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„STATISTICA umożliwia wykorzystanie zaawansowanych metod statystycznych w wielu zadaniach, które w fir-
mach farmaceutycznych wykonywane są w związku z: uzyskiwaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
uzyskiwaniem zezwolenia na wytwarzanie, walidacją, rocznymi przeglądami produktów – zgodnie z wyma-
ganiami polskiego prawa farmaceutycznego. 

Wysoka jakość raportów z opracowań statystycznych uzyskiwanych dzięki STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny, 
zarówno jeżeli chodzi o treść, jak i ich formę, podnosi prestiż firmy u władz farmaceutycznych. W praktyce 
BIOTON S.A. raporty te były niejednokrotnie przeglądane przez audytorów zewnętrznych oraz przez inspek-
torów władz farmaceutycznych. Ani razu nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. 

Zastosowanie STATISTICA Zestawu Farmaceutycznego przynosi duże oszczędności czasowe. 

Przykład: 

Przygotowanie metodą tradycyjną, tzn. wykorzystując procedury ZJ oraz arkusza kalulacyjnego w ekra-
nowym trybie jego pracy, raportu z oceny zdolności jakościowej procesu dla potrzeb walidacji proceso-
wej oraz rocznego przeglądu produktu wymaga około 10 godzin pracy specjalisty dla jednego produk-
tu. Jeżeli firma wytwarza 20 produktów leczniczych, to należy wykonać 40 raportów, co wymaga 400 
godzin pracy specjalisty (około 2,5 osobo-miesiąca). 

Stosując program STATISTICA Walidacja Procesu, jesteśmy w stanie ograniczyć ten czas do 20 godzin. 
Na opracowanie jednego raportu potrzebujemy bowiem około 1 godziny (praktycznie jest to czas wpro-
wadzenia danych wejściowych dla makra). 

Przeglądy produktów wykonujemy co rok, zaś rewalidacje procesowe po każdej zmianie w procesie 
produkcji. Podobnie jest z zastosowaniem pozostałych programów. Koszt zakupu i wdrożenia zwraca się 
po 2-3 latach. 

Makra Zestawu Farmaceutycznego STATISTICA gwarantują powtarzalność obliczeń oraz wnioskowania. Możli-
wość popełnienia błędów jest minimalna. Do pracy z makrami można więc zatrudnić personel pomocniczy ze 
średnim wykształceniem, bez ryzyka obniżenia jakości wniosków z opracowań statystycznych. 

Dzięki intuicyjnemu i prostemu interfejsowi użytkownik, w zależności od swoich potrzeb, może przygotowy-
wać wiele wariantów raportów. Raporty mogą być wydrukowane w dwóch wersjach językowych do wyboru 
(po polsku i po angielsku), co ma duże znaczenie, jeżeli firma przygotowuje dokumentację do rejestracji pro-
duktów leczniczych za granicą. 

Współpraca BIOTON S.A. ze StatSoft przy opracowywaniu, testowaniu i walidacji makr, podniosła stan wiedzy 
w firmie o metodach statystycznych, co przyniosło korzyści również w innych obszarach jej działania”. 

Jan Grzesik 
Główny Specjalista ds. Walidacji w BIOTON S.A. 

StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft, Inc. – jednego z największych na świecie dostawców rozwiązań służą-
cych do wydobywania z danych użytecznej wiedzy. Zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań przy-
gotowywanych w oparciu o narzędzia z rodziny STATISTICA, konsultingiem w zakresie analizy danych i budowy sys-
temów analitycznych, organizacją szkoleń oraz dystrybucją produktów firmy StatSoft w Polsce. Od lat dostarczamy 
naszym klientom oprogramowanie do statystycznej analizy danych, ułatwiając im w ten sposób podejmowanie traf-
nych decyzji. StatSoft dostarcza zarówno gotowe do użycia programy analityczne, jak też opracowane od podstaw 
analityczne systemy korporacyjne, data mining oraz integruje istniejące w organizacji systemy gromadzenia danych. 

Oferowane przez nas oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania stawiane systemom komputerowym przez 
FDA (Food and Drug Administration) oraz EMEA (European Agency for the Evaluation of Medical Products), jak rów-
nież ustawy SOX (Sarbanes-Oxley). STATISTICA oferuje platformę, która jest w pełni przygotowana do procesu wa-
lidacji. Zapewnia również bezpieczne zarządzanie użytkownikami oraz oferuje dzienniki zmian rejestrujące zmiany 
konfiguracji systemu, zmiany danych i wyników analiz, co umożliwia zarządzanie zgodne z wytycznymi zawartymi 
w dokumencie FDA 21 CFR Part 11. StatSoft zapewnia również pełną walidację systemów komputerowych (na przy-
kład według modelu V), włącznie z przygotowaniem i uzupełnieniem protokołów walidacyjnych. 

