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Dolgozatban előforduló rövidítések és betűszavak jegyzéke 
 

ACD, BCD, GCD 
AOTF 
API 
ATR(-IR) 
BTEM 
CCD 
CLS 
 
corr 
FDA 
 
FPA 
FTIR 
GA 
HPLC 
HPBCD, HPGCD 
iPLS 
ITTFA 
KSFA 
LCTF 
LMO 
LOF 
LOO 
LWR 
MAF 
MCR-ALS 
 
MSC 
NIR 
PC 
PCA 
PCR 
PLS 
 
PLS-DA 
PMF 
pPLS 
RMSE 
SEM-EDS 
SISAL 
 
SMCR 
 
SMMA 
SNV 
SRD 
 
SS2D 
SVM 
 
ToF-SIMS 
 
VER 
WEFA 

alfa-, béta-, ill. gamma-ciklodextrin 
akuszto-optikai hangolható szűrő (acousto-optic tuneable filter) 
gyógyszerhatóanyag (active pharmaecutical ingredient) 
gyengített teljes reflexió (attenuated total reflection, infravörös spektrometriai technika) 
célprofil-entrópia minimalizálás (band-target entropy minimization, görbefelbontási módszer) 
töltéscsatolt eszköz (charge-coupled device, Raman-spektrometriához használt detektor) 
klasszikus legkisebb négyzetek módszere (classical least squares, keverékspektrumok modellezési 
eljárása a tiszta összetevők referenciaspektrumainak felhasználásával 
korrelációs együttható 
az Egyesült Államok gyógyszerek engedélyeztetésével foglalkozó hatósága (Food and Drug 
Administration) 
síkfókuszálású detektorpanel (focal plane array) 
Fourier-transzformációs infravörös spektrometria 
genetikus algoritmus v. algoritmusok (genetic algorithms, változókiválasztási módszer) 
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (high performance liquid chromatography) 
hidroxi-propil-béta-, ill. hidroxi-propil-gamma-ciklodextrin 
intervallum-PLS: egy változókiválasztási módszer (PLS jelentését ld. alább) 
iteratív célprofil-transzformációs faktorelemzés (iterative target transformation factor analysis) 
kulcsprofilok halmazát szolgáltató faktorelemzés (key-set factor analysis) 
folyadékkristályos hangolható szűrő (liquid crystal tuneable filter) 
többelem-kihagyásos (leave-many-out) keresztellenőrzés 
illeszkedési hiba (lack of fit) 
egyelem-kihagyásos (leave-one-out) keresztellenőrzés 
helyileg súlyozott lineáris regresszió (locally weighted regression) 
maximális autokorrelációs faktorelemzés (maximum autocorrelation factors) 
többváltozós görbefelbontás – váltakozó legkisebb négyzetek módszere (multivariate curve 
resolution – alternating least squares) 
multiplikatív szóródási korrekció (multiplicative scatter correction, adatelőkészítési módszer) 
közeli infravörös spektrometria (near-infrared spectroscopy) 
főkomponens (principal component) 
főkomponens-elemzés (principal component analysis) 
főkomponens-regresszió (principal component regression) 
részleges legkisebb négyzetek módszere (partial least squares, a dolgozat ezzel jelöli az ezzel vég-
zett regressziót is) 
részleges legkisebb négyzetek módszerével végzett diszkriminancia-elemzés 
pozitív mátrixfelbontás (positive matrix factorization, görbefelbontási módszer) 
polinomiális PLS 
közepes négyzetes hiba (root mean square error) 
pásztázó elektronmikroszkópiával kapcsolt energiadiszperzív röntgenspektrometria 
változófelosztással megvalósított, kibővített Lagrange módszer (simplex identification via slplit 
augmented Lagrangian) 
görbeillesztés nélküli profilkinyerés (self-modelling curve resolution, görbefelbontásra használható 
kemometriai módszerek összefoglaló neve) 
görbeillesztés nélküli keverék-elemzés (self-modelling mixture analysis) 
sorstandardizálás (standard normal variate, adatelőkészítési módszer) 
rangszámkülönbségek abszolútérték-összegének módszere (sum of ranking differences, matematikai 
eljárás módszerek, jellemzők stb. összehasonlítására) 
minta-minta kétdimenziós korrelációs spektrometria (sample-sample 2D correlation spectroscopy) 
támogatóvektor-módszer (support vector machines, nemlineáris gépi tanulási, ill. regressziós eljá-
rás) 
repülési idő – másodlagosion-tömegspektrometria (time-of-flight secondary ion mass spectroscopy, 
tömegspektrometrián alapuló térképezési eljárás) 
kiterjesztett „varimax” forgatás (varimax extended rotation, görbefelbontási módszer) 
szelvényezett kifejlődő faktorelemzés (window-evolving factor analysis) 

  
Polimerek: PA poliamid PMMA poli(metil-metakrilát) HP(M)C hidroxi-propil(-metil)-cellulóz 
 PE polietilén PP polipropilén PLGA poli-tejsav-ko-glikolsav  
 PET polietilén-tereftalát PS polisztirol   
 PK polikarbonát PVC poli(vinil-klorid)   
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1. Bevezetés 
 

A kémiai térképezés (chemical imaging) a spektroszkópia jelenleg legdinamikusabban fej-
lődő területeinek egyike. E módszercsalád a tudomány és az ipar számos ágában nyer egyre 
komolyabb jelentőséget, a félvezetőipartól [1] kezdve az orvostudományon [2], papíriparon 
[3], élelmiszeriparon [4] és műanyagiparon [5] át egészen a gyógyszertechnológiáig [6-9]. Ez 
utóbbi két területen tapasztalható a legnagyobb mértékű előrehaladás több különböző ténye-
zőnek köszönhetően. 

A gyógyszeriparban egyre nagyobb hangsúlyt kap a tervezhető minőség (Quality by De-
sign, QbD), illetve a folyamatfelügyelő analitikus technológia (Process Analytical Tech-
nology, PAT) koncepciója, melyek célkitűzése az, hogy megfelelően definiált és mért gyártás- 
és folyamatközi paraméterek mérésével pontosan előre becsülhető legyen a végtermék minő-
sége. Ez a jelenlegi idő-, energia- és költségigényes végellenőrzési lépések (legalább részle-
ges) kiváltását eredményezné. Ennek fontos elemét képezi a rezgési spektrometriai, köztük a 
kémiai térképezést lehetővé tévő módszerek fejlődése, hiszen lehetővé teszik a minták belső 
szerkezete és a készítmény fizikai, ill. biológiai tulajdonságai közötti összefüggések feltárását. 

A gyógyszeripar kihívásai mellett napjainkban egyre nagyobb problémát jelent a társada-
lom számára a hamisított és illegális gyógyszerkészítmények fokozódó megjelenése a gyógy-
szer- illetve feketepiacokon. Az illegális készítmények legtöbbször narkotikumokat tartal-
maznak, melyek elterjedésének megakadályozása értelemszerűen a hatóságok fontos feladata, 
ehhez azonban elengedhetetlen olyan analitikai módszerek fejlesztése, melyek segítségével 
előzetes ismeretek hiányában is részletes vizsgálat végezhető (lehetőleg roncsolásmentes mó-
don). A gyógyszerhamisítványok ugyanígy veszélyesek, mert e készítmények nem hatósági 
(GMP) előírások között készülnek, így a páciens egészségére igen káros hatást gyakorolhat-
nak. Több hiányosságuk is lehet: sok esetben nem tartalmaznak vagy csak kevesebb (esetleg 
több) hatóanyagot, az alkalmazott gyártási technológia miatt nem biztosított a hatóanyag meg-
felelő kioldódása és felszívódása, rosszabb esetben akár mérgező anyagokat is tartalmazhat-
nak. A rezgési spektrometria és az ezen alapuló kémiai térképezés jelentősége rohamosan nő e 
problémakör megoldásában. 

A polimerek technológiájának és vizsgálatának egyik igen dinamikusan fejlődő területe 
szintén a gyógyszerek technológiájához köthető. A napjainkban megjelenő és fejlesztés alatt 
álló gyógyszermolekulák ugyanis egyre nagyobb méretűek és egyre apolárisabbak, ezért egy-
re rosszabbul oldódnak vízben. Az emberi szervezetben történő kioldódás biztosításának 
egyik legígéretesebb módja a hatóanyag kolloid mérettartományú szemcsékként történő disz-
pergálása valamilyen célszerűen megválasztott, biológiailag lebontható polimerben. Ezen 
újszerű gyógyszerformák esetében kiemelkedően fontos a hatóanyag homogenitásának ellen-
őrzése és esetleges kristályosodásának korai detektálása, melyekre a lokális elemzés lehetősé-
gének megteremtésével a kémiai térképezés igen ígéretesnek mutatkozik. 

A polimertechnológia másik fontos és egyre jelentősebb területe a műanyaghulladékok 
újrahasznosítása. Az újrahasznosítás feltétele azonban a feldolgozni kívánt hulladékok össze-
tételének elegendően pontos ismerete, melyre egyelőre nincs általánosan elfogadott, automati-
zálható módszer. A vizsgálatokat igen nagyszámú (programozható módon meghatározott) 
mérési pontban lehetővé tevő kémiai térképezés e területen is komoly lehetőségekkel bír. 

A napjainkban leginkább fejlődő analitikai módszerek többsége a vizsgálatok során ha-
talmas mennyiségű numerikus adatot szolgáltat. Kiemelkedően igaz ez a kémiai térképezésre, 
ahol a mérési pontok száma is igen nagy, s emellett az egy-egy mérési pontról felvett jelsoro-
zatok is ezres nagyságrendű számértékből állnak. Emiatt, illetve az analitikai jel mellett fellé-
pő zavaró tényezők jelenléte miatt e jelsorozatok tradicionális módszerekkel nem elemezhe-
tők, a mélyreható értékeléshez sokváltozós adatelemzési, ún. kemometriai módszerek alkal-
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mazására van szükség. E területre jellemző, hogy a kutatók gyakran használnak ötletszerűen 
kiválasztott módszereket.  

A jelen doktori disszertáció a kémiai térképezés alkalmazási lehetőségeinek továbbfej-
lesztését mutatja be kemometriai értékelési módszerek szisztematikus összehasonlításával 
gyógyszertechnológiai és polimertechnológiai alkalmazásokban, illetve ismeretlen (illegális, 
hamisított, ill. szennyezett) készítmények vizsgálatában. Arra törekedtünk, hogy megállapít-
hassuk, a különböző típusú problémák megoldására milyen értékelési módszer(eke)t érdemes 
használni. Az összehasonlítások során olyan módszereket is használtunk, amelyeket nem 
ilyen célra fejlesztettek ki és korábban nem is használtak a gyógyszerkutatásban. E kísérletek 
megalapozására fontos volt a szakirodalmi részben egy áttekintő képet bemutatni, melyen 
belül azok a módszerek kerültek kiemelésre és ismertetésre, amelyek a kísérleti munkában is 
szerepelnek. Ahhoz, hogy az újabban publikált és még független összehasonlításban meg nem 
méretett módszerek érthetően tárgyalhatók legyenek, sok esetben röviden ki kellett térni is-
mertebb módszerekre is. A hivatkozott irodalmak azonban főként az újabb módszerekre vo-
natkoznak. 

A kemometriai módszerek megismerése közben szerzett tapasztalatokat emellett a 
Raman-spektrometria igen új, dinamikusan fejődő területein – pl. a folyamatkövetésre hasz-
nálható on-line Raman spektrometria, ill. a minőségbiztosításban ígéretes transzmissziós 
Raman-spektrometria – is fel tervezzük használni a későbbiekben. 
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2. A kémiai térképezés szakirodalmi áttekintése 
 

A kémiai térképezés lehetőségeit tárgyaló publikációk száma – gyógyszeripari és 
polimertechnológiai területen – évről évre egyre gyorsuló ütemben nő, ezért az e területhez 
kapcsolódó szakirodalom mindenre kiterjedő feldolgozása egy doktori disszertáció terjedelmi 
korlátai között már nem lehetséges. A jelen fejezet a kémiai térképezés megvalósítási lehető-
ségeit, majd a feldolgozáshoz használható matematikai módszereket ismerteti, különös tekin-
tettel a kemometriai eljárásokra. Végül a disszertáció célkitűzései szempontjából releváns 
alkalmazási lehetőségek tárgyalása következik. 
 
 
2.1. Rezgési spektrometrián alapuló kémiai térképezés megvalósítása 
 

A kémiai térképezéses metodikák ötvözik a spektrométer és a mikroszkóp előnyös tulaj-
donságait. Közös jellemvonásuk, hogy igen kis mintatérfogatról képesek kémiai információt 
szolgáltatni. Ugyan számos optikai és egyéb (pl. tömeg-) spektrometriás módszer térképezési 
technikává fejleszthető, a „kémiai térképezés” kifejezés alatt elsősorban rezgési (infravörös, 
illetve Raman) spektrometriai technikákon alapuló módszereket értünk [6]. A rezgési spekt-
rumok által hordozott, az egyes molekulákra igen jellemző információ ötvözhető a térbeli 
képalkotás lehetőségével, így megvalósíthatóvá válik az összetevők koncentrációjának és el-
helyezkedésének meghatározása heterogén rendszerekben. 
 
