w tym do pracowników Działów R&D, Rejestracji, Zapewnienia 
Jakości, Kontroli Jakości, a także Osób Wykwalifikowanych (QPs) 
oraz wszystkich innych osób zainteresowanych. 
 

Program szkolenia 
 
Wprowadzenie do oraz historia regulacji  
zanieczyszczeń genotoksycznych 
 Od aplikacji i rejestracji (produktu), poprzez publikacje,  

do regulacji i harmonizacji -  
z perspektywy przemysłu i regulatora(ów) 

 Regulacje bądź projekty regulacji: EMA, FDA, ICH 

 Przegląd stosowanych definicji 
 
Ocena zanieczyszczeń w substancji leczniczej  
oraz produkcie leczniczym 

 Zanieczyszczenia w kontekście rozwoju procesu 
wytwarzania substancji leczniczej (ICH Q11, ICH M7) 

 Produkty degradacji 
 
Przewidywanie mutagenności zanieczyszczeń w oparciu  
o metodologie (Q)SAR ważnym narzędziem oceny ryzyka 
 (Q)SAR jako metodologie wspomagające praktyczną 

implementację wytycznej – ich zastosowanie i ograniczenia 

 Rola eksperta w przeglądzie wyników z systemów (Q)SAR - 
kontekst regulacyjny 

 
TTC – geneza, rozwój koncepcji i zastosowanie 

 Kiedy stosuje się limity dla zanieczyszczeń oparte na TTC? 

 W jakich przypadkach koncepcja TTC nie ma zastosowania? 
 
Rozwój strategii kontroli zanieczyszczeń mutagennych 

 Jak ustanowić i uzasadnić właściwą strategię kontroli? 

 Kluczowe elementy oceny ryzyka i opcje kontroli 
zanieczyszczeń procesowych w substancji leczniczej 

 Kontrola produktów degradacji 
 
Zastosowanie wytycznej ICH M7 dla produktów w rozwoju 
klinicznym oraz produktów w obrocie 
 Koncepcja ekspozycji LTL 

 Zarządzanie w cyklu życia  
(substancja lecznicza/produkt leczniczy) 

 
Dokumentacja 
 Jakich informacji i kiedy oczekuje regulator od 

wnioskodawcy(ów)? 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Prelegent 
  
Aleksandra Schuttenberg-Ernest 
ASE Pharma Solutions 
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.  
Z przemysłem farmaceutycznym związana nierozerwalnie  
od 1996 roku. Doświadczenie w sektorze przemysłu 
farmaceutycznego zdobywała głównie w Działach R&D przy 
rozwoju produktów, ocenie jakości, przygotowywaniu  
i składaniu dokumentacji rejestracyjnej oraz w Kontroli Jakości  
w firmach w Polsce oraz za granicą, włączając międzynarodowe 
korporacje. Doświadczony trener i audytor jakości. Ekspert CMC. 
Osoba Wykwalifikowana (QP). 
  
  

Inne informacje 
 
Data   
 
Miejsce 
szkolenia 

 

 
Cena szkolenia   
 (do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%) 
 
Kontakt  ASE Pharma Solutions 

Koteże ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański 
tel./ fax: (+48) 58 531 02 59 
tel. kom.: (+48) 606 93 82 51 
office@asepharmasolutions.com  
trainings@asepharmasolutions.com    
www.asepharmasolutions.com 
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