Częścią oferty StatSoft są usługi dotyczące zarówno samej analizy danych, jak również systemów informatycznych: 
gromadzenia i analizy danych oraz raportowania. Nasze usługi obejmują pomoc w doborze właściwych metod 
statystycznych, projektowanie analiz, tworzenie systemów informatycznych ułatwiających korzystanie z wyników 
analizy danych w całym przedsiębiorstwie. Projekty realizowane są przez zespół pracowników StatSoft, doświad-
czonych specjalistów w dziedzinie implementacji systemów analitycznych na bazie programów STATISTICA oraz 
innych, najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. StatSoft Polska jest także największym w Polsce organiza-
torem specjalistycznych kursów z zakresu metod i zastosowań analizy danych. Prowadzimy zarówno standardowe 
kursy, jak i szkolenia dostosowane do potrzeb konkretnego klienta. Pracownicy StatSoft brali udział w pionierskich 
wdrożeniach w największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach z branży farma-
ceutycznej. Realizowali wdrożenia zarówno w największych fabrykach w Polsce, jak w mniejszych dynamicznie 
rozwijających się przedsiębiorstwach, w tym między innymi dla: ICN Polfa Rzeszów (Valeant), Polfa Grodzisk 
Mazowiecki, AstraZeneca Pharma, Anpharm, Labofarm, LEK-AM, Hasco-Lek, Jelfa, Herbapol Wrocław, POL-NIL, 
SANFARM, KRKA Polska, LEK Polska, Adamed, BIOTON S.A., PLIVA Kraków, Polfa Kutno, EMO-FARM. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom farmacji, StatSoft stworzył specjalizowany zestaw analityczny STATISTICA Zestaw 
Farmaceutyczny, w którego skład wchodzą programy: Zestaw Profile Uwalniania, Ocena Stabilności, Walidacja Pro-
cesu, Analiza Trendów, Raporty Okresowe – APR. Każdy z nich ma przejrzysty i wygodny w obsłudze interfejs użyt-
kownika, a dzięki zestawowi odpowiednio dobranych metod i analiz statystycznych wykonywanych w środowisku 
STATISTICA (zawiera odpowiedni zestaw programów z rodziny STATISTICA), automatycznie wykonuje rutynowe dzia-
łania związane z analizowaniem danych i tworzy gotowy do wydruku raport. Szablony odpowiednich raportów po-
wstawały we współpracy z firmami farmaceutycznymi działającymi w Polsce, dzięki czemu reprezentują powszech-
nie stosowane standardy i odpowiadają aktualnie stawianym przed tego rodzaju dokumentami wymaganiom. 

Więcej informacji o naszej firmie, oferowanych przez nas produktach i usługach można uzyskać, kontaktując 
się z biurem StatSoft Polska: pharma@statsoft.pl, tel. 012 428 43 00 lub na stronie www.StatSoft.pl/pharma. 

StatSoft Polska 

http://www.StatSoft.pl/pharma
mailto: pharma@statsoft.pl


Ostatnie wytyczne FDA dotyczące technologii analizy procesów (PAT) podkreś-
lają większe znaczenie monitorowania na bieżąco wejściowych parametrów 
procesu od samej weryfikacji jakości produktu końcowego. Zazwyczaj zależ-
ności między zmiennymi z procesu produkcyjnego a parametrami końcowego 
produktu są bardzo złożone, jednak nowe techniki statystyczne pozwalają co-
raz lepiej je rozumieć. 

Oprogramowanie STATISTICA jest optymalnym rozwiązaniem dla monitorowa-
nia procesu. Dostarcza mnóstwa technik analitycznych zgromadzonych w ra-
mach jednego, zintegrowanego środowiska. Dostępne są między innymi: wie-
lowymiarowe SPC (korzystające z metod PCA i PLS realizowanych za pomocą 
algorytmu NIPALS), ogólne modele liniowe i nieliniowe, drzewa klasyfikacyjne, 
techniki redukcji wymiarów, segmentacja, sieci neuronowe, metoda wektorów 
nośnych i wiele innych. Stosowanie STATISTICA w praktyce ułatwia bezpośred-
nia współpraca programu z repozytoriami danych procesowych, bazami da-
nych systemów LIMS oraz MRP. 

STATISTICA, w przeciwieństwie do innych aplikacji oferujących ograniczony za-
kres opcji analitycznych, zapewnia wszechstronne rozwiązanie, które spełnia 
różnorodne wymagania nowoczesnego przemysłu farmaceutycznego. 

Wielowymiarowe SPC 
(MSPC) 
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SPC on-line i off-line 
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Planowanie doświadczeń 

Walidacja procesu 

Jakość 
w przemyśle 

Większość zadań związanych z zapewnianiem jakości w przemyśle farmaceu-
tycznym nie różni się od tych spotykanych w innych gałęziach przemysłu i wciąż 
zachodzi potrzeba stosowania metod ciągłej poprawy jakości. Nie mniej jednak 
farmacja regulowana jest restrykcyjnymi normami narzucającymi wyższe stan-
dardy kontroli, monitoringu i prowadzenia dokumentacji. Fakt ten, w połącze-
niu z różnymi wymaganiami dotyczącymi wytwarzania półproduktów i wyrobów 
gotowych, zmusza wiele przedsiębiorstw do korzystania z różnorodnych, często 
niekompatybilnych i drogich w utrzymaniu systemów. 

STATISTICA zapewnia całościowe, zgodne z obowiązującymi normami rozwiąza-
nie do kontroli i poprawy jakości, które można w prosty sposób dostosowywać 
do potrzeb GxP. Rozwiązanie to obejmuje cały zakres statystyk przemysłowych, 
razem z podstawowymi statystykami w postaci tabel i wykresów, kartami kontrol-
nymi, obliczaniem wskaźników zdolności dla rozkładu normalnego i rozkładów 
innych niż normalny, projektowaniem i analizą doświadczeń (DOE) oraz wieloma 
innymi narzędziami. STATISTICA umożliwia integrację z istniejącymi systemami 
informatycznymi i systemami poprawy jakości, takimi jak: Six Sigma, TQM i Lean. 
Umożliwia również bezpośrednie korzystanie z danych gromadzonych w różnych 
rodzajach baz danych i plików, zapewniając tym samym optymalne rozwiązanie 
do monitorowania procesów na bieżąco (on-line), co pozwala na wczesne wy-
krywanie niekorzystnych zmian w procesach produkcyjnych. 