 

2.1.1. Rezgési spektrometriai módszerek 
 
Nevéből adódóan a rezgési spektrometria az anyagok rezgési energia-átmeneteit felhasz-

náló szerkezetvizsgálati módszerek összessége. A vizsgálati módszer alapját az adja, hogy a 
molekulában az atomok állandó rezgőmozgásban vannak egyensúlyi helyzetük körül, ún. 
normálrezgéseket végeznek [10-12]. A normálrezgés olyan mozgásforma, amelynek során a 
molekula minden atomja azonos fázisban és azonos frekvenciával (de nem feltétlenül azonos 
amplitúdóval) rezeg. A rezgési spektrumot alkotó sávok frekvenciája a molekulát felépítő 
atomok tömegétől, geometriai elrendeződésétől és a közöttük lévő kötések erősségétől függ. 

A molekulák rezgései többféle módszerrel vizsgálhatók. A rezgési átmenetek energiája az 
infravörös frekvenciatartományú fény energiatartományával egyezik meg: ezt használja ki az 
infravörös spektrometria. Ha a fény frekvenciája megegyezik az atomok közötti rezgések 
frekvenciájával, az adott rezgések gerjesztése révén az anyag elnyelheti a ráeső fény energiá-
jának egy részét. Az anyagok azonban csak egy részét nyelik el a rájuk eső megfelelő frek-
venciájú fénynek is – a többi részét visszaverik, vagy áteresztik. E három mennyiség aránya 
az anyagra jellemző tulajdonság, így beszélünk abszorpciós, reflexiós és transzmissziós szín-
képről. 

Az infravörös tartományt (13000-10 cm-1 vagy 0,76-1000 µm, attól függően, hogy hul-
lámszám- vagy hullámhossz-skálát alkalmazunk) három részre oszthatjuk. Zömmel kristály-
rezgések sávjai jelennek meg a távoli infravörös tartományban (FIR; 400-10 cm-1 vagy 26-
1000 µm). A molekularezgések gerjesztésére alkalmas fény frekvenciája a középtartományú 
infravörös tartományba esik (MIR; 4000-400 cm-1 vagy 2,6-26 µm). Főként a rezgések kom-
binációi és felhangjai detektálhatók a közeli infravörös tartományban (NIR; 13000-4000 cm-1 
vagy 0,76-2,6 µm). Különösen a középtartományú és a közeli infravörös tartományt használ-
ják a gyógyszeriparban, melyek közül az utóbbi egyre nagyobb jelentőséggel bír a készít-
ményfejlesztés területén. A közeli infravörös spektrometria gyógyszeripari alkalmazási lehe-
tőségeit részletesen tárgyalja több összefoglaló közlemény is [13,14]. 
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A Raman spektrometria a Raman-szórás jelenségén alapul, melynek során a mintára su-
gárzott fény rugalmatlanul szóródik, s a visszavert fény a besugárzó frekvenciánál kisebb, 
vagy nagyobb frekvenciájú fotonokat is tartalmaz. A fotonok túlnyomó többsége rugalmasan 
szóródik (Rayleigh-szórás), és csak elenyésző hányaduknak (10-6-10-4) változik meg a frek-
venciája. Mivel ez a részarány rendkívül kicsiny az eredeti frekvenciájú sugárzáshoz képest, a 
vizsgálathoz nagy energiájú monokromatikus fényre van szükség, illetve a Rayleigh-szórást 
egy alkalmas szűrővel el kell távolítani. Ezt a legtöbbször látható vagy a közeli IR, esetenként 
ultraibolya-tartományba eső fényt lézerrel állítják elő. A visszaszórt fotonokból alkotott spekt-
rumok jellegzetessége, hogy a rezgési sávok élesek, és jobban elkülönülnek egymástól, mint 
az infravörös spektrumban. A két módszer igen jól kiegészítheti egymást: egyes sávok az IR, 
mások a Raman spektrumban jelennek meg intenzíven [15]. 

Mára a Raman spektrometria alkalmazása is elterjedtté vált a gyógyszeriparban. Rantanen 
és munkatársai a közelmúltban összefoglalták e vizsgálati módszer alkalmazási lehetőségeit, 
illetve a még fennálló kihívásokat a készítménygyártás különböző területein [16]. A Raman és 
középtartományú infravörös spektrometria gyógyszeripari alkalmazását más szerzők is össze-
foglalták [17]. 

A Raman spektrometria gyakorlati szempontból előnyös tulajdonsága, hogy a legtöbb 
esetben nem igényel mintaelőkészítést. Másik komoly előnye, hogy a besugárzó fény nagy 
teljesítményéből adódóan a minták mérése üvegen és műanyagon keresztül is lehetséges. A 
módszer hátránya, hogy érzékenyebb mintákban degradációt okozhat, illetve egyes anyagok 
fluoreszcenciát mutatnak, amely jelentősen rontja a jel-zaj viszonyt. 

A makroszkopikus spektrométerekkel történő vizsgálatok esetében általában az a cél, 
hogy a vizsgált mintatérfogat minél nagyobb legyen annak érdekében, hogy a felvett spektrum 
által hordozott információ reprezentatív legyen a teljes mintára vonatkoztatva. Amellett, hogy 
ezáltal megbízható vizsgálatok végezhetők, a nagy vizsgált mintatérfogattal elvesznek fontos 
információk a minta térbeli szerkezetével és a nagyon kis mennyiségben jelen lévő összete-
vőkkel kapcsolatban. 
 
 

2.1.2. Kémiai térkép adatstruktúrája 

 
2.1.1. ábra Kémiai térképek háromdimenziós szerkezete 

 
A kémiai térképek minden mérési pontját (más néven ún. pixelét vagy képpontját) egy-

egy, a felület adott pontjáról felvett spektrum alkotja. A spektrumok ujjlenyomatszerű infor-
mációt hordoznak az adott pont anyagi minőségéről, és ez az információ felhasználható az 
összetétel, ill. egyéb jellemzők számítására. Az adatok ennek megfelelően háromdimenziós – 
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az irodalomban hiperspektrális adattömbnek (hyperspectral data cube [7]) nevezett – elren-
deződést mutatnak, melynek két élét a térbeli, harmadik élét a spektrális skála adja (2.1.1. 
ábra). Tekintve, hogy a hasonló spektrummal rendelkező területek igen nagy valószínűséggel 
hasonló összetételűek, a hiperspektrális adattömb régiókra történő felosztása lehetővé teszi az 
egyes összetevők mintán belüli elhelyezkedésének felderítését. 

Jelenleg a hiperspektrális tömb felvétele egyszerre mindhárom dimenzió mentén nem le-
hetséges. Amint a 2.1.2. ábra mutatja, háromféle mérési elrendezés áll rendelkezésre. Az 
egyik lehetőség a teljes hullámszám-tartományt felölelő spektrumok felvétele pontról pontra 
haladva egy mozgatható tárgyasztal segítségével, mely technika a továbbiakban „térképezés” 
néven szerepel az összefoglalóban. (Fontos megjegyezni, hogy a „térképezés” itt a szűkebb 
értelmében szerepel. A tágabb értelmű „kémiai térképezés” magában foglalja a pontonkénti 
felvétel-sorozat és a következőkben ismertetett teljes felületi képalkotás módszerét is. A kife-
jezés e redundanciája az angol nevezéktanban is megvan.) Az egyedi spektrumok elrendezése 
a térbeli koordináták szerint szolgáltatja a hiperspektrális adattömböt. A térképezés másik 
formája, amikor egy rezgő tükör segítségével nem egyetlen pontról, hanem egy vonal mentén 
egyszerre több pontról veszünk föl spektrumot (a berendezésben található detektornak erre 
alkalmasnak kell lennie, de ez a feltétel a mikro-Raman spektrométerek többsége esetén telje-
sül). A harmadik módszer másféle műszer-felépítést igényel; alkalmazásakor a minta elemez-
ni kívánt felületének egészéről készül kép egyetlen megadott hullámhosszon. A hullámhossz 
változtatásával nagyszámú kép készíthető, és ezek „egymásra helyezésével” jön létre az adat-
halmaz háromdimenziós szerkezete. Több hullámhossz egyszerre felvehető interferométer és 
Fourier-transzformáció alkalmazásával. A térképezéses módszer elsősorban a Raman 
spektrometriában elterjedt, a teljes felületi képalkotás (global imaging) pedig elsősorban a 
közeli infravörös spektrometriában vált szokásossá, de számos példa található e metodikák 
másik két lehetséges kombinációjára is. 

 

 

 
2.1.2. ábra Kémiai térképek felvételének lehetőségei: a) pontonkénti térképezés (point mapping); 

b) vonalas térképezés (line mapping); c) teljes felületi képalkotás (global imaging) 
 
 

2.1.3. Kémiai térképezést szolgáló eszközök felépítése 
 

Míg a pontonkénti és a vonalas térképezés legtöbbször ugyanazzal a berendezéssel, kis 
módosításokkal megoldható, a felületi képalkotás teljesen más alkatrészeket és összeállítást 
igényel. Mindazonáltal minden kémiai térképezésre alkalmas rendszer sematikusan hasonló 
felépítést mutat. A rendszert alkotó egységek: megvilágító fény (infravörös fény vagy infravö-
rös-látható lézer), képalkotó optika, monokromátor a hullámhossz kiválasztására vagy hul-
lámhossz szerinti felbontásra, detektor és egy vezérlő egység, mely általában megfelelő szoft-
verrel ellátott asztali számítógép. 

 
2.1.3.1. Pontonkénti és vonalas térképezés 
 
A térképezéses módszerek közös jellemzője, hogy egy mozgatható tárgyasztalra van 

szükség a minta kontrollált mozgatásához, s a berendezést általában egy spektrométer és egy 

X 

Y 

X X 

Y Y 

a) c) b) 
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mikroszkóp alkotja [18]. A működés elve a következő: egy adott pontról megtörténik a spekt-
rum felvétele, majd a tárgyasztal odébb lép egy előre meghatározott távolsággal, és egy újabb 
spektrumot vesz fel a készülék. Ez addig ismétlődik, amíg a kívánt felület egésze pásztázásra 
nem kerül. 

Gyógyszerek IR spektrometriás vizsgálatakor a pontbeli térképezést jellemzően két tech-
nika, a diffúz reflexió (DR) és a gyengített teljes reflexió (ATR) segítségével valósítják meg. 

A beeső fény kölcsönhatásba lép a mintával azáltal, hogy szóródik a mintát alkotó ré-
szecskéken, illetve ez a szórt fény tovább szóródhat a szomszédos részecskéken (2.1.3. a áb-
ra). Ezt a jelenséget nevezik diffúz reflexiónak, amiatt, hogy a szóródás mértéke és mikéntje 
fotononként eltérő. A szórt fény egy része visszajut az optikára és onnan a detektorra (termé-
szetesen a fénynek főként olyan hullámhosszú komponensei, amelyek nem nyelődtek el visz-
szaverődés közben). A középtartományú infravörös (MIR) tartományban az elnyelés olyan 
erős, hogy a vizsgálandó mintát inert anyaggal hígítani kell, ezért a módszer nem alkalmas 
gyógyszerkészítmények vizsgálatára [7]. A közeli infravörös (NIR) hullámhosszú fény eseté-
ben azonban a gyenge elnyelés miatt ez a technika kiválóan alkalmazható például tabletták 
vizsgálatára [19,20]. 

A másik elterjedt módszer a gyengített teljes reflexiós technika, melyet a középtartomá-
nyú infravörös (MIR) spektrometriai vizsgálatokhoz fejlesztettek ki, hogy ne legyen szükség a 
minták inert anyaggal (pl. KBr) történő hígítására. A jelenség azon alapszik, hogy a fény meg-
felelően kicsi szögben érkezve két anyag közötti határfelületre teljes visszaverődést szenved. 
(E szög nagysága a két közeg törésmutatója közötti eltérés nagyságától függ.) A fotonok 
azonban a hullámhosszukkal arányos mértékben, pár mikrométer távolságig behatolnak a má-
sik közegbe (a gyakorlatban tehát a vizsgálandó mintába), ahol egy részük – a hagyományos 
spektrometriában megszokott módon – elnyelődhet. A módszer alkalmazható porok és tablet-
ták vizsgálatára [21,22], illetve maga a tablettapréselés in situ nyomon követésére is [23]. 

