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السبدة شركبث األدويت/
نتشرف بأى نعرض على سيبدتكن قرار لجنت الوتغيراث للوستحضراث الصيذليت الوسجلت بجلستهب فى  3193/3/91بشأى
التعليوبث التى يجب أتببعهب إلاضبفت أو تغيير هصذر للوبدة الخبم الفعبلت للوستحضراث الصيذليت الوسجلت.
:::

التعليوبث الوتبعت إلاضبفت أو تغيير هصذر للوبدة الخبم الفعبلت للوستحضراث الصيذليت الوسجلت
:::

أولاا  :قواوق ا :
 -1ل ٌزٌ مص ر قوما ة قوخام ولمستحضر ن ثالثة مصا ر فاط وكل ما ة.
 -2أن تتبع شها ة قوتحلٌل ) (COAقوخاصة باوخامة قو ستورٌة قوموقصفات قومذكورة فً قو ستور قومشار إوٌه فً شها ة قوتحلٌل.
 -3ل ٌسمح ولشركة باوتا م بشها ة موقصفات  In Houseوما ة ستورٌة فٌما ق قن تاوم قوشركة بتضٌٌق قوح و قومسموح بها
(.(Tightening specification limits
ٌ -4سمح ولشركة بتغٌر قومرجعٌة قو ستورٌة وموقصفات قوما ة قوخام من ستور قوى أخر وذوك ولمستحضرقت غٌر قو ستورٌة.
ٌ -5سمح ولشركة بعمل تح ٌث ومرجعٌة موقصفات قوما ة قوخام (مثلا  :تح ٌث ستور قأل وٌة قألمرٌكى من  USP31قوى
 )USP33ول ٌسمح باوعكس.
 -6إذق كانت قوما ة قوخام ستورٌة ٌتم مل قلّتىا :
أ) تحلٌل قوما ة قوخام طباا ا ول ستور قوذى تتبعه شها ة قوتحلٌل وذوك باسم قومرققبة باوهٌئة قواومٌة ولرقابة وقوبحوث قو وقئٌة لى
قن ٌشتمل قوتحلٌل لى ) Degradation products and/or related substance(sوتاوم قوشركة بتوفٌر
قوموق قواٌاسٌة قوخاصة باوما ة قوخام وقوـــ ).Degradation products and/or related substance(s
ب) تحلٌل أول تشغٌلة إنتاجٌة ولمستحضر قومحضر من قوما ة قوخام من قومص ر قوج ٌ وذوك باسم قوتسجٌل باوهٌئة قواومٌة ولرقابة
وقوبحوث قو وقئٌة.
ج) تا ٌم رقسة قوثبات قومعجلة وم ة  3شهور لى قوتشغٌلة قإلنتاجٌة قألووى أو  pilot batchقومحضرة من قوما ة قوخام من
قومص ر قوج ٌ وذوك خالل  6أشهر من تارٌخ إنتاج قوتشغٌلة.
) تا ٌم  In-vitro dissolution study compared to innovatorباومصنع وذوك وألشكال قوصٌ وٌة قوتى تتطلب
ذوك.
 -7إذق كانت قوما ة قوخام غٌر ستورٌة (ٌ ) In House Specificationتم مل قلّتىا :
أ) تحلٌل قوما ة قوخام طباا ا وشها ة قوتحلٌل وطرٌاة قوتحلٌل قوما مة من قوشركة وذوك باسم قومرققبة باوهٌئة قواومٌة ولرقابة
وقوبحوث قو وقئٌة مع تا ٌم قوشركة قوموق قواٌاسٌة قوالزمة ولتحلٌل.
ب) تحلٌل أول تشغٌلة إنتاجٌة ولمستحضر قومحضر من قوما ة قوخام من قومص ر قوج ٌ وذوك باسم قوتسجٌل باوهٌئة قواومٌة ولرقابة
وقوبحوث قو وقئٌة.
ج) تا ٌم رقسة قوثبات قومعجلة وم ة  3شهور لى قوتشغٌلة قإلنتاجٌة قألووى أو  pilot batchقومحضرة من قوما ة قوخام من
قومص ر قوج ٌ وذوك خالل  6أشهر من تارٌخ إنتاج قوتشغٌلة.
) تا ٌم  In-vitro dissolution study compared to innovatorباومصنع وذوك وألشكال قوصٌ وٌة قوتى تتطلب
ذوك .
هـ) مل  Bioequivalence studyوذوك فى قوحالت قوتى ترقها قولجنة.
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 -8ن إستخ قم مص ر ولما ة قوخام م رج فى إخطار قوتسجٌل ووم ٌسبق إستخ قمه فى قإلنتاج من قبل فٌتم تطبٌق ما تم ذكره فى قوفارتٌن
 6و  7لى حسب كون قوما ة قوخام ستورٌة أو غٌر ستورٌة لى أن ٌتم تقذين دراسة التكافؤ الحيوى علي الوستحضر الوحضر
هن الوادة الخام هن الوصذر األول ويتن تقذين comparative in-vitro dissolution study compared to
 innovatorعلي الوستحضر هن الوصذرين اآلخرين.