PAT (Process Analytical 
Technology), moni-
torowanie procesu, 
Process Intelligence 
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W przemyśle farmaceutycznym wszystkie kluczowe systemy muszą zostać zwali-
dowane pod kątem wypełnienia odpowiednich wytycznych. Metody statystyczne 
zaimplementowane w programach STATISTICA i w dodatkach przygotowanych dla 
farmacji są zgodne z ogólnie przyjętymi metodami analizy danych. Oprogramowa-
nie z rodziny STATISTICA zapewnia ponadto bezpieczne zarządzanie użytkownikami 
oraz dzienniki zmian rejestrujące zmiany konfiguracji systemu oraz zmiany danych 
i wyników analiz. Ponadto umożliwia zarządzanie dokumentami w formie elektro-
nicznej zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumencie FDA 21 CFR Part 11 (jak 
również wszystkimi wymaganiami ustawy SOX). Rozwiązania te pozwalają na zin-
formatyzowanie zadań związanych z analizą danych i rozpowszechnianiem wiedzy. 
Dzięki temu przedsiębiorstwo może radykalnie zmienić sposób pracy i uchronić się 
od konieczności prowadzenia obszernej dokumentacji procesów w formie papiero-
wej. Praktyka pokazuje, że wdrożenie takich rozwiązań przynosi stosunkowo wysoki 
zwrot z inwestycji, dzięki zaoszczędzeniu cennych zasobów przedsiębiorstwa. 

STATISTICA oferuje również w pełni przygotowaną do walidacji platformę. Dostar-
czane przez StatSoft systemy komputerowe mogą zostać w pełni zwalidowane 
w siedzibie klienta (na przykład według modelu V), włącznie z przygotowaniem 
i uzupełnieniem protokołów walidacyjnych. Doświadczeni konsultanci StatSoft prze-
prowadzają wtedy instalację oprogramowania i sporządzają odpowiednie doku-
menty. Dotyczy to zarówno gotowych rozwiązań, jak i rozwiązań przygotowanych 
pod kątem specjalnych potrzeb danego klienta. 

Wykonywanie regularnych, znormalizowanych przeglądów kluczowych dla procesu 
parametrów jest podstawowym wymaganiem stawianym przez organy regulacyjne, 
mającym zapewnić wysoką jakość produktów. Wymaganie to narzuca na producentów 
farmaceutycznych istotne obciążenia, wywołując często, w przypadku rozwiniętego 
procesu produkcji, potrzebę większego zaangażowania i zmiany organizacji zasobów. 

Pozyskiwanie i dostosowywanie danych, przeprowadzanie powtarzalnych analiz i ge-
nerowanie standardowych raportów pochłania zazwyczaj więcej czasu pracy analityka 
niż sama interpretacja i zrozumienie wyników. Z drugiej strony, dzięki powtarzalności, 
generowanie raportów w ramach APR (Annual Product Review) daje się łatwo automa-
tyzować. W przypadku danych przechowywanych w systemach LIMS lub innych syste-
mach magazynujących dane technologia STATISTICA Enterprise umożliwia szybkie two-
rzenie kompleksowych analiz i raportów, co pozwala oszczędzić często tysiące godzin 
pracy rocznie. 

Automatyzacja i zapewnienie zgodności z normami mogą zrewolucjonizować proces 
tworzenia przeglądów okresowych i raportów. Pozwalają analitykowi przeznaczyć wię-
cej czasu na analizę wyników, wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji opartych 
na uzyskanej wiedzy, niż na samo przygotowywanie i obróbkę danych oraz ręczne 
wykonywanie kolejnych etapów analizy. Oprócz oszczędności czasu, rozwiązanie takie 
minimalizuje ryzyko popełnienia błędu i pozwala na przeniesienie zadań związanych 
z tworzeniem APR na mniej wykwalifikowany personel. 

Zgodność z nor-
mami i walidacja 



Czynniki f1 i f2 

Metody zależne 
i niezależne od modelu 

Stabilność 
biorównoważności 

Profile 
uwalniania 

Przyswajanie stałych postaci leku przeznaczonych do stosowania doustnego 
jest w dużej mierze zależne od charakterystyk (profili) uwalniania substancji 
czynnej tego produktu w czasie. Badania in-vitro, mające na celu obserwację 
i ocenę profili uwalniania, są podstawowym elementem procesu rozwoju leku 
i wprowadzania na rynek leków generycznych. Przed wprowadzeniem na rynek 
leku generycznego niezbędne jest, aby wykazać, że profile uwalniania substan-
cji dla leku referencyjnego i badanego nie różnią się od siebie w istotny sposób. 
Podobnie w trakcie walidacji procesu produkcji nowej formy leku powinniśmy 
wykazać, że kolejne serie produkcyjne nie wykazują różnic ze względu na pro-
file uwalniania. Można w ten sposób wykazać stabilność biorównoważności 
leku generycznego. Do oceny podobieństwa profili uwalniania zaproponowa-
no wiele testów, które ze względu na to, czy biorą pod uwagę kształt profili czy 
nie, można podzielić na dwie główne grupy: zależne i niezależne od modelu. 

StatSoft oferuje dedykowane do tego celu narzędzie Profile Uwalniania. Umoż-
liwia on porównanie profili przy użyciu metod opisanych w dokumencie FDA 
„Dissolution Testing of Immediate Release Solid Oral Dosage Forms”. Po wy-
konaniu analizy użytkownik otrzymuje gotowy do wydruku raport z wszystkimi 
niezbędnymi wynikami analiz i wykresami. 

Nieodzownym elementem zapewnienia wysokiej jakości produktów farma-
ceutycznych i jednocześnie spełnienia wymagań narzuconych przez insty-
tucje regulacyjne jest wykazanie stabilności kluczowych parametrów leku 
w czasie. Stabilność zazwyczaj jest oceniana podczas przechowywania 
w różnych warunkach temperatury i wilgotności. Dane stabilnościowe po-
chodzące z różnych warunków przechowywania w pewnych sytuacjach 
można również przekształcić do postaci danych odzwierciedlających wa-
runki długoterminowe, co zwiększa moc analiz statystycznych. Zazwyczaj 
do oceny stabilności stosowane jest podejście bazujące na analizie regresji 
liniowej, co jednocześnie pozwala na stworzenie modelu zmian w czasie 
i wnioskowanie na temat stabilności rozważanego parametru w przyszłości. 
W przypadku gdy model liniowy nie jest adekwatny do zmian parametru 
w czasie, wtedy możliwe jest zaproponowanie innej funkcji, która jest w sta-
nie lepiej opisać te zmiany. 