 
 
2.1.3. ábra Pontbeli térképezés lehetséges módszerei: a) diffúz reflexió (MIR, NIR); 

b) gyengített teljes reflexió (MIR, NIR); c) optikai fókuszálás (Raman) 
 
A Raman spektrometrián alapuló térképezés jóval egyszerűbb. Sokszor egyáltalán nincs 

szükség mintaelőkészítésre, a mintát egyszerűen a tárgyasztalra kell helyezni, és a mikro-
szkóphoz kapcsolt, optikai képet szolgáltató kamera segítségével a fénysugarat a minta felüle-
tére kell fókuszálni. A fókuszálást nagy nagyítású objektívek alkalmazásakor automatikus 
fókuszáló rendszer segítheti. A látható és közeli infravörös hullámhosszú lézerforrások lehe-
tővé teszik a minták üvegen, műanyagon, vagy mérőcellákban történő vizsgálatát. 

A fotonok észlelésére általában CCD detektort használnak (charge coupled device, „töl-
téscsatolt eszköz”). Fourier-transzformációs mikrospektrométereknél nagyobb hullámhosz-
szakra érzékeny ún. síkfókuszálású detektorpanelt (focal plane array, FPA) használnak. Mé-
rés után a számítógép a spektrumokat a vizsgált pontok (vonalak) térbeli helyzetét jellemző 
információval együtt tárolja, így ezekből létrehozható a 2.1.1. ábrán ismertetett adatszerkezet. 
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2.1.3.2. Teljes felületi képalkotás 
 
E technika fő előnye a pontonkénti térképezéshez képest az, hogy nem (feltétlenül) tar-

talmaz mozgó alkatrészeket. Ebből fakadó hátránya természetesen az, hogy nehezebben kont-
rollálható a vizsgált felület mérete, és érdes felületek vizsgálatakor értelemszerűen fellép a 
felület heterogén fókuszáltságából eredő zavarás. 

A mintát diffúz NIR fénnyel vagy defókuszálással "kitágított” lézer sugárforrással világít-
ják meg. A mintáról visszaszórt fényt az optikai rendszer gyűjti össze (amely nem feltétlenül 
mikroszkóp, ld. később). A fény ezután egy szűrőn halad keresztül, amely monokromátorként 
funkcionál, és egyszerre csak egy szűk hullámhossz-tartományú fényt enged keresztül. A ré-
gebbi képalkotó berendezéseknél egy sorozat sáváteresztő szűrőt építettek be a készülékbe, 
gyakran egy forgatható kör mentén az egyikről másikra kapcsolás egyszerűsítése végett. Az új 
keletű műszerek hangolható szűrőket tartalmaznak, amelyek számítógéppel – tehát elektro-
mos jelek segítségével – vezérelhetők, jóval gyorsabb váltást és sokszorta több hullámhossz 
kiválasztását lehetővé téve. Kétféle típusuk közül az akuszto-optikai hangolható szűrő 
(AOTF) a NIR rendszerek esetében elterjedt [24], a folyadékkristályos hangolható szűrő 

(LCTF) pedig a Raman képek szű-
résében tűnik ígéretesnek [20]. Az 
innen továbbjutó fény egyenesen a 
detektorra érkezik, amely a térképe-
ző készülékekhez hasonlóan NIR 
esetében FPA, Raman esetében pe-
dig CCD detektor. A különböző 
hullámszámokon felvett képek egy-
másra helyezésével jön létre az ada-
tok háromdimenziós elrendezése. 

 
 

2.2. Kémiai térképek matemati-
kai (kemometriai) elemzése 

 
A kémiai térképek gyakran óri-

ási adathalmazt alkotnak, amelyek-
nek nyers formában történő, illetve 
minden fontos részletre kitérő vizu-
ális értékelése szinte teljességgel 
lehetetlen. Ennek megfelelően szük-
ség van egyrészt adatelőkészítésre, 
amely a zavaró tényezőket távolítja 
el, másrészt pedig olyan matemati-
kai módszerekre, amelyek hasznos 
vizuális vagy éppen kvantitatív in-

formációt bányásznak ki az adathalmazból. A kémiai térképek feldolgozásának jellemző lépé-
seit a 2.2.1. ábra mutatja. 

Az adathalmazok matematikai kezelésére alkalmas eljárások összességét a kémiában és 
az ehhez kapcsolódó gyógyszertudományban kemometriának nevezik. A kemometria definí-
ció jellegű megfogalmazásban a kémiai és analitikai kémiai információ minél teljesebb (opti-
mális) kinyeréséhez szükséges matematikai (statisztikai, lineáris algebrai, konvex geometriai, 
formál logikai) és számítástechnikai módszerek, illetve eljárások együttes használatát jelenti 
[25]. 

                 Adatelőkészítés (spectral pre-
processing): alapvonalkorrekció; 
normálás; transzformációk 

Kalibráció: abszorbancia, reflektancia 
       (IR); hullámszám (Raman) 

     Összetevők koncentrációtérképeinek 
megjelenítése: sávintenzitás alapján; 
ill. kemometriai módszerekkel 

    Szükség esetén utólagos képfeldolgozás: 
képsimítás, -szűrés; kontraszt és 
világosság beállítása 

 (Fél)kvantitatív jellemzők számítása: 
részecskeméretek; relatív koncent- 
rációk; homogenitás jellemzése 

2.2.1. ábra Kémiai térképek értékelése 

kémiai térkép 
felvétele 
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2.2.1. Kalibráció 
 
A válaszjelek kalibrációjára mind az IR, mind a Raman mérések esetén szükség van. A 

reflektancia kalibrációjakor kémiai térkép készül egy nagy fényvisszaverő képességű anyagról 
(99-100%), illetve készül egy térkép fény nélkül is, a visszavert fényt összegyűjtő lencsét el-
takarva (0%). Természetesen léteznek több pontos, megbízhatóbb kalibrációs módszerek is, 
illetve a felületi képalkotásnál használt AOTF szűrők hangolására/kalibrációjára a közelmúlt-
ban mutattak be egy új, igen precíz eljárást [26]. 

A Raman spektrometria esetén jóval egyszerűbb a helyzet, mert a válaszjel egyszerűen a 
beérkezett fotonok számával arányos, amelyet nem szükséges (bár lehetséges) kalibrálni. 
Ezeknél a rendszereknél a hullámszám-skála pontosságát kell bizonyos időközönként ellen-
őrizni egy állandó, jól meghatározott sávval rendelkező standard (legtöbbször Si egykristály, 
vagy állandó, szűk hullámhossz-tartományú fényforrás) segítségével. 

 
 
2.2.2. Adatelőkészítés 
 
A kémiai térképek előzetes feldolgozása lényegében a megfelelő spektrometriai módsze-

reknél megszokott algoritmusokkal történik. A művelet célja a különböző zavarásokból eredő 
jelek (pl. felületi egyenetlenség hatása, fluoreszcencia, detektor zaj, stb.) szűrése és eltávolítá-
sa a térképből. A többváltozós adatelemzési eljárásokkal történő értékelés megkövetelheti 
további, nem spektrometriai jellegű transzformációk elvégzését is.  

 
2.2.2.1. Kémiai térképek kiterítése 
 
 

 
2.2.2. ábra Kémiai térkép „kiterítése”, a háromdimenziós adatszerkezet kétdimenziós 

mátrixszá konvertálása 
 
Az értékeléshez használt kemometriai módszerek legtöbbször kétdimenziós adatmátrixok 

feldolgozására lettek kifejlesztve („kétutas” módszerek), így a kiértékelés előtt a háromdi-
menziós adatszerkezet kétdimenzióssá alakítása, ún. kiterítése (unfolding) szükséges. Ezt az 
egyik térbeli dimenzió másik mellé rendezésével érjük el, ahogy az a 2.2.2. ábrán látható. Az 
adattömb ilyen értelmezésében tehát minden spektrum egy-egy vektornak fogható fel, melyek 
elemei az egyes intenzitásértékek, és melyek a spektrometriában szokásos konvenció szerint a 
feltárt adatmátrix soraiban találhatók. Ennek megfelelően a mátrix oszlopai (tulajdonságvek-
torai) az egyes hullámszám-értékeknek felelnek meg. A kiterítés sokszor nem igényel külön 
műveletet, egyes spektrumértékelő szoftverek automatikusan elvégzik a modellezéskor, illet-
ve szövegformátumú fájlba történő exportáláskor. E konvenció eltér a kémiában egyébként 
megszokott adatelrendezéstől, ahol mindegyik tulajdonságvektornak a mátrix egy-egy sora 
felel meg. 

m (X) 
k (λ) 

r=n·m 

k n (Y) 
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Ugyan léteznek három- vagy többdimenziós adatszerkezeteket is kezelni tudó többutas 
(ún. n-way) adatfeldolgozó módszerek, azonban ezek a kémiai térképezés területén nem bizo-
nyultak előnyösebbnek a kétutas módszereknél [7]. Ennek oka, hogy egy kémiai térkép adat-
tömbjének három dimenziója közül kettő térkoordináta és csak a harmadik dimenzió (a hul-
lámszám-koordináta) hordoz kémiai információt. 

 
2.2.2.2. Alapvonal-korrekció 
 
A rezgési sávok mindig egy ún. alapvonalon helyezkednek el, ami azt jelenti, hogy azo-

kon a hullámszámértékeken sem nulla a mért intenzitás várható értéke, ahol nincs jelen rezgé-
si sáv. (A statisztikai alapfogalmak, köztük a várható érték definíciója a Függelék 9.1.1. feje-
zetében található.) A jelenség oka, hogy a detektorba a minta által rugalmatlanul visszaszórt 
Raman-fotonok energiájával megegyező, de eltérő forrásból származó fotonok is kerülhetnek. 
Ezek a fotonok legtöbbször – bár nem mindig – a gerjesztő lézerfény hatására a minta vala-
mely összetevői általi emisszióból (fluoreszcencia) származnak. 

Az alapvonal eltávolítására több módszer is alkalmazható, de a Raman-spektrometriában 
leginkább elfogadott módszer egy szakaszosan lineáris függvény illesztése a spektrum görbé-
jének kiválasztott pontjaira, majd e függvény kivonása a spektrumból. A módszert egyszerű-
sítve lineáris alapvonal-korrekciónak nevezik, és a disszertációban ismertetett mindegyik 
vizsgálat esetében ezt alkalmaztuk. A kiválasztott pontokra polinom (ill. egyéb függvény) is 
illeszthető lenne, de tapasztalataink szerint ez az eljárás a választott pontok közötti szakaszok-
ra rosszabbul illeszkedő alapvonalat eredményez. Kémiai térképek értékelésénél célszerű 
minden mérési pontban (és a modellezéshez használt referenciaspektrumokban is) ugyanazok-
ra a kiválasztott pontokra illeszteni az alapvonalat leíró függvényt. 

 
2.2.2.3. Normálás 
 
A spektrumok normálása az intenzitásértékek átskálázását jelenti adott követelmények 

szerint, általában úgy, hogy egy kiválasztott, intenzitásértékekből származtatott mennyiség 
(pl. összeg vagy négyzetösszeg) egy meghatározott (standard) értéket vegyen fel. Az eljárás 
célja, hogy az intenzitásértékek egy kívánt értéktartományon belülre essenek, illetve, ha több 
spektrum esetében is elvégezzük ezt, hogy összehasonlíthatóak legyenek. A kémiai térképe-
zésben a spektrumok teljes intenzitásának ingadozását szokás kiküszöbölni ezzel, melyet leg-
inkább a fókuszálási bizonytalanság, illetve a minta porozitásának mérési pontok, ill. minták 
közötti ingadozása okoz. A (2.1) egyenlet szerinti normálást éppen ezért leggyakrabban teljes 
függvénygörbe alatti területre szokták végezni, de más megoldásokra is van lehetőség (pl. 
egységnyi „hosszra” négyzetösszegzéssel, de végezhető egy adott sáv intenzitására vagy en-
nek görbe alatti területére is, stb.) 

2

1

norm 100ij
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j

x
x

x
λ

=λ

= ⋅

∑
         (2.1) 

ahol xij az i-edik térkép-spektrum intenzitása a j-edik hullámszámváltozónál, λ1 és λ2 pedig a 
normáláshoz választott hullámszámtartomány szélei (a változók sorszámaként megadva). A 
100-as szorzófaktor elhagyható, alkalmazásával a görbe alatti terület 100 lesz, a spektrumok 
intenzitásértékei pedig (teljes hullámszámtartományon végezve a normálást) általában és hoz-
závetőlegesen 0 és 1 közé kerülnek.  
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2.2.2.4. Skálaeltolás nulla középre [27] (centrálás, centering) 
 
A centrálás konstans eltolást jelent az eredeti intenzitásskálán oly módon, hogy a tulaj-

donságvektorok elemeinek, azaz az egyes hullámszámokon mért intenzitásoknak számtani 
közepe (az egész térképre vonatkoztatva) 0 legyen (2.2 egyenlet). Míg az előző két adatelőké-
szítési módszer egyedi spektrumokra is alkalmazható – illetve több spektrum kezelése is az 
egyedi spektrumok egymástól független feldolgozását jelenti – ez utóbbi értelemszerűen csak 
több spektrumot tartalmazó térképek esetében értelmezhető. 

centr.