ثانياً :المستندات:

 -1خطاب معتم ومختوم من قوشركة صاحبة قومستحضر ( لى ورق قوشركة) موضحا ا به طلب قوشركة قوموقفاة لى إضافة أو تغٌٌر
قومور .
 -2صورة من آخر إخطار تسجٌل ص ر ولمستحضر بجمٌع مرفااته وٌرق ى أن ٌكون إخطار قوتسجٌل ساري.
 -3صورة من شها ة تحلٌل قومستحضر باوهٌئة قواومٌة ولرقابة وقوبحوث قو وقئٌة (شعبة تسجٌل) وصورة من موقفاة قوتسعٌرة قوخاصة
باومستحضر وذوك وإلخطارقت قومحررة باوشكل قوا ٌم.
 -4صورة سارٌة من شها ة  GMPوكل مصنع مذكور بها قسم قوما ة قوخام أو مستن معتم مثل شها ة ٌ EDQMفٌ أن
قومصنع ٌاوم بتصنٌع هذه قوما ة قوخام وهذه قوشها ة تكون معتم ة ومختومة من قبل رئٌس مجلس إ قرة قوشركة ماوكة
قومستحضر بمصر أو من ٌنوب نه.
 -5صورة من شها ة تحلٌل قوخامة  COAمن كل مصنع ،وصورة من قومرقجع قوتى تتبعها شها ة قوتحلٌل (مثلا  :ستور قأل وٌة
قألمرٌكى أو قألوروبى .........قوخ) لى أن تكون شها قت قوتحلٌ ل قوخاصة باوخامة معتم ة ومختومة من قبل رئٌس مجلس إ قرة
قوشركة ماوكة قومستحضر بمصر أو من ٌنوب نه.
 -6خطاب أو فاتورة توضح قوعالقة بٌن قومصنع وقومور (فى حاوة إختالف قومصنع ن قومور ).
 -7تعه معتم ومختوم من قوشركة بمور ٌن قوموق قوخام قوفعاوة قومستخ مة فً قوتصنٌع مذكور به قآلتًا -:
أ) قسم قومستحضر وتركٌزه.
ب) قسم قوما ة قوخام قومستخ مة فً قوتصنٌع.
ج) قسم قومصنع وبل قومنشأ.
) قسم قومور وبل قومنشأ.
 -8تعه بمكان تخزٌن قومستحضر وذوك وإلخطارقت قومحررة باوشكل قوا ٌم.
 -9تعه بأن قإلخطار قوما م هو آخر إخطار ص ر ولمستحضر حتى تارٌخه ،وأن قوملف قوما م ٌشمل كافة قومتغٌرقت وقوموقفاات قوصا رة
ولمستحضر حتى تارٌخه.
 -11ققرقر موقع من رئٌس مجلس ق قرة قوشركة ومعتم بختم قوشركة ٌفٌ بان جمٌع قوبٌانات قووقر ة باومستن قت قومرفاة صحٌحة و لى
مسئووٌة قوشركة.
 -11صورة من جمٌع قوموقفاات ،أو قوتغٌرقت ،أو قوارقرقت قوصا رة من قإل قرة قومركزٌة ولشئون قوصٌ وٌة قوخاصة باومستحضر قوما م.
ٌ -12تم تا ٌم خطاب من قوشركة صاحبة قومستحضر باوخارج ٌفٌ قوموقفاة لى إضافة أو تغٌٌر مص ر قوما ة قوخام قوفعاوة وذوك