Wytyczne ICH Q1E o statystycznej analizie danych dotyczących stabilności 
opisują szereg metod, które można łatwo zastosować, a które zostały zaim-
plementowane w programie STATISTICA Ocena Stabilności. Badania mogą 
obejmować analizy stabilności dla danych z pojedynczych serii, jak również 
dla danych pochodzących z wielu serii. Analityk dostaje również odpowiedź 
na pytanie, czy badany parametr zmienia się istotnie w czasie. Wszystkie te 
informacje w czytelny sposób wraz z automatycznymi komentarzami znajdu-
ją się w końcowym raporcie analizy. 

Określanie terminu 
ważności 

Porównanie serii 

Automatyczne raporty 

Porównanie warunków 
przechowywania 

Ocena 
stabilności 

Proces badań i rozwoju w farmacji jest procesem czasochłonnym, kosztow-
nym i wymagającym specjalistycznej wiedzy z wielu dyscyplin naukowych. 
Wykorzystuje się w nim wiele różnych metod doświadczalnych, a co za tym 
idzie, odpowiednio szeroki zakres metod statystycznych. Jednocześnie ilość 
danych i zadań analitycznych wymaga zwykle zaangażowania wielu osób 
o różnych specjalizacjach. W takim środowisku z jednej strony trudno jest 
z góry określić pełny zakres wykorzystywanych metod, a z drugiej nieprak-
tyczne jest stosowanie wielu aplikacji służących do wykonywania jedynie 
analiz określonego typu. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na wszech-
stronne i łatwe w obsłudze narzędzie statystyczne dla przemysłu farma-
ceutycznego, które nie narzuca niepotrzebnych ograniczeń na badaczy. 
Ponadto stosowanie jednego, wspólnego rozwiązania w dziedzinie analizy 
danych zmniejsza koszty szkoleń i infrastruktury informatycznej oraz ob-
ciążenie działu IT. Umożliwia również efektywną współpracę przy projek-
tach łączących wiele dyscyplin. Coraz więcej wiodących światowych firm 
farmaceutycznych odkrywa, że STATISTICA jest jedynym pakietem, który jest 
w stanie sprostać ich oczekiwaniom w skali całego przedsiębiorstwa. 

Nawet drobne udoskonalenia w procesach badawczych i rozwojowych 
wpływają bezpośrednio na wyniki finansowe firmy. Wiele organizacji ba-
dawczych związanych z przemysłem farmaceutycznym doświadczyło już po-
zytywnego wpływu wdrożenia platformy korporacyjnej STATISTICA. Zapew-
niamy badaczom łatwe w obsłudze narzędzia analityczne, zintegrowane 
ze źródłami danych. Ponadto STATISTICA oferuje szeroki wybór rozwiązań 
informatycznych: wersje jednostanowiskowe, sieciowe lub oparte na archi-
tekturze klient-serwer. Szybki zwrot z inwestycji, zarówno pod względem 
finansowym, jak i pozyskiwanej wiedzy, jest możliwy dzięki: 

•	 wyposażeniu badaczy w narzędzia analityczne, niezbędne do podejmo-
wania trafnych decyzji i lepszego zrozumienia gromadzonych danych, 

•	 oszczędności czasu technologów i osób zajmujących się opracowywa-
niem leków, dzięki łatwemu dostępowi do wyników analiz, 

•	 zmniejszeniu nakładu pracy osób wykonujących analizy, w wyniku auto-
matyzacji i łatwego udostępniania szablonów analiz wielu osobom, 

•	 oszczędności zasobów informatycznych, w wyniku zastosowania jednego 
narzędzia analizy danych, 

•	 zmniejszeniu kosztów szkoleń – pracownicy poznają jedno środowisko 
analityczne, 

•	 poprawieniu współpracy w dziale R&D, poprzez wymianę wyników, wnios-
ków i raportów. 

Badania 
i rozwój (R&D) 

Dostarczenie badaczom 
potrzebnych narzędzi 

Ułatwienie współpracy 
osób z różnych działów 

Wszechstronny zestaw 
narzędzi statystycznych 
i graficznych 

Efektywne wykorzystanie 
zasobów 

Integracja z istniejącymi 
systemami i źródłami 
danych 

Szybki zwrot z inwestycji 
(ROI) 



Badania 
przedkliniczne 

Wszechstronny zestaw narzędzi 
statystycznych dla osób 
opracowujących lek i statystyków 

Wyznaczanie mocy testu 

i liczności próby


Metody predykcyjne 

data mining


Automatyczne analizy 

i generowanie raportów


Pełna zgodność 

z wytycznymi FDA


W badaniach przedklinicznych często stosuje się techniki analizy mocy 
testów i doboru optymalnej liczności próby, między innymi w celu 
zmniejszenia liczby zwierząt wykorzystywanych w badaniach, a jed-
nocześnie uzyskania wymaganej wiedzy. Ponadto potrzebne są tech-
niki analizy danych pozwalające radzić sobie ze specyficznymi układa-
mi doświadczalnymi i wydobyć z danych maksimum wiedzy. Chociaż 
większość badań przeprowadzana jest według standardowych ukła-
dów doświadczeń, zgodnie z wytycznymi instytucji nadzorujących ta-
kich jak FDA, to istnieją również obszary, gdzie można wykorzystać 
szeroki zakres nowszych, mocniejszych metod statystycznych. Coraz 
częściej w tej dziedzinie stosuje się metody sztucznej inteligencji i data 
mining, jeszcze zanim zostaną wykonane testy in-vitro i in-vivo. 