1

1;    
r

ij ij j j ij
i

x x x x x
r =

= − = ∑         (2.2) 

ahol xij az eredeti adatmátrix i-edik sorának és j-edik oszlopának eleme,    a j-edik oszlop in-
tenzitásértékeinek átlaga, r pedig a térkép-spektrumok száma (a 2.2.2. ábrán látható módon). 
A művelettel az adathalmazban szereplő minden spektrumból kivonjuk az adathalmaz átlag-
spektrumát. 
 

2.2.2.5. Hullámszám-standardizálás [27] (skálázás, autoscaling) 
 
A standardizálás során léptékváltás történik nulla középre és egységnyi szórásra:  

( )2std.

1

1;    
1

r
ij j

ij j ij j
ij

x x
x s x x

s r =

−
= = −

− ∑       (2.3) 

ahol    az előzőekhez hasonlóan a j-edik oszlopátlag, az sj pedig a j-edik tulajdonságvektor 
elemeinek tapasztalati szórása. A(z oszlop)standardizálás konstans eltolást és zsugorítást 
(vagy nyújtást) jelent az eredeti skálán oly módon, hogy a tulajdonságvektorok elemeinek 
számtani közepe 0, szórása pedig 1 legyen. A standardizált változó dimenziómentessé és a 
többi standardizált változóval azonos skálájúvá válik, ezért elsősorban olyan adatsorok eseté-
ben alkalmazzák, ahol az egyes tulajdonságváltozók különböző fizikai mennyiségeket jelöl-
nek és különböző skálán vannak. A spektrometriában az egyes oszlopok fizikai értelme ekvi-
valens, de alkalmazása többváltozós regressziónál bizonyos esetekben mégis előnyös lehet. 

 
2.2.2.6. Egyéb adatelőkészítési módszerek 
 
A NIR spektrumok leggyakoribb korrekciója a sor-standardizálás [28] (standard normal 

variate, SNV) és a multiplikatív szóródási korrekció [29] (multiplicative scatter correction, 
MSC), de esetenként Raman-spektrumok feldolgozásakor is alkalmazzák őket (ezek is alkal-
mazhatók az alapvonal eltávolítására). Esetenként a spektrumok deriválása is hasznos lehet, 
különösen, ha apró eltérések felnagyítására van szükség. Bizonyos kísérleti elrendezések ese-
tében a kozmikus háttérsugárzás nagyszámú éles csúcs megjelenését okozza a felvett spekt-
rumokban: ezek eltávolítása terület-specifikus, a kémiai térképezésben is többféle módszer 
alkalmazható [30,31]. Ez utóbbi eljárásokat a disszertációban ismertetett vizsgálatok során 
nem alkalmaztuk – legfeljebb nem részletezett elővizsgálatok alkalmával – ezért a részletes 
bemutatásuktól eltekintünk. 
 
 

2.2.3. Kémiai térképek feldolgozására alkalmazható kemometriai módszerek 
 

Az előző fejezetekben ismertetett lépések mindegyike azt a célt szolgálja, hogy az össze-
tevők elhelyezkedése a vizsgált felületen megjeleníthető legyen. Mivel a kémiai térképek óri-
ási mennyiségű adatot tartalmaznak, igen gyakran sokváltozós statisztikai (kemometriai) 
módszereket kell segítségül hívni a fontos paraméterek azonosításához vagy meghatározásá-

jx

jx
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hoz [32]. Spektrális adattömbök feldolgozására számos eljárás alkalmas lehet, e fejezet terje-
delmi korlátok miatt csak a disszertációban alkalmazott módszereket ismerteti. 

 
2.2.3.1. Spektrometriai megközelítésű értékelési módszerek 
 
A kémiai térképek feldolgozására a spektrometriában megszokott értékelési eljárások is 

alkalmazhatók. Ezek közül legjobban a kiválasztott sáv intenzitásán alapuló eljárás és a mért 
(keverék)spektrumoknak a tiszta összetevők spektrumaival történő ún. modellezése terjedt el a 
kémiai térképezés területén. 

 
2.2.3.1.1. Térképek megjelenítése az összetevőkre jellemző sávok intenzitása alapján 
 
A legegyszerűbb módszer egy összetevő elhelyezkedésének (eloszlatottságának) megha-

tározására, ha valamelyik jellemző sávjának intenzitását ábrázoljuk a hely függvényében. Az 
intenzitás értékének az átlátható, kétdimenziós ábrázolás megkönnyítése érdekében az adott 
képpont színe (vagy világossága) felel meg. Mivel a (2.4) egyenlet értelmében egy Raman-
sáv intenzitása lineárisan függ a fotonnal ütköző molekulák számától [33] – és így az összete-
vő mintatérfogatbeli koncentrációjától – az így kapott kép elvileg megegyezik a vizsgált ösz-
szetevő relatív elhelyezkedésével. Sávintenzitás helyett ábrázolhatjuk két hullámhossz (hul-
lámszám) közötti görbe alatti területet, akár két sávintenzitás/sávterület hányadosának értékét 
is. 
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ahol c a fénysebesség, h a Planck-féle állandó, IL a besugárzás intenzitása, N a fotonokkal 
ütköző molekulák száma, ν a molekula rezgési frekvenciája (Hz), ν0 a besugárzó lézer frek-
venciája (Hz), µ a rezgő atomok redukált tömege, k a Boltzmann-állandó, T az abszolút hő-
mérséklet, αa’ a polarizálhatósági tenzor izotróp tagjának nyoma, γa’ a polarizálhatósági 
tenzor anizotróp tagjának második invariánsa. 

A spektrometria más ágaihoz hasonlóan kémiai térképezésben is túlnyomórészt az egy-
változós megközelítés uralkodik [34-40], még a legújabb keletű tanulmányokban is gyakran 
előfordul [41-50]. Ezen eljárások azonban csak bizonyos esetekben megbízhatók. Legfonto-
sabb követelmény, hogy az elemezni kívánt összetevő rendelkezzen éles rezgési sávval. 
Komplex rendszerek esetén – különösen NIR spektrumok esetében – további probléma, hogy 
az egyes összetevők rezgési sávjai átlapolnak egymással: ekkor nehéz, vagy nem lehet olyan 
sávot kiválasztani, mely kizárólag egyetlen összetevőre jellemző. 

 
2.2.3.1.2. Térkép-spektrumok modellezése a tiszta alkotóelemek referenciaspektrumaival 
 
Amennyiben a (2.4) összefüggés – tulajdonképpen a Lambert-Beer törvény – érvényes, és 

az összetevők között nincs (spektrumokat befolyásoló) kölcsönhatás, a kémiai térképet alkotó 
spektrumok felírhatók az alkotó összetevők spektrumainak lineáris kombinációiként [51]. E 
két feltevést együttesen bilineáris modellnek nevezik, és jól ismert a klasszikus rezgési 
spektrometriában [52].  

X = CST + E          (2.5) 
ST (p × k) a p db tiszta összetevő referenciaspektrumaiból képzett mátrix. Minden spekt-

rum k intenzitásértékből áll, és egy sort alkot ebben a mátrixban. X (r × k) a Raman-térképből 
kiterítéssel (2.2.2. ábra) kapott adatmátrix, mely az összesen r darab mért spektrumot tartal-
mazza sorok formájában. A C (r × p) mátrix sorvektorok formájában tartalmazza az egyes 
mérési pontok koncentrációprofilját az összes (p) összetevőre. Az E (r × k) mátrix a reziduális 
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zajt (hibát) reprezentálja. Az egyenletnek egy igen szemléletes illusztrációja megtalálható 
Gendrin és társai összefoglalójában [7]. 

Amennyiben ismerjük a referenciaspektrumokat és elhanyagoljuk az E hibamátrixot, a 
mérési pontok koncentrációprofiljai igen egyszerűen számíthatók az egyenlet átrendezésével 
(az ún. pszeudoinverz mátrix elemeinek kiszámításával): 

C = XS(STS)-1          (2.6) 
Amennyiben a referenciaspektrumok (ST) intenzitásértékeinek skálája valamilyen okból 

nem felel meg a vizsgált mintáról felvett spektrumok (X) intenzitásértékei skálájának – pl. 
eltérő felvételi idő, eltérő mintaszerkezet (porozitás), fókuszálási torzítás, ill. a spektrumok 
normálása bármelyik mátrixban – a koncentrációkat utólag át kell skálázni oly módon, hogy 
az összes (p számú) összetevőre vett összegük bármely i-edik mérési pontban 1-et (100%-ot) 
adjon. A koncentrációk ily módon történő normálása a (2.7) egyenlettel valósítható meg. 

1
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c
c
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=

∑
          (2.7) 

Természetesen az alkotó összetevők spektruma is meghatározható, amennyiben az egyes 
mérési pontok koncentrációprofiljait ismerjük: 

ST = (CTC)-1CTX          (2.8) 
A térkép-spektrumok ún. modellezésének is nevezett eljárás a klasszikus legkisebb négy-

zetek módszere (classical least squares, CLS) nevet viseli. Alkalmazásához nincs szükség 
kalibráló sorozatok elkészítésére, hiszen csak a teljesen tiszta összetevők spektrumait használ-
ja fel. Ugyanakkor kalibráló sor híján nem ismert a torzítás, illetve a koncentrációbecslés hi-
bájának mértéke, így a számított koncentrációk csak közelítő jellegűek. Az egyváltozós érté-
kelés mellett e módszer tekinthető legelterjedtebbnek a kémiai térképezés területén [53-55]. 
Néhány tanulmányban a referenciaspektrumok ismeretében nem a CLS-t alkalmazták, hanem 
hagyományos [6,56] vagy ún. továbbfejlesztett [57] korrelációs térképet hoztak létre az egyes 
tiszta összetevőkkel (vagy más, célszerűen választott referenciával) vett korrelációs koeffici-
ensek ábrázolásával. 

 
2.2.3.2. Felderítő statisztikai eljárások 
 
Bizonyos esetekben, például ismeretlen összetételű minták (pl. hamisított gyógyszerké-

szítmények, ismeretlen összetételű műanyaghulladékok) elemzésekor nem állnak rendelkezés-
re az alkotó összetevők referenciaspektrumai. A kémiai térképekben jelen lévő óriási adat-
mennyiség azonban ilyen körülmények között is lehetővé teszi az alkotó összetevők azonosí-
tását és a koncentrációtérképek becslését. 

A kémiai térképet ilyen esetekben ismeretlen, „felderítendő” adathalmaznak kell tekinte-
ni. Adathalmazok matematikai elemzésére számos eljárás alkalmazható, melyek összefoglaló 
néven felderítő statisztikai módszerekként ismertek a szakirodalomban. Ezekre általában jel-
lemző, hogy igen sokféle adathalmaz kezelésére alkalmasak, és a legkülönbözőbb tudomány-
területeken is hasznosíthatók – köztük az analitikai kémiában, ill. ezen belül a rezgési spektro-
metriában is. 

A felderítő statisztikai módszerek közül a jelen fejezet három módszercsaládot ismertet. 
Ismeretlen adathalmazok egyik legalapvetőbb megismerési technikáját alkotják a főkompo-
nens-elemzés különböző változatai. Ezek úgy próbálják egyszerűsíteni és áttekinthetőbbé ten-
ni az adatsort, hogy elősegítik annak egy célszerűen meghatározott, alacsonyabb dimenziójú 
tulajdonságtérbe helyezését. A csoportosítási módszerek az adathalmazban tapasztalható min-
tázatok detektálását és elemzését teszik lehetővé, ezért mintázatfelismerési (pattern recog-
nition) módszereknek is nevezik őket. A korrelációs módszerek kifejezetten spektrális adatso-
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rokra lettek kifejlesztve, melyek egyszerű matematikai műveletek alkalmazásával teszik lehe-
tővé ezek beható elemzését. A negyedik, spektrumok vizsgálata szempontjából egyik legfon-
tosabb csoportot az ún. görbeillesztés nélküli profilkinyerés (self-modelling curve resolution) 
módszerei alkotják. Mivel e csoport részletesebb ismertetésre és kiterjedtebb alkalmazásra 
kerül a disszertációban, ezek bemutatását egy külön (a 2.2.3.3.) alfejezet tartalmazza. 

 
2.2.3.2.1. Főkomponens-elemzésen alapuló módszerek [58] 
 
E módszercsalád tagjai az adathalmaz matematikai transzformációját hajtják végre oly 

módon, hogy az adatmátrix eredeti változóinak (oszlopainak) felhasználásával újakat hoznak 
létre, előre meghatározott elvek szerint. 

