
ICH Q3D Guideline on elemental impurities
- en ny tilnærming til kontroll av metallforurensinger

•Retningslinjens mål
•Risikovurderingen - hva skal man ta hensyn til
•Sammendrag av risikovurderingen - regulatoriske forventninger

LMI kvalitetsdag 15/6-18
Mioara Andrei, forsker, kvalitetsutredning

Område forsyning



ICH Q3D - Retningslinjens mål
Global harmonisering av kontroll av metallforurensninger i 

legemidler.
Kontroll av metallforurensinger endret fokus fra kun virkestoff (i 

den gamle EU retningslinjen) til sluttproduktet. 
State-of-the-art analytiske metoder for kontroll
Den mer enn 100 år gamle, ikke spesifikke heavy metals testen  

erstattes av
Sensitive og spesifikke analysemetoder som nå er tilgjengelige 

Holistisk tilnærming
Inkluderer flere grunnstoffer (24 vs 15 i den gamle EU retningslinje)



Inkluderer alle kilder til metallforurensninger som for eksempel: 
startmaterialer i virkestoffsyntesen, reagenser, katalysatorer, prosessvann, 
hjelpestoffer, utstyr, pakningsmaterialer, osv.

Foreslår harmoniserte, sikkerhetsbaserte PDE-er. 
Grensene for metallforurensningene er basert på toksikologiske data og 

ikke på metodenes deteksjonsevne. 

Grunnstoffene er klassifisert basert på sikkerhet og forekomst. 

Legger til grunn en risikobasert tilnærming (i tråd med ICH Q8-11). 

Ansvaret for kontroll av metallforurensninger ligger nå hos MT-
innehaveren

ICH Q3D - Retningslinjens mål



 ICH Q3D definerer en tre trinns prosess:

Identify

•Kjente og potensielle kilder til metallurenheter som kan 
finne veien inn i sluttproduktet

Evaluate

•Om noen av metallurenhetene kan være i legemiddelproduktet 
ved å vurdere det observerte eller forutsagte nivået av urenheten. 
Sammenlign dette med den etablerte PDE (som er gitt i ICH Q3D)

Summarize

• Avgjør om tilstrekkelig kontroll av metallurenheter er allerede 
til stede. Hvis ikke, bør tilleggskontroll foreslås. 

•Dokumenter risikovurderingen

ICH Q3D 
Risikovurderingen - hva skal man ta hensyn til



Risikovurderingen - hva skal man ta hensyn til
Hvilke metaller skal inkluderes i 

risikovurderingen? 
Start med Tabell 5.1 i retningslinjen. 
Orale legemidler: klasse 1, klasse 2A
Parenterale legemidler:  klasse 1, klasse

2A, klasse 3 (Li, Sb, Cu)
Inhalasjonslegemiddler: klasse 1, klasse

2A, klasse 3
Metaller som med vilje  ble lagt til i 

prosessen (alle klassene, alle 
administrasjonsveiene) bør alltid vurderes



Risikovurderingen - hva skal man ta hensyn til
Kjente og potensielle kilder til metallurenheter

Alle disse kildene bør tas i betraktning i 
risikovurderingen
Lavrisikokilder : 

- Vann: farmakopékvalitet er mest 
sannsynlig tilstrekkelig

- Pakningsmaterialer: lav risiko, spesiell 
for faste legemidler, 

- Utstyr: rustfritt stål av høy kvalitet –
risikoen for korrosjon vurderes som en 
del av GMP 

Lavrisikokilder



Høyere risiko kilder: 
- Hjelpestoffer: høyt innhold i 

legemiddel, utvunnede (ved 
gruvedrift) hjelpestoffer, 
leverandører strever med screening 
og spesifikasjoner

- Virkestoffer: katalysatorer, 
reagenser som inneholder metaller 
(spesielt om disse er brukt i siste 
syntesetrinn)

Risikovurderingen - hva skal man ta hensyn til
Kjente og potensielle kilder til metallurenheter

Høyere risiko kilder



Risikovurderingen - hva skal man ta hensyn til
Informasjon som en kunne ta hensyn til risikovurderingen.

Data som støtter evalueringen kan omfatte:

Resultater fra testing av representative batcher av legemiddel.
Resultater fra testing av representative batcher av forskjellige 

komponenter i legemiddelet, om nødvendig. 
men også

Tidligere kunnskap – e.g. GMP kvalifisering av anlegget
Publisert litteratur – inkl. databaser
Data generert fra lignende prosesser
Leverandørinformasjon eller data - spesifikasjoner og/eller screening