STATISTICA zawiera narzędzia, które umożliwiają przeprowadze-
nie pełnego zakresu analiz na zgromadzonych danych – od prostych 
testów biologicznych i eksperymentów, badania odpowiedzi na lek, 
po długoterminowe badania przeżycia i rakotwórczości. STATISTICA 
Enterprise oferuje najbardziej efektywny mechanizm automatyzacji 
rutynowych analiz i raportów. Co ważne, STATISTICA Enterprise za-
pewnia też maksymalne bezpieczeństwo, między innymi dzięki zapi-
sowi w dzienniku zmian wszystkich zmian dokonywanych w systemie 
(audit trials). Dzięki temu zmniejszamy czas poświęcany na przygoto-
wanie odpowiedniej dokumentacji i, co za tym idzie, możemy szybciej 
wprowadzić produkt na rynek. 

Nowoczesne technologie umożliwiają automatyczne zbieranie i groma-
dzenie ogromnych ilości informacji. Dzięki temu pojawiły się nowe moż-
liwości pozyskiwania wiedzy z danych. Podczas gdy klasyczne metody 
statystyczne skupiają się na uzyskaniu możliwie jak najpewniejszych od-
powiedzi na podstawie niewielkich zbiorów danych, metody data mining 
umożliwiają odtworzenie i praktyczne wykorzystanie nawet niezwykle 
skomplikowanych zależności ukrytych w gąszczu danych. Nowe podej-
ścia, takie jak bioinformatyka, czy chemoinformatyka czerpią z zasobów 
zarówno tradycyjnych technik statystycznych, jak i najnowszych techno-
logii data mining, dzięki czemu okazują się bardzo wartościowymi na-
rzędziami w opracowywaniu leku. 

Zgodnie z wytycznymi FDA „Critical Path Initiative” o modernizacji badań 
naukowych zastosowanie technologii i metodologii data mining ma klu-
czowe znaczenie w poprawie procesu opracowywania leku oraz badań 
przedklinicznych i klinicznych. Może też być pomocne w prognozowaniu 
wyników bezpieczeństwa leku oraz lepszym planowaniu testów. Metody 
te znajdują również szerokie zastosowanie w metodyce QSAR (Quan-
titative Structure-Activity Relationship) podczas znajdowania molekuł, 
które mogą być aktywne biologicznie. Szeroka gama metod dostępnych 
w STATISTICA Data Miner sprawia, że jest to idealne rozwiązanie odpo-
wiadające potrzebom analitycznym na etapie opracowywania leku. 

Data mining 
w opracowywaniu leku 

Szeroki zestaw narzędzi 
data mining 

Łatwa obsługa dużych 
zbiorów danych 

Eksploracyjne metody 
data mining 

Porównanie wielu modeli 
i szybki wybór najlepszego 
z nich 

Zgodność z regulacjami FDA dotyczącymi Dobrej Praktyki Wytwarzania 
(GMP) w farmacji pozwala zapewnić właściwe funkcjonowanie środowis-
ka produkcji i magazynowania. Wiąże się to z potrzebą ciągłej kontroli 
kluczowych parametrów procesu, w tym z wykrywaniem trendów. Ana-
liza trendów umożliwia odkrycie oraz ograniczenie wpływu czynników 
zewnętrznych, które mogą zakłócić przebieg produkcji. Sam proces two-
rzenia raportów z analizy trendów jest jednak wyjątkowo żmudny i czaso-
chłonny, a dodatkowo stwarza wiele możliwości popełnienia błędu. 

Z drugiej jednak strony powtarzalność procesu daje możliwość jego łatwej 
automatyzacji. Program Analiza Trendów sprawia, że tworzenie raportu 
sprowadza się do jednorazowego zdefiniowania specyfikacji i szablonu 
dokumentu, a następnie wybrania okresu czasu, którego raport ma doty-
czyć. Program łączy się z bazą danych, skąd (na podstawie informacji za-
wartych w szablonie) pobiera odpowiednie pomiary, specyfikacje i opisy. 
Silnik analityczny STATISTICA generuje wyniki analiz i wykresy, które po 
odpowiednim sformatowaniu są wstawiane razem z pełnymi opisami do 
szablonu raportu. W ten sposób, za pomocą jednego kliknięcia, użytkow-
nik może otrzymać raport, który tworzony był do tej pory przez kilka dni. 

Bezpośredni dostęp do wszystkich 
standardowych plików danych 
i formatów bazodanowych 

Wyznaczanie mocy testu i liczności 
próby dla testów równoległych 
i krzyżowych 

Uogólnione modele liniowe i nieliniowe 

Komponenty wariancyjne dla modeli 
mieszanych 

Zgodność z FDA 21 CFR Part 11 

Testy kliniczne W końcowych etapach wprowadzania produktu na rynek 
dobra praktyka kliniczna (GCP) wymaga zastosowania 
jeszcze dokładniejszych metod statystycznych. W związku 
z tym ogromne znaczenie mają zwalidowane systemy opro-
gramowania. Dodatkowo, względy etyczne i małe liczno-
ści próbek (przynajmniej w I i II etapie badań) sprawiają, 
że wyznaczenie efektywności klinicznej i wykrycie działań 
niepożądanych wiąże się z użyciem najmocniejszych metod 
statystycznych. STATISTICA jest jedynym programem, który 
z jednej strony uwzględnia zarządzanie zgodne z wytyczny-
mi zawartymi w dokumencie FDA 21 CFR Part 11, a z drugiej 
oferuje kompletny zakres narzędzi analitycznych. Dodatko-
wo daje możliwość bezpośredniego pobierania informacji ze 
standardowych systemów bazodanowych oraz importowa-
nia wielu formatów plików danych (m.in. pliki SAS). Dzięki 
temu STATISTICA zapewnia jedyny, zwalidowany system in-
formatyczny spełniający wszystkie potrzeby analizy danych 
klinicznych. 