A főkomponens-elemzés (principal component analysis, PCA) [59] a CLS módszerhez 
hasonlóan a bilinearitás feltételezésére épül (ld. a Függelék 9.3.1. fejezetét). Az adatokat az 
eredeti változótér helyett egy olyan ortonormált altérre vetíti, ahol az új változók (ún. főkom-
ponensek, angolul principal component vagy loading, rövidítve PC) a lehető legjobban leírják 
az adathalmazban jelen lévő varianciát. Másképp megfogalmazva, az első néhány új változó 
tartalmazza az adathalmazban jelen lévő információ túlnyomó részét, így ezek elválaszthatóvá 
válnak a többi (szintén újonnan létrehozott) változótól, melyek főként zajt és egyéb zavaró 
effektusokat tartalmaznak. Matematikailag többféleképpen is megvalósítható, egyik legkézen-
fekvőbb eljárás az adatmátrix szingulárisérték-felbontása a (2.9) egyenlet szerint: 

X = UΣVT + E          (2.9) 
Ahol U (r × r) az ún. bal oldali, V (k × k) az ún. jobboldali sajátvektor-mátrix, Σ (r × k) 

pedig az ún. szinguláris értékeket tartalmazza a főátlójában, mégpedig növekvő index-szám 
szerint (felülről lefelé, ill. balról jobbra) csökkenő sorrendben. Az eljárás a négyzetes mátri-
xok sajátérték-felbontásával analóg, annak kiterjesztéseként fogható fel nem négyzetes mátri-
xokra (ld. még e Függelék 9.1.1.3. alfejezetét). Az E (r × k) mátrix továbbra is a hibát jelöli, 
bár itt csak a jelzés szintjén, mert minden egyes szinguláris érték, ill. sajátvektor kiszámítása-
kor az E mátrix minden elemének értéke (numerikus hibahatáron belül) 0. E sajátvektorok 
fontos tulajdonsága, hogy merőlegesek egymásra, illetve egységnyi hosszúak (azaz ortonor-
máltak). 

A főkomponens-elemzés előnye, hogy egy sokdimenziós adathalmaz esetében is legtöbb-
ször csak az első néhány főkomponens mentén van lényeges eltérés az objektumok (spektru-
mok) között, a többi elhanyagolható. Csak e néhány főkomponens mentén kiszámítva és meg-
tartva az adatpontok koordinátáit (az ún. főkomponens-együtthatókat, angol kifejezéssel 
score-okat) jelentősen csökkenthető az adatrendszer dimenziója. 

Azt, hogy hány főkomponenst tartsunk meg, a szinguláris értékek (Σ) vagy az egyes fő-
komponensek által leírt variancia elemzésével dönthető el. Ez megtehető vizuális alapon, az 
említett értékek ábrázolásával a főkomponensek sorszámának vagy a modellben használt PC-
k számának függvényében (ún. hegyomlás-ábra, angolul scree plot [60]), de számos statiszti-
kai alapú módszer is létezik [61-64]. Ezek a zaj miatt teljes rangú adatmátrixok ún. pszeudo-
rangját kísérlik meg meghatározni, azaz azon szinguláris értékek számát, melyek várható ér-
téke nem nulla. Amikor sikerült döntést hozni, akkor a megtartott főkomponensek a tiszta 
összetevők spektrumainak becsléseként használhatók, a hozzájuk tartozó ún. főkomponens-
együtthatók pedig a megfelelő összetevők koncentrációtérképével analóg eloszlatottság-
térképek megjelenítését teszik lehetővé. 

A PCA módszer – csakúgy, mint általában – a kémiai térképezésben is egyike a leggyak-
rabban alkalmazott többváltozós értékelési módszereknek (a CLS mellett) [6,7,20,65-69]. 
Egyes közleményekben, különösen NIR kamera alkalmazásakor többváltozós képelemzést 
említenek, de legtöbbször itt is PCA-ról van szó [70]. 
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A főkomponens-elemzés mellett számos hasonló módszer létezik és használható, melyek 
hasonló működési elven az alkotók spektrumainak becslését segítik elő (kulcsprofi-
lok halmazát szolgáltató faktorelemzés – key-set factor analysis, KSFA [71], iteratív célpro-
fil-transzformációs faktorelemzés – iterative target transformation factor analysis, ITTFA 
[72], szelvényezett kifejlődő faktorelemzés – window-evolving factor analysis, WEFA [73-
75]). A célprofil-entrópia minimalizálás (band-target entropy minimization, BTEM [76]) 
módszer szintén PCA alapú, a főkomponensek transzformációjával (forgatásával) és egy ent-
rópia jellegűnek definiált érték minimalizálásával egyenként határozza meg az alkotóelemek 
spektrumait. Ez utóbbi kifejezetten sok alkalmazással bír a kémiai térképezésben [77-82], bár 
független szerzők nem alkalmazták. 

A képfeldolgozásban széles körben alkalmazott, és így a kémiai térképezés szempontjá-
ból ígéretes módszer a maximális autokorrelációs faktorelemzés (maximum autocorrelation 
factors, MAF), mely a többi itt tárgyalt kemometriai módszerrel ellentétben az adatsort a kite-
rítés előtt, annak háromdimenziós formájában használja fel, és explicit módon figyelembe 
veszi a „kép” (a minta) térbeli szerkezetét [83]. Ezt – leegyszerűsítve – úgy éri el, hogy a há-
romdimenziós adattömböt a térbeli koordináták mentén (átlós irányban) eltolja néhány kép-
ponttal, és olyan faktorokat (főkomponenseket) keres, melyek a legnagyobb autokorrelációt 
mutatják az eredeti és az eltolt adattömb között. A módszer igen jól alkalmazható 
tömegspektrometriás térképezés (ToF-SIMS) esetében [84], így érdemesnek tartottuk tesztelé-
sét a rezgési spektrometrián alapuló kémiai térképezésben is, melyre viszont nincs példa a 
szakirodalomban. 

 
2.2.3.2.2. Csoportosítási eljárások [85] 
 
Az adatmátrixok úgy is felfoghatók, mint a mátrix egyes oszlopai által képviselt tulajdon-

ságvektorok – azaz koordinátatengelyek – által kifeszített térben elhelyezkedő pontok halma-
zai. (E koncepció részletezése a Függelék 9.1.1. fejezetében található, grafikus illusztrációval 
a 9.1.3. fejezetben.) E pontok általában nem teljesen szétszórva, hanem valamilyen módon 
rendezetten helyezkednek el a tulajdonságok terében. Ha képesek lennénk az egész tulajdon-
ságteret ábrázolni a benne lévő pontokkal együtt, akkor vizuális úton le lehetne vonni a kö-
vetkeztetést arról, hogy milyen mintázatok vannak jelen az adathalmazban és ezek milyen 
infomációval szolgálnak. A teljesen korrekt ábrázolás azonban már három dimenzió esetén is 
nehézkes (nyomtatott formában pedig lehetetlen), márpedig az elemzendő adathalmazok en-
nél még sokkal több változót tartalmaznak (a spektroszkópiában akár több ezret is). 

Amennyiben az adatpontok csoportokba rendeződnek oly módon, hogy az egyes csopor-
tokon belüli távolságok kisebbek a különböző csoportok közötti távolságoknál, akkor az ún. 
csoportosítási (klaszterezési) eljárások igen jól alkalmazhatók. Ennek számos fajtája közül e 
disszertáció csak a K-közép csoportosítást (K-means clustering) alkalmazza, ezért e fejezet 
csak ennek alapjait mutatja be. 

A csoportosítási eljárások először általában egy ún. távolság-mátrixot hoznak létre az 
adatpontok között, melynek elemei az egyes objektumok közötti páronkénti távolságok. (A 
távolság többféleképp is definiálható, ezek közül legegyszerűbben az euklideszi távolság in-
terpretálható.) A K-közép módszernél előre meg kell adni, hány csoportot szeretnénk elkülö-
níteni. A módszer iteratív: első lépésben valamilyen, szintén a felhasználó által választott elv 
szerint ki kell választani, az adatrendszer mely objektumai (pl. mely spektrumok) legyenek a 
kezdeti csoportok középpontjai. Ezután minden pont ahhoz a csoporthoz lesz hozzárendelve, 
melynek középpontjához a legközelebb esik. Miután minden pont már valamelyik csoporthoz 
tartozik, kiszámítható az egyes csoportok módosult középpontjainak helye. A középpontok 
módosulása miatt újra ellenőrizni kell, melyik pont melyik csoportközépponthoz áll legköze-
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lebb. E két lépés ismétlődik a konvergencia eléréséig (pl. amikor a csoportközéppontok leg-
utolsó módosítása után is minden pont ugyanabban a csoportban marad). 

Amennyiben a minta szerkezete és az alkalmazott térképezési lépésköz, ill. mikroszkópi 
nagyítás viszonya olyan, hogy minden képpontban egyetlen keresett „összetevő” (vagy egyéb 
elemezni kívánt spektrális hatás) van jelen, a csoportelemzési eljárások jól használhatók tér-
képezési feladatok megoldásában [86]. A csoportokon belüli spektrumok átlaga az egyes ösz-
szetevők spektrumának becslésére is használható. E módszereket gyakran alkalmazzák bioló-
giai minták térképezéses vizsgálatában [87-90], és már található gyógyszeripari példa is 
[69,91-93]. 

 
2.2.3.2.3. Minta-minta 2D korrelációs spektroszkópia 
 
Jelsorozatokból álló adattömbök matematikai elemzésének változatos családját alkotják a 

spektrum-korrelációs módszerek. Ezek kémiai térképezésre, ill. általánosságban több azonos 
körülmények között felvett spektrumból álló adathalmazok elemzésére kifejlesztett változata a 
minta-minta kétdimenziós korrelációs spektroszkópia (sample-sample 2D correlation spec-
troscopy, SS2D) [94-95]. A módszer lényege, hogy az adatrendszer centrálása után az X adat-
mátrixot megszorozzuk önmaga transzponáltjával, és így a spektrumok kovarianciamátrixát 
hozzuk létre, azaz egy olyan mátrixot, mely elemeiben – a szabadsági fokok számával, azaz 
egy, a térképre jellemző konstanssal osztás után – az egyes spektrumok közti kovariancia-
értékeket tartalmazza. (Az adathalmaz standardizálásával ugyanilyen módon a spektrumok 
korrelációs mátrixa kapható meg. Az SS2D módszer matematikai megvalósítása analóg a 
Függelékben ismertetett (9.17) és (9.18) egyenletekkel.) 

A kovarianciamátrixban található legnagyobb értékek megkeresésével kiválaszthatók az 
adathalmaz (pl. kémiai térkép) legrelevánsabb spektrumai, melyek általában éppen a tiszta 
összetevőkhöz tartoznak. Itt tehát nem rekonstruáljuk a tiszta alkotók spektrumait, hanem a 
térkép spektrumai közül választjuk ki őket. A tiszta összetevők ily módon becsült spektrumai-
nak mátrixba rendezése után a koncentrációtérképek becslése a (2.6) összefüggéssel számítha-
tó. A módszer egyszerű, jól alkalmazható, azonban jelentős mennyiségű vizuális elemzést, 
azaz felhasználói munkát igényel. 

Az SS2D módszert jellemzően leginkább az azt kifejlesztő kutatók alkalmazták gyógy-
szerek [96-97], és polimer-minták [98] összetevőinek azonosítására és térbeli elhelyezkedésük 
megjelenítésére. Független elemzők által még nem történt meg az SS2D módszer tesztelése és 
más eljárásokkal történő összehasonlítása, így ez is részét képezte vizsgálatainknak. Időköz-
ben a kétdimenziós korrelációs elemzés továbbfejlesztett változatai is megjelentek, melyek 
érzékenyen mutatják a fizikai szerkezet megváltozását jelző spektrális eltéréseket [99-100]. 

 
2.2.3.3. Görbeillesztés nélküli profilkinyerés módszerei 
 
A 2.2.3.2. alfejezetben ismertetett felderítő statisztikai módszerek mindegyike – bizonyos 

feltételek teljesülése esetén – közvetett úton, többé-kevésbé a mintát alkotó összetevők spekt-
rumának becslésére is használható. Azonban e módszerek hátterében álló feltevések sokszor 
nem felelnek meg a spektrális adatsorok jellemző tulajdonságainak. Ennélfogva olyan mód-
szerek kifejlesztése is szükségessé vált, melyek matematikai interpretációja figyelembe veszi 
az analitikai kémiai jelsorozatok jellegzetességeit. Ezeket összefoglaló néven görbeillesztés 
nélküli profilkinyerésnek (self-modeling curve resolution, SMCR), más néven többváltozós 
görbefelbontásnak (multivariate curve resolution, MCR) nevezzük. Az SMCR megvalósítható 
analitikusan (egyelőre legfeljebb háromkomponensű rendszer esetén), mely az ekvivalens 
megoldások teljes halmazát szolgáltatja, illetve numerikusan: vagy egyetlen konkrét megol-
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dáshoz vezető algoritmusokkal, vagy ezek megoldásaiból kiindulva szintén ekvivalens meg-
oldások bővebb halmazát eredményezve. 