Risikovurderingen - hva skal man ta hensyn til

1. Produkttilnærming 
(drug product approach)

Nivåene av metallurenhetene
vurderes basert på analyse av
sluttproduktet.
Avhengig av formulering kan det også 

være nødvendig med en evaluering av 
pakningsmaterialet.
Batchdata for å støtte 

urenhetsnivåene bør være 
tilgjengelige

 Muligheter for risikovurdering



Risikovurderingen - hva skal man ta hensyn til

2. Komponenttilnærming 
(component approach)

Bidragene fra mulige kilder summeres 
for å gi et totalnivå av metallurenheter i 
sluttproduktet
Batchdata for å støtte urenhetsnivåene i 

hver komponent bør være tilgjengelige

 Muligheter for risikovurdering



Risikovurderingen - hva skal man ta hensyn til
Utfall av risikovurderingen
• For hver metallurenhet beregn det maksimale daglige inntaket og 

konverter dette til konsentrasjon ved hjelp av 
Option 1, 2a eller 2b som beskrevet i ICH Q3D - hvis 

komponenttilnærmingen brukes i risikovurderingen og
Option 3 – hvis produkttilnærmingen brukes i 

risikovurderingen 
• Sammenlign det med terskelverdi/PDE

Terskelverdi = 30% av PDE 



Risikovurderingen - hva skal man ta hensyn til

Hvis utfallet viser at nivået 
ligger over terskelverdien må 
man iverksette tiltak for å sikre 
at nivået i sluttproduktet ikke 
går over PDE:

- Etablering av spesifikasjoner og 
grenser på virkestoff-, hjelpestoff-
eller produktnivå
- Endring av primæremballasjen
- Periodisk testing (ref ICH Q6A)

 Utfall av risikovurderingen

 Hvis utfallet viser at nivået ligger 
under terskelverdien, er videre 
kontroll eller tiltak ikke nødvendig.



Sammendrag av risikovurderingen - regulatoriske 
forventninger

Sammendraget av risikovurderingen skal følge prinsippene i ICH 
Q3D: identify (identifiser), evaluate (evaluer) and summarise
(oppsummer)
Sammendraget bør fortelle en fullstendig historie, kun analytiske 

data vil ikke være tilstrekkelig: 
hvilken MDD (maximum daily dose) brukes og hvordan er  dette 

beregnet?
hvordan ble potensielle kilder undersøkt?
på hvilket grunnlag ble grunnstoffene valgt eller ikke valgt for vurdering?
hvilken tilnærming ble valgt for risikovurderingen? 
hvilken control option ble brukt?



Sammendrag av risikovurderingen - regulatoriske 
forventninger

hva var de observerte eller forventede nivåene av identifiserte  
metallurenheter? hvor langt under PDE/terskelverdi er de 
observerte/forventede verdiene?
hva er konklusjonen? hvilken kontrollstrategi ble valgt? begrunn 

kontrollstrategien.

Risikovurderingen skal være kvantitativ
batchdata for produkt (for produkttilnærmingen): tre (3) 

produksjonsskala eller seks (6) pilotskalabatcher 
batchdata for komponenter (for komponenttilnærmingen): tre (3) 

produksjonsskala eller seks (6) pilotskalabatcher



Sammendrag av risikovurderingen - regulatoriske 
forventninger

Gjør det mulig å følge beregningene 
bruk av tabeller kan gi bra oversikt

Hvis legemiddelet administreres på en måte som ikke er dekket 
av ICH Q3D*
foreslå acceptable levels (AL)
begrunn terskelverdien (bruk av worst case PDE kan være en løsning; 

f.eks. oral PDE kunne brukes for topical products);
*se ICH Q3D treningsmaterialet Modul 1 for mer informasjon. 



Sammendrag av risikovurderingen - regulatoriske 
forventninger

For lavrisikokilder
ikke utelat disse fra risikovurderingen
en kort diskusjon / begrunnelse er forventet selv om risiko er lav
referer eventuelt til GMP, litteratur, tidligere kunnskap 

Risikovurderingen bør være ferdig på innsendelsestidspunktet.
Uten en akseptabel risikovurdering, forventes det en full rutinescreening av 

alle grunnstoffene
Analysemetoder:
for screening: analysemetodene bør kun nevnes (ICP-OES; ICP-MS)
for kontroll av metallurenhet i spesifikasjon: krav til detaljert beskrivelse 

av metoden og krav til full validering. 



Sammendrag av risikovurderingen - regulatoriske 
forventninger

 Dokumentasjon (sammendrag av risikovurderingen blir vanligvis plassert i dossierseksjonen 
3.2.P.5.5/3.2.P.5.6)
 bør ikke inneholde detaljert informasjon, men tilstrekkelig oppsummering til å garantere at riktig 

kontroll av metallforurensninger er på plass



Referanser /nyttige lenker
• ICH Q3D Guideline on elemental impurities, EMA/CHMP/ICH/353369/2013

• Implementation strategy of ICH Q3D guideline, EMA/404489/2016

• Elemental impurities – ICH Q3D, QWP assessor training,  Dublin 2017, Sven-
Erik Hillver, Medical Products Agency, Sweden)

• ICH Q3D training material

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2015/01/WC500180284.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2017/03/WC500222768.pdf
http://www.ich.org/products/guidelines/quality/article/quality-guidelines.html#3-5
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