Kontrola środowiska 
produkcji i magazynowania 

Automatyczne tworzenie 
raportów 

Oszczędność czasu 
i zasobów 

Ograniczenie możliwości 
popełnienia błędu 

Audyt zmian 

Analiza trendów 



Monitorowanie krytycznych wyników 
w czasie rzeczywistym 

Metody sztucznej inteligencji i data 
mining 

Błyskawiczne generowanie raportów 
analitycznych i graficznych 

Współpraca z bazami danych 
i systemami typu LIMS 

Kontrola jakości on-line 

High-Throughput Screening (HTS) 

Podczas projektowania procesów produkcyjnych dla nowych leków, leków ge-
nerycznych lub po wprowadzeniu istotnych zmian w istniejących procesach nie-
zbędne jest przeprowadzenie walidacji procesu. Jednym z jej elementów jest 
zebranie danych pochodzących z dwóch lub większej liczby serii produkcyjnych, 
a następnie ich obróbka statystyczna. Działania te powinny zostać zakończone 
raportem podsumowującym jakość pojedynczych serii produkcyjnych oraz po-
równującym powtarzalność procesu produkcji w kolejnych seriach. 

Obróbka danych walidacyjnych pochodzących z procesu produkcyjnego jest 
zazwyczaj kłopotliwa, gdyż wiąże się z czasochłonnym ich przygotowaniem 
i przeprowadzeniem wstępnych analiz statystycznych. Wyniki analiz w postaci 

tabel i wykresów oraz wnioski płynące z analizy należy następnie przedstawić 
w formie raportu. 

Program STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny - Walidacja Procesów, który został 
przygotowany z myślą o usprawnieniu obróbki danych walidacyjnych, dostarcza 
użytkownikowi odpowiedni zestaw procedur statystycznych oraz automatycznie 
przeprowadza niezbędne obliczenia. Dane są automatycznie przekształcane 
na potrzeby różnych analiz statystycznych, a wyniki są wstawiane do szablo-
nu raportu, który zapewnia ujednolicenie raportowania dotyczącego walidacji 
procesów. Ponadto dzięki standaryzacji i automatyzacji proces obróbki danych 
walidacyjnych może być przeprowadzany nawet przez niewykwalifikowane 
osoby po krótkim przeszkoleniu, natomiast analityk może skupić się na ocenie 
i interpretacji wyników. 

Zdolność procesu 

Porównanie serii 
produkcyjnych 

Stabilność procesu 

Walidacja procesów 

Metody HTS stały się obecnie kluczowym elementem pro-
cesu tworzenia leku. Pozwalają one przedsiębiorstwom far-
maceutycznym odkrywać zależności ukryte w ogromnych 
zbiorach danych, gromadzonych przez wiele lat. W wyso-
kim stopniu zautomatyzowane systemy wykonujące testy 
płytkowe oraz badania mikromacierzy są w stanie spraw-
dzać bardzo duże ilości związków, generując ogromne iloś-
ci danych. 
Innym istotnym aspektem systemów HTS jest zapewnienie 
jakości. Oprócz związków doświadczalnych, używa się re-
ferencyjnych próbek w celu monitorowania jakości analiz 
przez cały czas trwania procesu. Zautomatyzowany system 
on-line do kontroli jakości sprawia, że wszelkie problemy, 
które się pojawiają, są natychmiast rozpoznawane i odpo-
wiednio obsługiwane. 
Unikalne połączenie technologii zaprojektowanych dla du-
żych baz danych na potrzeby data mining, analiz w cza-
sie rzeczywistym i automatycznych raportów sprawia, że 
STATISTICA zapewnia kompletne rozwiązanie analityczne. 

W codziennej pracy specjalistów firm farmaceutycznych pracujących w działach 
zapewnienia jakości, kontroli jakości czy zarządzania produkcją coraz więcej 
czasu zajmuje żmudna praca związana z przygotowywaniem raportów dotyczą-
cych przebiegu procesów produkcyjnych. Z jednej strony odpowiedzialne za to 
są ros-nące wymagania rynku i przyjęte przez branżę standardy, z drugiej strony 
coraz bardziej rygorystyczne normy narzucane przez organy regulacyjne. Reali-
zacja tych zadań jest dużym obciążeniem dla wytwórców leków i może pochła-
niać duże zasoby, zwłaszcza w przypadku wytwarzania wielu produktów i dużej 
liczby procesów. Najczęściej większość pracy przeznacza się nie na zrozumie-
nie wyników i wyciągnięcie wniosków, ale na powtarzalne czynności: uzyskanie 
i sprawdzenie danych, wykonanie zestawu standardowych analiz i wykresów i 
wstawienie ich do zestawienia podsumowującego. To właśnie ze względu na 
powtarzalność najbardziej pracochłonne czynności doskonale nadają się do au-
tomatyzacji. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów z przemysłu farmaceutycznego przy-
gotowaliśmy dedykowany specjalistyczny zestaw programów STATISTICA Zestaw 
Farmaceutyczny, który automatyzuje działania związane z analizą danych i przy-
gotowywaniem gotowego raportu. Zestaw składa się z następujących progra-
mów: 

• STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny - Profile Uwalniania 
• STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny - Ocena Stabilności 
• STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny - Walidacja Procesu 
• STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny - Analiza Trendów 
• STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny - APR - Raporty Okresowe 
• STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny - Walidacja Metod Pomiarowych. 