ولمستحضرقت قومسجلة بتصرٌح من شركة قجنبٌة (.)Under License
 -13إٌصال فع قورسوم قوماررة  1111جنٌه.
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ثاوثااا  :قإلجرقءقتا :
 -1تاوم قوشركة بتا ٌم قوملف قوخاص بإضافة أو تغٌٌر مص ر ولما ة قوخام قوفعاوة واسم قومتغٌرقت لى أن ٌكون قوملف قوما م
مستوفٌا ا ولطلبات قوساوف ذكرها.
ٌ -2تم مرقجعة شها قت قوتحلٌل قوخاصة باوموق قوخام ومطاباتها باومرقجع قوتى تتبعها شها ة قوتحلٌل (مثلا  :ستور قأل وٌة
قألمرٌكى أو قألوروبى .........قوخ) وكذوك قوتاك من صحة شها ة قوـ  GMPوذوك بوقسطة قألقسام قومعنٌة.
 -3رض قوطلب قوما م من قوشركة لى وجنة قومتغٌرقت ولمستحضرقت قوصٌ وٌة قومسجلة إلب قء قورقى.
ٌ -4تم إص قر موقفاة مب ئٌة ولشركة إلجرقء قو رقسات وقوفحوص قومذكورة باواوق قومتبعة ساوفا ا وقوتى تارها قولجنة لى قن
ٌكون موضحا ا بها ضرورة قوتوجه واسم قلستٌرق إلتخاذ قوالزم فى ضوء متطلبات قولجنه ومرفق بها شها ة تحلٌل قوما ة
قوخام قوتى تم مرقجعتها من قبل قسم قومتغٌرقت ولمستحضرقت قوصٌ وٌة قومسجلة وٌتم إبالغ قألقسام قومختصة بصورة من
قوموقفاة قومب ئٌة.
ٌ -5تم إ ا ة تحرٌر إخطار تسجٌل قومستحضر مذكورقا به مص ر قوما ة قوخام قوفعاوة بع إستٌفاء قوشركة قوطلبات قومذكورة
باوموقفاة قومب ئٌة.
File submission
Reviewed by variation staff

Submission of file to
variation committe
Tentative approval letter
isuse to company
Releasing new license
certificate to company

ملحوظةا :
ٌ تم إرسال ٌنة من قومستحضر قومنتج بإستخ قم مص ر قوما ة قوخام قوج ٌ ولتحلٌل إما من  Pilot batchول ٌتم ت قووها
باإلسوقق أو من قوتشغٌلة قلنتاجٌة قألووى لى أل ٌتم ت قووها باوسوق إل بع ورو مطاباة قوهٌئة قواومٌة ولرقابة وقوبحوث
قو وقئٌة ونتٌجة مرقجعة رقسة قوثبات قوما مة من قوشركة من قبل وجنة قوثبات وكذوك موقفاة إ قرة قوتكافؤ قوحٌوى لى قو رقسات
قوما مة ( (In-vitro dissolution or Bioequivalence Studyوذوك فى قوحالت قوتى تتطلب ذوك.
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