 
2.2.3.3.1. Forgatási bizonytalanság fogalma és vizsgálata 
 
A (2.9) egyenlet szerint a bilineáris adatmátrixok felbonthatók ortogonális mátrixok szor-

zatára. Ugyan az erre szolgáló eddig említett módszerek (pl. PCA) egyetlen konkrét megol-
dást adnak, ez csak az U és VT mátrixok sajátvektorainak a már említett kikötései miatt van. 
(Egyrészt, hogy a főkomponensek ortonormáltak legyenek, másrészt, hogy minden főkompo-
nens a lehető legtöbb varianciát „magyarázza meg” az adathamazból). Ha nem alkalmazunk 
(ilyen szigorú) kikötéseket, a megoldás nem egyértelmű, hiszen bármilyen invertálható R (k × 
k) ún. forgatómátrixot alkalmazva az 

X = (USR)(R-1VT) + E = T +UΣV E         (2.10) 
felbontás matematikailag ekvivalens [101-104]. Ennélfogva a felbontásra végtelen sok opti-
mális megoldás létezik, melyek halmaza matematikai vagy fizikai megkötések alkalmazásával 
csökkenthető. Ezt nevezik forgatási bizonytalanságnak (rotational ambiguity), mely az X 
adatmátrix jellemzője. Kétkomponensű rendszer esetén Lawton és Sylvestre dolgozta ki a 
megoldások teljes halmazát analitikus módon szolgáltató eljárást [105] a tiszta összetevők 
spektrumai (más néven spektrális profilok), illetve a koncentrációk nemnegativitásának kikö-
tésével. Ennek kiterjesztését három komponensre Borgen és társai [106,107] publikálták elő-
ször, azonban az analitikus eljárás érthető és reprodukálható ismertetése csak a közelmúltban 
történt meg [108-112]. A módszer egyelőre legfeljebb háromkomponensű rendszerek vizsgá-
latában használható. A forgatási bizonytalanság számítása elvileg lehetséges numerikusan is 
[101,102,113], azonban ezek nem feltétlenül szolgáltatják az ekvivalens megoldások teljes 
halmazát [112], így könnyen a forgatási bizonytalanság alulbecsléséhez vezethetnek (azonban 
előzetes becslésre használhatók háromnál több összetevőt tartalmazó rendszerek esetében is). 

Megjegyzendő, hogy az adatmátrixok bilineáris felbontásának ún. intenzitás- vagy skála-
bizonytalansága is van (scale v. intensity ambiguity), ugyanis előzetes információk hiányában 
nem lehet következtetést levonni az egyes spektrális profilok (ST mátrix) összintenzitására, 
illetve a koncentrációprofilok (C mátrix) numerikus tartományára sem. Ez azonban általában 
nem okoz problémát, hiszen kiküszöbölhető valamelyik mátrix normálásával. Kémiai térké-
pezés esetében például a vizsgálatok túlnyomó többségében tömegszázalékos koncentráció-
skálán végezzük a meghatározást, ekkor az összes összetevő koncentrációjának összege defi-
níció szerint 1 (azaz 100%), s ez a (2.5) összefüggés értelmében megszabja az ST mátrix in-
tenzitásskáláját is. 

 
2.2.3.3.2. Egyszerű használatú, párbeszédes görbeillesztés nélküli keverék-elemzés 
 
A görbeillesztés nélküli profilkinyerés (SMCR) egyik legegyszerűbb megvalósítási mód-

ja az egyszerű használatú, párbeszédes görbeillesztés nélküli keverék-elemzés (simple-to-use 
self-modelling mixture analysis, SMMA vagy SIMPLISMA) [114]. Ez a módszer az adattömb 
matematikai, fizikailag gyakran nem interpretálható transzformációja (ld. PCA) helyett arra 
hagyatkozik, hogy minden alkotó esetében kiválasztja a többi összetevő sávjaival legkevésbé 
átlapoló, csak az adott összetevőre jellemző sávot. Ehhez ún. „tisztasági” (purity) értékek 
számíthatók minden összetevőre. Az i-edik változó (hullámszám-csatorna) tisztasági értéke a 
j-edik összetevőre vonatkoztatva (pij) az alábbi képlettel számítható: 
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ahol  µi az i-edik változó (i-edik hullámszámcsatornához tartozó intenzitásértékek) számtani 
átlaga, σi az i-edik változó szórása, ωij egy determinánsból számolt súlyérték, amely megaka-
dályozza, hogy egy összetevő jellemző sávjának megtalálása után olyan sávot válasszunk 
„tisztának” a következő lépésben, amely egy egyszer már kiválasztott összetevőhöz tartozik. 
(Nem mindegyik algoritmus alkalmazza ezt a súlytényezőt, el is lehet hanyagolni.) α az ún. 
eltolási (offset) érték a zaj hatásának csökkentésére. (Az eltolási érték nevezőhöz (µi) történő 
hozzáadásával megakadályozható, hogy egy sáv azért tűnjön tisztának, mert nagyon kicsi az 
intenzitásának a várható értéke. Másképpen fogalmazva, a 0 várható értékű, csak zajt tartal-
mazó hullámszám-csatornák vagy változók így már nem adnak nagy pij értékeket, és nem 
hisszük őket tiszta sávoknak.) 

Az eljárás mindegyik adott j-edik összetevőre kiválasztja a legnagyobb tisztaságértékkel 
rendelkező hullámszám-csatornát. Ez elvileg az adott összetevőre leginkább jellemző rezgési 
sávhoz tartozik. A sávok kiválasztását követően a módszer az intenzitások arányában állapítja 
meg a koncentrációmátrixot, akár úgy, hogy magukat a kiválasztott oszlopokban jelen lévő 
intenzitásértékeket helyettesíti a koncentrációmátrixba. A tiszta spektrumok az így becsült 
koncentrációmátrixból a CLS (2.8) egyenletét felhasználva becsülhetők meg. 

A módszer hátránya, hogy negatív koncentrációértékeket is adhat, melyek fizikailag nem 
interpretálhatók (bár általában akkor jelennek meg, amikor egy adott összetevő nincs jelen az 
adott mérési pontban). Nagyobb probléma, hogy a koncentrációmátrix becsléséhez kiválasz-
tott hullámszám-csatornákat spektrális zaj terheli, ami megjelenik az intenzitásokkal becsült 
koncentrációkban csakúgy, mint a (2.8) egyenlet alapján becsült tisztaösszetevő-spektrumok-
ban. Ennek ellenére több publikáció bizonyítja, hogy jól alkalmazható kémiai térképezésben 
[91,100]. 

 
2.2.3.3.3. Többváltozós görbefelbontás – váltakozó legkisebb négyzetek módszere 

 
Az eddig tárgyalt módszerek által szolgáltatott – illetve bármilyen más módon becsült – 

tisztaösszetevő-spektrumok pontosítására használhatók a (2.5) egyenlet E hibamátrixának 
minimalizálására törekvő iterációs eljárások, melyek egyik képviselője a többváltozós görbe-
felbontás – váltakozó legkisebb négyzetek módszere (multivariate curve resolution – 
alternating least squares, MCR-ALS [115]). Az algoritmus az alábbi célfüggvényt használja: 
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Ezt a négyzetes hibát az eljárás úgy csökkenti, hogy a becsült koncentrációkból spektru-
mokat, illetve a becsült spektrumokból koncentrációkat számít a (2.6) és (2.8) egyenleteket 
felhasználva. Minden egyes lépésben, a számított C és ST után előre beállított, általában fizi-
kai követelményekhez rendelhető matematikai korlátokat érvényesít. Ilyen korlátok lehetnek 
az intenzitásértékek és a koncentrációk nemnegativitása, az anyagmérleg (closure constraint, 
a számított koncentrációk összege konstans – pl. 100% – legyen), a spektrumok normalitása, 
illetve, hogy a számított koncentrációprofil illeszkedjen egy elméleti modellből számított 
koncentrációprofilra (pl. valós időben, spektrometriával követett, ismert kinetikájú folyama-
tok vizsgálata esetében) [116]. Kémiai térképezés esetén minden képpont esetén kiköthető (ill. 
előzetes vizsgálattal megbecsülhető), hogy az adott pont hány összetevőt tartalmaz, s ezáltal 
pontosítható a becslés [117]. Megfelelő megkötésekkel mennyiségi kalibráció is végezhető 
[118]. A kinyert profilok által bezárt szögre vonatkozó ún. kontrasztosítás (contrast v. angle 
constraint) kikötésével elérhető, hogy az algoritmussal kinyert tisztaösszetevő-spektrumok az 
ekvivalens megoldások 2.2.3.3.1. fejezetben tárgyalt tartományán belül a lehető legnagyobb 
mértékben különbözzenek egymástól [119]. Az iterációs számítások akkor érnek véget, mikor 
egy előre meghatározott konvergencia-kritérium teljesül: például, amikor a fizikai megköté-



23 
 

sek már maguktól érvényesülnek egy megadott tűréshatáron belül, vagy az egymást követő 
iterációs lépések becslései csak elhanyagolható mértékben változnak. A kontrasztosítás nem-
csak megkötésként, hanem konvergencia-kritériumként is alkalmazható [120]. 

E technika alkalmazása egyre gyakoribb a sokváltozós jelsorozatokat generáló analitikai 
módszerek értékelésében, mert a lehetséges megkötések tárháza igen széles. Ennek megfele-
lően kémiai térképezésben is elterjedőben van [93,121-126]. Közvetlen mennyiségi elemzés-
ben is használták már [127], bár az általában (ill. a vonatkozó közleményben) alkalmazott 
megkötések mellett valójában – a CLS-hez hasonlóan – csak félkvantitatív becslésre alkal-
mas. Egy, az MCR-ALS módszerrel analóg módszert is publikáltak kémiai térképi adatsorok 
példáján kiterjesztett „varimax” forgatás (varimax extended rotation, VER) névvel [128]. 

 
2.2.3.3.4. Pozitív mátrixfelbontás 

 
A pozitív mátrixfelbontás (positive matrix factorization, PMF) művelete az MCR-ALS-

hez hasonlóan a (2.5) egyenletben lévő E hibatagot igyekszik csökkenteni, ezzel finomítva a 
C és ST becsléseit [129]. Az egyes hibatagokhoz tartozó bizonytalanság ismeretében – azaz a 
zaj heteroszkedaszticitását figyelembe véve – az alábbi függvényt kell minimalizálni:  

 
(2.13) 

A (2.13) egyenletben r és k rendre a sorok és az oszlopok száma, míg σij a mért értékek 
bizonytalansága (tulajdonképpen a zaj szintje). A PMF esetében a zaj figyelembevétele 
lehetőve teszi a változók közötti súlyozást, azaz a bizonytalanabb hullámszámcsatornák ke-
vésbé járulnak hozzá a célfüggvényhez, robusztusabbá téve az algoritmus lefutását és segítve 
a konvergenciát [130]. A program a Q(E) célfüggvény minimalizálását valósítja meg 
gradiensszámításon alapuló optimalizálási módszerrel, úgy, hogy közben C és ST elemeire 
nemnegativitási és normalitási kritériumot alkalmaz. Az MCR-ALS módszerhez képest a leg-
lényegesebb különbséget – az optimalizálás módja mellett – tehát a súlyozás lehetősége képe-
zi, bár a közelmúltban az MCR-ALS fejlesztői is előálltak annak súlyozást lehetővé változa-
tával [131]. 

 

(2.14) 

A program a (2.13) egyenletet kiegészíti P(C) és P(ST) büntető (penalty), illetve R(C) és 
R(ST) szabályozó (regularization) tagokkal. Az α és β értékek a logaritmikus büntető tagok 
erősségét kontrollálják és a nemnegativitási kritérium érvényesítéséért felelnek, míg hasonló-
an a γ és a δ koefficiensek a szabályozó tagok, azaz a normalitási kritérium erősségét befolyá-
solják. Az α, β, γ és δ értékek nagyon kicsik, így az iteráció végére hatásuk elhanyagolhatóvá 
válik. A szabályozó tagok mindig szükségesek, hogy kiküszöböljék a modellből a szingulari-
tást (a nullával való osztást). Ezek beállítását az algoritmus végzi a program bemenő paramé-
tereinek függvényében. 

A végeredményt egyik leginkább befolyásoló bemenő paraméter az fpeak nevű ún. forga-
tási (rotational) paraméter, amely hasonló a kontrasztosítás követelményéhez [132]. A nega-
tív fpeak értékek azt a követelményt jelentik, hogy a számított koncentrációk egy profilon 
belül széles tartományban, „kontrasztos módon” változzanak (legyenek vagy nullához közeli, 
vagy „nagy” koncentrációértékek). A pozitív fpeak értékek ugyanilyen hatással vannak a 
spektrumokon belüli intenzitásértékekre. 

Az analitikai kémiában az MCR-ALS módszer kezd igazán elterjedni, a PMF alkalmazá-
sa kevésbé jelentős [122,123]. Korábbi összehasonlító közlemények azonban gyakorlatilag 
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ekvivalensnek találták a két módszert, ezért vizsgálataink során felmerült a kérdés, hogy az 
általunk vizsgált, „nehezített” körülmények között tapasztalhatók-e különbségek. 