Każdy z nich ma przejrzysty i wygodny w obsłudze interfejs użytkownika, a dzię-
ki zestawowi odpowiednio dobranych metod i analiz statystycznych wykonywa-
nych w sprawdzonym środowisku STATISTICA, automatycznie wykonuje rutyno-
we działania związane z analizowaniem danych i tworzy gotowy do wydruku 
raport. Szablony odpowiednich raportów powstawały we współpracy z firmami 
farmaceutycznymi działającymi w Polsce, dzięki czemu reprezentują powszech-
nie stosowane standardy i odpowiadają aktualnie stawianym przed tego rodzaju 
dokumentami wymaganiom jednak bez przeszkód przechodziły kontrole zagra-
nicznych organów regulacyjnych (w tym FDA). 

Poza automatycznym generowaniem raportów, zawarte w Zestawie Farmaceu-
tycznym programy z rodziny STATISTICA pozwalają na wykonywanie także wie-
lu innych, dodatkowych analiz danych produkcyjnych. Program można również 
zaimplementować w środowisku STATISTICA Enterprise zawierającym centralną 
bazę danych, w której przechowywane są wszystkie informacje o parametrach 
procesów oraz narzędzia pracy grupowej i współdzielenia wiedzy w skali całego 
przedsiębiorstwa. 

STATISTICA 
Zestaw 
Farmaceutyczny 



„Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA, producent farmaceutyków wchodzący od 2006 roku w skład Grupy 
Sanitas, wytwarza nowoczesne produkty lecznicze, dbając zarówno o jakość preparatów jak i o ochronę śro-
dowiska. Pracownicy przedsiębiorstwa czynią starania, by leki odpowiadały międzynarodowym standardom, 
wymaganiom Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz wymogom rejestracyjnym, jednym słowem - oczekiwaniom 
dynamicznie rozwijającego się rynku, a Jelfa z powodzeniem konkuruje pod tym względem z innymi firmami
 z branży. 

Podobnie jak w każdej firmie farmaceutycznej, tak i w codziennej pracy specjalistów Jelfy z działów zapewnie-
nia jakości, kontroli jakości czy zarządzania produkcją ogromną ilość czasu zajmuje żmudna praca związana 
z wykonywaniem analiz i przygotowywaniem raportów potwierdzających odpowiednią jakość procesów pro-

dukcyjnych. Jakość procesu wytwarzania produktów leczniczych jest krytyczna dla zdrowia przyjmujących je 
ludzi, dlatego też stanowi tak istotne zagadnienie i poświęca się jej dużo uwagi. 

Raporty dotyczące jakości procesu produkcyjnego są przygotowywane za pomocą programu STATISTICA Walida-
cja Procesów. Praca z aplikacją ogranicza się praktycznie do wprowadzenia odpowiednich danych, a po urucho-
mieniu, program automatycznie przeprowadza odpowiednie analizy statystyczne oraz generuje kompleksowy, 
gotowy do wykorzystania raport, który zawiera podsumowanie wyników w formie tabelarycznej i w postaci 
wykresów oraz automatycznie generowane wnioski z przeprowadzonej analizy. Zaimplementowane szablony 
raportów zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami klientów z firm farmaceutycznych i obowiązującymi
 w naszym kraju wytycznymi, ale równocześnie są akceptowane przez zagraniczne jednostki regulacyjne. 

Zastosowanie STATISTICA Walidacja Procesów gwarantuje poprawne wykonywanie raportów przy znacznym 
ograniczeniu poświęconego czasu. Dzięki przejrzystości i szerokiemu zakresowi zawartych informacji, raporty te 
są dobrą podstawą dla prezentacji wyników walidacyjnych, dla opracowania tzw. rocznych przeglądów produk-
tów, jak również mogą być z powodzeniem wykorzystywane do bieżącej analizy przebiegu procesów.” 

Bogdan Klimas 
Specjalista koordynator ds. walidacji 

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. 

Opinie użytkowników 
o naszych rozwiązaniach 

„EMO-FARM Sp. z o.o. jest producentem najwyższej jakości produktów leczniczych, wyrobów medycznych, 
produktów biobójczych oraz kosmetyków na bazie żelu. Produkty z logo EMO-FARM cenione są za skuteczność, 
oryginalne receptury oraz przystępne ceny. Podstawą działania firmy jest dbałość o wysoką jakość wytwarzanych 
leków. Gwarancją jest otrzymany Certyfikat GMP potwierdzający wysokie standardy procesu wytwarzania 
i kontroli. Dzięki temu do aptek trafiają preparaty skuteczne, bezpieczne i o wysokiej jakości. 

Wraz z rozwojem firmy i zwiększeniem ilości wytwarzanych produktów, coraz więcej czasu pochłaniała 
żmudna praca związana z przygotowywaniem raportów dotyczących przebiegu procesów produkcji i kontroli. 
Większość tego czasu pochłaniały czynności związane z uzyskaniem i sprawdzeniem danych, wykonaniem 
analiz statystycznych i zestawieniem otrzymanych informacji w postaci końcowego raportu. Coraz mniej czasu 
pozostawało na analizę wyników i wyciągnięcie praktycznych wniosków. 

Aby zwiększyć efektywność prac związanych z rutynowym raportowaniem, postanowiono wdrożyć odpowiednie 
oprogramowanie analityczne. Postawiono na rekomendowane, znane i sprawdzone przez klientów z branży 
farmaceutycznej rozwiązanie STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny. 
Do tej pory część statystyczna raportów związanych z określaniem trendów oraz raportów z okresowych 
przeglądów produktu przygotowywana była ręcznie, w oparciu o analizy wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym. 
Wiązało się to z koniecznością wielokrotnego wykonywania takich samych obliczeń dla różnych parametrów i 
żmudnego kopiowania wyników oraz wykresów do dokumentu MS Word. Cały proces był bardzo czasochłonny 
i stwarzał wiele możliwości popełnienia błędu. 

Wdrożone rozwiązania STATISTICA Analiza Trendu oraz STATISTICA APR umożliwiły pełną automatyzację 
procesu tworzenia statystycznej części raportów. Przy zastosowaniu ww. oprogramowań, zakres prac 
obejmuje jednorazowe zasilenie bazy danych wynikami pomiarów, a następnie, w oparciu o przygotowany 
szablon raportu, program automatycznie wykonuje odpowiednie analizy statystyczne; wyniki w postaci 
wykresów, tabel oraz wygenerowanych komentarzy i wniosków są umieszczane w gotowym do wykorzystania 
dokumencie. Wdrożenie nowego narzędzia umożliwiło wykonywanie odpowiednich analiz i tworzenie 
wymaganych raportów przy znacznym ograniczeniu zaangażowanych do tego celu zasobów. STATISTICA 
Zestaw Farmaceutyczny stanowi istotne wsparcie w zakresie dbałości o wysoką jakość leków, pozwala na 
znaczne oszczędności czasu, generuje czytelne i profesjonalne raporty, które umożliwiają szybką ocenę 
procesu, jak również są przedmiotem kontroli w trakcie inspekcji  zakładu.” 

Barbara Białobrzeska 
Dyrektor ds. Jakości EMO-FARM Sp. z o.o. 



„STATISTICA zrewolucjonizowała sposób wykonywania analizy danych przez naszych technologów. […] pozwala im 
przeprowadzać analizy bez znajomości zaawansowanej terminologii statystycznej, przy czym tworzony jest dziennik 
zmian (audit trail) i szablon analizy do wykorzystania w przyszłości.” 

Starszy Statystyk, R&D 
Ogólnoświatowy Koncern Farmaceutyczny 

„Generowanie raportów w STATISTICA zautomatyzowało proces tworzenia Rocznego Przeglądu Produktu zgodnie 
z GMP, oszczędzając setki godzin pracy rocznie. Już samo wygenerowanie raportu sprawiło, że zwrot z inwestycji (ROI) 
dla oprogramowania będzie osiągnięty w ciągu roku od wdrożenia.” 

Menadżer Kontroli Jakości 
Ogólnoświatowy Koncern Farmaceutyczny 

„Po wdrożeniu WebSTATISTICA […] jesteśmy w stanie nie tylko dostarczać pełny zakres analiz statystycznych i wizu-
alizacji danych z badań biologicznych, bez zmniejszenia bezpieczeństwa produktu, ale również oferować specyficzne 
analizy na potrzeby klienta.” 

Wiceprezes 
Firma Dostarczająca Rozwiązań dla Zarządzania Rozwojem i Badań Przedklinicznych 

„STATISTICA Enterprise zapewniła system analizy danych dostępny w sieci, łączący niezależne źródła danych w jeden 
system. Dane procesowe, narzędzia zarządzania jakością, LIMS i dane historyczne są dostępne w tym samym miejscu. 
Predefiniowane metody graficzne i analizy statystyczne umożliwiają podsumowywanie danych surowych w postaci 
użytecznych informacji. Co ważniejsze, system może być dostępny zdalnie poprzez Internet, zarówno dla personelu 
wewnętrznego, jak również dla klientów.” 

Statystyk, Dział Techniczny Produkcji 
Ogólnoświatowy Koncern Farmaceutyczny 

Kompletny zestaw narzędzi statystycznych, graficznych i data mining dostępnych w jednorodnym, łatwym 
w obsłudze i dostosowywalnym środowisku użytkownika. Rozwiązanie dla pojedynczych użytkowników oraz 
całej organizacji, włącznie z możliwością dostępu przez przeglądarkę internetową. 

Domyślne, zgodne z sugestiami norm, ustawienia analiz, a jednocześnie możliwość określenia wielu parametrów 
analiz według własnych potrzeb i wymagań. 

Wysokiej jakości automatycznie aktualizowane wykresy oraz karty kontrolne, które można modyfikować nieomal 
pod każdym względem oraz przenosić do innych aplikacji. 

Wygodne zarządzanie wynikami, m.in. graficzny edytor raportów z możliwością zapisu w plikach PDF i HTML. 

Komunikacja z bazami danych. 

Monitorowanie procesów na bieżąco z funkcją alarmowania oraz możliwością podawania przyczyn rozregulowań, 
działań naprawczych i komentarzy. 

Dostępne wersje dostosowane do wykorzystania w dużych organizacjach przez wiele współpracujących ze sobą 
osób o różnych zadaniach i uprawnieniach. 

Łatwa automatyzacja rutynowych działań (analiz, raportów itd.). 

Wbudowany język programowania STATISTICA Visual Basic. 

Możliwość integracji z dedykowanymi środowiskami wprowadzania danych. 

Zgodna z powszechnie przyjętymi standardami architektura umożliwiająca współpracę z innymi systemami 
informatycznymi. 

Możliwość przechowywania w centralnej bazie danych pomiarów, specyfikacji, szablonów analiz i raportów. 

Dostęp do wszystkich komponentów przez przeglądarkę internetową i Terminal Services (np. CitrixTM). 

Pełna zgodność z metodyką Six Sigma (m.in. Kalkulator Six Sigma, Skróty Six Sigma). 

Możliwość integracji z systemem zarządzania dokumentami zgodnego z FDA 21 CFR Part 11. 

Możliwość walidacji rozwiązań informatycznych. 

Zgodność z wymogami norm ISO, FDA, GxP i ustawy Sarbanes-Oxley oraz zaleceniami PAT. 

Łatwy i szybki dostęp do pomocy technicznej, usług konsultingowych, kursów i literatury. Wersja polska (i wiele 
innych: m.in. angielska, niemiecka, francuska, włoska, japońska). Pełna pomoc techniczna świadczona przez 
ponad 20 biur StatSoft na świecie. 

Więcej informacji o naszej firmie, oferowanych przez nas produktach i usługach można uzyskać, kontaktując 
się z biurem StatSoft Polska: pharma@statsoft.pl, tel. 012 428 43 00 lub na stronie www.StatSoft.pl/pharma. 

Zalety oprogramowania z rodziny STATISTICA 
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