 
2.2.3.3.5. Változófelosztással megvalósított, kibővített Lagrange módszer 

 
A hiperspektrális térben a mérési adatok legkisebb térfogatú sokszögbe (ún. szimplexbe) 

történő „zárásán” alapszik a változófelosztással megvalósított, kibővített Lagrange módszer 
(simplex identification via split augmented Lagrangian, SISAL) [133]. Az algoritmus elvének 
lényege, hogy a p darab tiszta összetevő spektrumait vektorként tekintve azok a p-dimenziójú 
térben egy p-1 dimenziójú szimplexet feszítenek ki. A (2.5) egyenlet szerinti bilineáris modell 
feltételezése szerint a tiszta összetevők a szimplex csúcsainak felelnek meg. A mért (általában 
több összetevő keverékéhez tartozó) spektrumok értelemszerűen ebben a kifeszített térben 
helyezkednek el úgy, hogy a vektorok megfelelő (a koncentrációval analóg jelentésű) együtt-
hatókkal szorzódnak. Az együttható-vektorok értékei nem lehetnek negatívak és az egyes vek-
torok elemeinek összege 1. 

 
2.2.4. ábra Az y mért spektrumok elhelyezkedése egy háromkomponensű elegy esetén 

 
A 2.2.4. ábrán látható példa egy 3 komponensű elegy összetevői (sT

1,sT
2,sT

3) által kifeszí-
tett alakzat (ami egy 2 dimenziós szimplex – egy p komponensű rendszer összetevői egy p-1 
dimenziós szimplex csúcsait alkotják). Ennek a belsejében helyezkednek el a mért adatok. A 
csúcsokat (tiszta összetevők) bizonyos megkötésekkel (koncentrációk nemnegativitása) álla-
pítja meg a módszer, azt is szem előtt tartva, hogy a mért spektrumokat magába foglaló alak-
zat mérete a legkisebbre csökkenjen. Az eljárás az MCR-ALS-hez és PMF-hez hasonlóan 
igényli egy kezdeti becslés megadását, azonban e kezdeti becslés hasonló geometriai elvek 
alapján elvégezhető [134] és a SISAL letölthető Matlab-kódja már tartalmazza. A legkedve-
zőbb megoldás eléréséhez a program Lagrange-féle iteráló (optimalizáló) algoritmust használ. 

Ezt az újonnan kifejlesztett módszert a szerzők MCR-ALS-sel vetik össze közeli infravö-
rös spektroszkópiával hamisítványokon mért adatokon [135]. A tanulmányukban levont kö-
vetkeztetéseket azonban komoly elméleti hibák terhelik [136], melyekre a szerzők nem tudtak 
érdemben magyarázatot adni [137]. A SISAL módszer más algoritmusokkal történő objektív 
(független szerzők által végzett) összehasonlítása nem található meg a szakirodalomban, így 
részét képezte a disszertációban bemutatott vizsgálatoknak. 
 

2.2.3.4. Többváltozós regressziós módszerek 
 
Bizonyos esetekben, főleg a gyógyszeripari gyakorlatban felmerülhet az igény, hogy a 

számított koncentrációtérképek ne csak közelítsék, hanem pontosan (ill. ismert pontossággal) 
mutassák az összetevők koncentrációeloszlását a vizsgált felületen (térfogatban). Ehhez is-
mert koncentrációjú minták létrehozására és vizsgálatára, az értékeléshez pedig regressziós 
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módszerek alkalmazására van szükség. A disszertációban alkalmazott egyszerűbb módszere-
ket a Függelék ismerteti, a bonyolultabb, de általában jobb meghatározási pontosságot biztosí-
tó eljárásokat a következő alfejezetek mutatják be röviden. 

 
2.2.3.4.1. Alapvető regressziós módszerek 
 
A 2.2.3.1.1. alfejezetben ismertetett sáv alatti területen alapuló koncentrációtérkép-

becslési eljárás a sávintenzitások lineáris koncentrációfüggését feltételezi. A módszer két-
komponensű rendszer vizsgálatakor kétpontos kalibrációnak fogható fel, ahol csak a tiszta 
összetevő adott sávjának intenzitását ismerjük, illetve nullának vesszük az intenzitást az ezen 
összetevőt nem tartalmazó pontokban. Amennyiben rendelkezésre állnak ismert koncentráció-
jú minták, a sáv alatti területekre lineáris (vagy éppen nemlineáris) regresszió végezhető, 
melynek részletei szemléletes módon megtalálhatók számos idegen és magyar nyelvű szak-
könyvben [138,139]. Rövid bevezetés a Függelék 9.1.3.2. alfejezetében található. 

Hasonlóan „kétpontos” jellegű a 2.2.3.1.2. alfejezetben bemutatott CLS modellezés, mely 
azonban szintén alkalmazható regresszióra is, amennyiben nemcsak a tiszta anyagokról, ha-
nem ismert összetételű keverékeikről is rendelkezünk spektrumokkal. A tiszta összetevők 
spektrumai (ST) ekkor a (2.8) összefüggéssel számíthatók, és az így kapott spektrumokkal a 
(2.6) egyenlet szerint becsülhetők a koncentrációk [140]. A részleteket a Függelék 9.1.3.3. 
fejezete fejti ki.  

Az MCR-ALS görbefelbontási eljárás regressziós alkalmazása ugyanezeken az elveken 
nyugszik, azzal a különbséggel, hogy a tiszta összetevők spektrumait a mintáról felvett (keve-
rék)spektrumokból becsüljük meghatározott fizikai kritériumok alkalmazásával. Regressziós 
esetben az egyik legfontosabb megszorítás a kinyert koncentrációmátrix egyenlőségének ki-
kötése az ismert koncentrációkkal. 

A CLS modellezéssel és az ezen alapuló regresszió a koncentrációkat tulajdonképpen 
súlyfaktorokként kezeli, és a mért (meghatározandó összetételű mintáról/pontból felvett) 
spektrumokat a tiszta összetevők spektrumainak lineáris kombinációjaként írja fel. A koncent-
ráció (illetve valamilyen más meghatározandó jellemző) azonban kifejezhető a spektrumok 
intenzitásértékeit közvetlenül (független változóként) felhasználó lineáris egyenletrendszerrel 
is [27,52,138]. Ezt többváltozós lineáris regressziónak (multivariate linear regression, MLR) 
vagy – különösen a spektrometriában, CLS-hez képest éppen fordított felírási mód miatt – 
inverz legkisebb négyzetek módszerének (inverse least squares, ILS) is nevezik [140]. A 
módszernek nincs gyakorlati jelentősége a kémiai térképezésben, mert komoly hátrányokkal 
rendelkezik. A legfőbb probléma, hogy a rezgési spektrumok igen nagyszámú hullámszám-
változóból állnak (pl. e disszertációban bemutatott vizsgálatokban legalább ezerből), s így 
óriási méretű ismert koncentrációjú kalibráló halmazra lenne szükség. Mivel azonban az MLR 
igen jó kiindulópont az adathalmazok dimenziócsökkentésén alapuló regressziós módszerek 
megértéséhez, egy rövid matematikai bevezetés a Függelék 9.1.3.2. alfejezetében olvasható. 

 
2.2.3.4.2. Főkomponens-regresszió 
 
A főkomponens-regresszió (principal component regression, PCR) a 2.2.3.3.1. fejezetben 

bemutatott PCA módszeren alapul. Lényege, hogy nem közvetlenül a teljes X adatmátrix se-
gítségével, az összes hullámszám-változóra külön regressziós együtthatót számolva próbálja 
meghatározni a kívánt mennyisége(ke)t (y vektor vagy Y mátrix), hanem az adathalmazt elő-
ször PCA eljárással az ún. főkomponens-térbe transzformálja, majd e transzformált adathal-
mazt a 2.2.3.3.1. alfejezetben (ill. a Függelék 9.1.3.2. alfejezetében) ismertetett módon redu-
kálja [27,52,140]. A regresszió így a „túl sok” (itt ezer vagy több) oszlopot tartalmazó X mát-
rix helyett a redukált méretű, a gyakorlatban néhány oszlopból álló UΣ mátrix felhasználásá-
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val elvégezhető. Így jelentősen csökken a szükséges minták matematikailag megkövetelt szá-
ma, de nagymértékben nő a kapott megoldás stabilitása is (azaz javul a modell „ellenállósága” 
az ismertnek vett kalibráló koncentrációk bizonytalanságával és a felvett spektrumok zajszint-
jével szemben). A regresszióhoz használandó főkomponensek számát a felhasználó dönti el a 
2.2.3.2.1. alfejezetben tárgyalt módszerek alkalmazásával, vagy több, eltérő számú PC-t hasz-
náló modell összehasonlításával és a legkisebb – célszerűen számított – meghatározási hibával 
rendelkező modell kiválasztásával. 

E módszer szintén nem bír önmagában komoly jelentőséggel a kémiai térképezésben. 
Részletesebb matematikai ismertetés a Függelék 9.1.3.4. alfejezetében található. 

 
2.2.3.4.3. Részleges legkisebb négyzetek módszerével végzett regresszió 
 
A részleges legkisebb négyzetek módszere (partial least squares, PLS) talán a legelterjed-

tebb többváltozós regressziós módszer. Az előző alfejezetben bemutatott PCR egyik legelő-
nyösebb tulajdonsága, hogy az eredetiek lineáris kombinálásával létrehozott új változók a 
2.2.3.3.1. alfejezetben bemutatott módon úgy vannak megválasztva, hogy a lehető legjobban 
leírják az adathalmaz varianciáját. A PLS módszer ezt azáltal fejleszti tovább, hogy explicit 
módon figyelembe veszi a függő változó értékeit is, azaz a létrehozandó főkomponensek nem 
az adatrendszeren belüli variancia, hanem a függő változóval vett kovariancia maximalizálá-
sára törekednek [27,52,140]. Emellett a dimenziócsökkentést elvégzi a függő változók mátri-
xára is, amennyiben több függő változó is van. Az egyetlen függő változót meghatározó, vagy 
a függő változókat egyenként figyelembe vevő PLS eljárást szokás PLS1, míg a több függő 
változót egyszerre felhasználó változatot PLS2 módszernek nevezni [141]. (Az algoritmus 
teljesen ugyanaz, csak a számításokhoz közvetlenül használt Y mátrix oszlopainak számában 
van különbség.) Mivel az így kapott főkomponensek jobban korrelálnak a függő változóval, a 
meghatározási hiba tovább csökken a PCR módszerhez képest. (A főkomponenseket a PLS 
nevezéktanában látens változóknak (latent variable, LV), rejtett változóknak (hidden 
variable), PLS komponenseknek és angol kifejezéssel loadingoknak is nevezik. Ezek azonban 
lényegükben megfelelnek a főkomponenseknek, ezért e dolgozat mindenhol a „főkomponens” 
kifejezést alkalmazza.) Geladi és Kowalski igen érthető módon mutatják be a PLS módszer 
elméletét és algoritmikus megvalósítását összefoglaló közleményükben [142], így a részletek 
e disszertációban nem szerepelnek. Az alapelv rövid matematikai bemutatása megtalálható a 
Függelék 9.1.3.5. fejezetében. 

A kémiai térképezésben viszonylag kevés példa található a többváltozós regressziós mód-
szerek alkalmazására. Közeli infravörös kémiai térképezést alkalmaztak - a térképek átlag-
spektrumait felhasználva – tabletták ún. tablettaközi homogenitásvizsgálatára (content uni-
formity) [143]. (E kifejezést a gyógyszeriparban magyar nyelven egyszerűen „homogeni-
tásvizsgálatnak” nevezik, azonban ez igen félrevezető a kémiai térképezés esetében, ahol álta-
lában az egy készítménymintán belüli homogenitás meghatározása a kérdés). Burger és Geladi 
optikai szálat alkalmazó szondás, illetve forgatható mintatartójú (szintén reflexiós) NIR spekt-
rometriával hasonlították össze a NIR kémiai térképezést mesterségesen előállított segéd-
anyag-keverékeken, illetve kereskedelmi forgalomban lévő sajt-termékeken [144]. A sáv alatti 
területen alapuló egyváltozós regresszió, a CLS és a PLS összehasonlítását Ravn és társai 
végezték el gyógyszeripari mintákon (csak keresztellenőrzést használva az előrebecslési ké-
pesség számításához) [141]. Gyógyszerpolimorfok pontos koncentrációtérképeinek vizualizá-
lása is megvalósítható [145]. A PLS módszernek a tiszta összetevőkkel vett korrelációs koef-
ficiensek segítségével végzett (nemlineáris) regresszióval történő összehasonlítása is megta-
lálható fehérje-szénhidrát keverékek példáján, szintén NIR térképezés esetében [146]. E kuta-
tási irány fontosságát mutatja az is, hogy a gyógyszerkészítmények ellenőrzéséért felelős 
amerikai hatóság (Food and Drug Administration, FDA) saját kutatócsoportja is alkalmazza a 
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(NIR) kémiai térképezés és a PLS regresszió együttes alkalmazását szilárd lipid nanorészecs-
kék [147], szilárd diszperziók [148] és szájban oldódó tabletták [149] vizsgálatában. A kö-
zelmúltban demonstrálták azt is, hogy regresszióval meghatározandó tulajdonság nem csak az 
összetevők koncentrációeloszlása lehet, hanem a tablettasűrűség készítménybeli eloszlása is, 
mely alapján roncsolásmentes módon, pontosan előre jelezhető egy tabletta törési szilárdsága 
[150]. 

Megfigyelhető, hogy a PLS regresszió alkalmazására szinte csak NIR térképezés esetében 
található példa, Raman-térképezés esetében alig alkalmazták [151], annak ellenére, hogy a 
Raman-spektrometriában – azaz az infravörös spektrometriában megszokottnál jobb szelekti-
vitású rezgési sávok megléte esetén – is tapasztalható a többváltozós módszerek előnye az 
egyváltozósakkal szemben [152,153]. Továbbá érdemes megjegyezni, hogy NIR térképezés-
nél is gyerekcipőben jár e kemometriai eljárások használata. Néhány tanulmány esetében pél-
dául felmerül a gyanú, hogy a módszereket nem validálták megfelelően [141,146]. Emellett 
több esetben is megfigyelhető, hogy bár a szerzők állítása szerint PLS módszerrel készültek 
az adott tanulmányban létrehozott koncentrációtérképek, a kalibrációhoz csupán a kiindulási 
összetevők spektrumait használták fel [147-149,154-156]. Némelyik szerző kiemeli, hogy 
ebben az esetben valójában PLS-DA diszkriminancia-elemzésről van szó, amely az osztályo-
zási módszerek közé sorolható [20,157-159], néhol azonban kifejezetten kvantitatív regresszi-
ónak állítják be a valójában csak közelítő becslésre alkalmas módszert [160,161]. A közel-
múltban Amigo és társai bebizonyították, hogy a PLS-DA és a CLS alkalmazása a kémiai 
térképezés alkalmazási körülményei között (azaz referenciaspektrumok alkalmazásával) telje-
sen ekvivalens eredményre vezet [162]. 

A szakirodalmi eredmények tükrében tehát mindenképpen érdemesnek tartottuk vizsgálni 
a PLS módszer alkalmazhatóságát és jellegzetességeit Raman-térképezési alkalmazásokban. 

 
2.2.3.4.4. Változókiválasztási módszerek alkalmazása 
 
A főkomponens-elemzésen alapuló módszerek, de különösen a PLS regresszió előnye, 

hogy a regresszió során használt főkomponensekben azok a hullámszámcsatornák vesznek 
részt nagy súllyal, melyek valós kémiai információt hordoznak. A főként zajt és egyéb zavaró 
jeleket tartalmazó hullámszám-csatornák elvileg csak kis súllyal vesznek részt a főkomponen-
sek felépítésében, és így a regresszióban. A gyakorlatban ugyanakkor hatásuk érezhető lehet, 
különösen, ha nagyon sok nem informatív hullámszám-csatorna van jelen az összeshez ké-
pest. Hatásuk csak akkor küszöbölhető ki teljesen, ha véglegesen eltávolítjuk őket az adatsor-
ból, illetve egyáltalán nem vesszük figyelembe őket (mintha ott sem lennének). Ennek egyik 
lehetséges módja az, amikor a felhasználó eldönti, mely spektrális régiókat kívánja használni 
a regresszióhoz [152]. 

A felhasználói döntés alapján végzett változókiválasztás alapvetően szubjektív, illetve 
nehezen optimalizálható. Emellett számos automatizált változókiválasztási módszer is létezik 
[164], melyek közül rezgési spektrometriában főként – bár nem feltétlenül – PLS-en alapuló 
intervallum-PLS (iPLS) [164,165] és a genetikus algoritmusokkal segített (itt PLS) regresszió 
(PLS-GA [166]) alkalmazása jellemző. 

Az iPLS módszer alapvetően kétféleképpen működhet: ezek során több (általában nagy-
számú) PLS regressziós modellt építünk az egyes hullámszám-változók (oszlopok), vagy cso-
portjaik egymást követő, szisztematikus hozzáadásával (előrelépéses vagy forward iPLS) 
vagy eltávolításával (visszalépéses vagy reverse iPLS) [164]. Ezek leírását a Függelék 9.1.3.6. 
fejezete tartalmazza. A változókiválasztási módszerek alkalmazása viszonylag kevésbé gya-
kori a Raman-spektrometriában, mint a sokkal több átlapoló sávot tartalmazó (N)IR spektru-
mok esetében [163]. Fehérjék [167], élelmiszerek [168,169] és üzemanyagok [170] iPLS reg-
resszióval történő vizsgálatára van példa a szakirodalomban, a kémiai térképezés területén 
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viszont még egyáltalán nem fordult elő az alkalmazása (spektrometriai módszertől függetle-
nül). 

A másik, gyakran alkalmazott eljárás genetikus algoritmusok alkalmazása, mely az iPLS 
módszerrel ellentétben nem szisztematikus keresést, hanem a „véletlen” által is befolyásolt 
lépések sorozatával véghezvitt optimalizálást tesz lehetővé [164,166]. A módszer neve az 
öröklődés mechanizmusával mutatott erős analógiából ered. A genetikus algoritmusok globá-
lis optimumkeresési eljárások [171,172], melyeknek a sok közül csak egyik lehetséges alkal-
mazása a változókiválasztás. (A disszertáció azonban csak ez utóbbi alkalmazást ismerteti, 
mert ez a legrelevánsabb probléma a rezgési spektrometriában.)  

A változókiválasztási eljárás bemutatása a Függelék 9.1.3.7. fejezetében található. Rövi-
den összefoglalva, itt több különböző „génnel” (azaz kiválasztott változóintervallumok hal-
mazával) rendelkező regressziós modellt („egyedet”) hasonlítunk össze a meghatározási hiba 
(„életrevalóság”) alapján, melyek egy „populációt” alkotnak. Az „egyedek” közül „kiszelek-
táljuk” a rossz meghatározási hibával rendelkezőket (pl. a rosszabbik 50%-ot). Ezután vala-
melyest véletlenszerű „keresztezést” hajtunk végre a fennmaradt „túlélők” között, és ezzel az 
eredeti létszámúra töltjük a populációt. A létrejött, ill. fennmaradt egyedekben ezután mutáció 
is végbemehet. A fenti lépések után a következő generációban ugyanezek a lépések történnek 
meg. A módszerrel az evolúciós tapasztalatoknak megfelelően nő az életrevalóság, azaz csök-
ken a létrejövő regressziós modellek meghatározási hibája. (A „meghatározási hiba” pontos 
mibenlététől és az algoritmus futási paramétereitől függően ez a megközelítés hátrányos is 
lehet – ún. túlillesztéshez vezethet – ld. a Függelék 9.1.3.7. fejezetét.) 

A GA a változókiválasztás kedvelt formája, de az iPLS-hez hasonlóan sokkal elterjedtebb 
az infravörös spektrometria különböző változataiban [166,173], mint a Raman-spektrometriá-
ban [174]. A kémiai térképezésben, ahogy az iPLS, úgy a GA változókiválasztás alkalmazásá-
ra sincs példa. Biológiai minták FTIR térképezésének példáján mutatták be röviden a geneti-
kus programozás egy másik alkalmazását, nevezetesen, amikor különböző sávok integrált 
területeinek különböző matematikai műveletekkel történő „kombinálását” optimalizálták ha-
sonlóan evolúciós jellegű eljárással [175]. On-line láthatófény- és közeli infravörös szenzor 
esetében mutattak be PLS-bootstrapping eljárással végzett változókiválasztást vékonyrétegű 
polimerkompozitok minőségjellemzőinek meghatározására (azaz nem koncentrációk megha-
tározására) [176]. Vizsgálatainkkal tehát nemcsak kémiai térképek, hanem általánosságban 
Raman-spektrumok változókiválasztással segített többváltozós regressziójában is tapasztala-
tokat kívántunk szerezni, illetve új eredményeket felmutatni. 

 
2.2.3.4.5. Nemlineáris regressziós módszerek 
 
A lineáris regressziós módszerek jóságának értelemszerű korlátját jelenti, hogy nemlineá-

ris viselkedésű rendszerek nem jellemezhetők velük megfelelően. A probléma gyakran orvo-
solható paramétereiben lineáris regresszióval, ahol az y = f(x) regressziós függvényt különbö-
ző nemlineáris függvények súlyozott összegeként írjuk fel. 

Ugyanúgy, ahogy a kémiai térképezésben a sáv alatti területen alapuló lineáris regresszió 
kalibrációjára, úgy ennek nemlineáris változatának tesztelésére és jellemzésére sincs példa a 
szakirodalomban. Jovanović és társai munkájában – ahol egyébként a módszerek validálásá-
nak megfelelősége eléggé kérdéses – a tiszta spektrumokkal vett korrelációs együtthatók és a 
koncentráció nemlineáris regressziójára találhatunk példát [146]. 

Hasonlóképpen, a PLS (és persze a többi vele analóg) regressziós módszerrel elért meg-
határozási hiba javítása nem csak a regresszióhoz használt adathalmaz célszerű „megnyirbálá-
sával” érhető el, hanem azzal is, ha a főkomponens-együtthatók nemlineáris függvényeit is 
figyelembe vesszük.  A metódus az egyváltozós módszerhez hasonlóan paramétereiben lineá-
ris, és egyszerűen kezelhető – igaz, a kölcsönhatásokat (különböző változók szorzatait vagy 
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egyéb „együttes” függvényeit) nem szokás figyelembe venni. Legtöbbször a főkomponens-
együtthatók magasabb hatványú tagjait veszik figyelembe a modellek, ezt az eljárást 
polinomiális PLS (pPLS) regressziónak nevezik. A pPLS regressziót ígéretessége ellenére 
mindössze egy kutatócsoport használta rezgési spektrometriai alkalmazásban [177-179], 
Raman-spektrometriai alkalmazásra pedig egyáltalán nincs példa. 

 
2.2.3.4.6. Helyileg súlyozott lineáris regresszió 
 
A nemlineáris regresszió egy sajátos fajtáját alkotják a helyileg súlyozott lineáris regresz-

szió (locally weighted linear regression, LWR) változatai. Eredetileg egyváltozós formájában 
vált ismertté [180], és alapvetően folytonos, törésmentes, előre meg nem határozott alakú reg-
ressziós görbe illesztésére szolgál. 

A görbe „rugalmasságát” két fő tényező befolyásolja. Egyrészt az LWR modell nem ve-
szi egyszerre figyelembe az összes adatpontot, hanem minden pont esetében csak annak egy 
meghatározott számú szomszédját. Emellett a szomszédos pontok távolsága is meghatározó: 
egy megfelelően megválasztott súlyfüggvény szerint a távolabbi pontok kisebb súllyal vesz-
nek részt a görbének az éppen referenciául választott pont körüli tartományának illesztésében. 

E megközelítés azonban nemcsak egyváltozós esetben alkalmazható. Mindegyik többvál-
tozós lineáris regressziós módszernél hasonlóképpen definiálhatók szomszédos pontok az 
adattérben, csakúgy, mint az euklideszi távolság, mely a súlyozást teszi lehetővé. A korábban 
már tárgyalt szükséges mintaelemszám miatt főként PCR és PLS módszerekkel együtt alkal-
mazzák. A módszer előnye, hogy rugalmasan képes kezelni a nemlinearitást anélkül, hogy 
előre meg kellene szabni a regressziós függvény alakját. 

A módszer kifejezetten újnak mondható, igen kevés rezgési spektrometriai alkalmazással 
[181]. Kémiai térképezési alkalmazásra még nincs precedens. 

 
2.2.3.4.7. Maximális geometriai elhatárolódást támogató vektorok módszerével végzett 

regresszió 
 
A röviden támogatóvektor-módszernek (support vector machine, SVM) nevezett eljárás a 

gépi tanulási módszerek családjába tartozik, és alapvetően osztályozási feladatok megoldására 
lett kifejlesztve [85], ugyanakkor alkalmazható regressziós esetben is [182]. Az SVM mód-
szer részletes matematikai ismertetése számos könyvben megtalálható [85], így erre a disszer-
táció nem tér ki. A technikát lényegében kétféle szempontból lehet megközelíteni a megértés-
hez. 

Az SVM módszer egyik legfontosabb jellemzője az ún. magfüggvény (kernelfüggvény) 
alkalmazása, amellyel célszerű módon megnövelhető az adatrendszer dimenzionalitása. Olyan 
magfüggvényt igyekszünk választani, mellyel az adatpontok elrendeződése a megnövelt di-
menziójú tulajdonságtérben (feature space) jóval kedvezőbb és kezelhetőbb, mint az eredeti 
tulajdonságtérben (input space). Ez regressziós esetben például azt jelenti, hogy egy eredeti-
leg nemlineáris görbe mentén elhelyezkedő pontok a megnövelt dimenziójú térben elvileg egy 
egyenesre esnek (és a feltételezés szerint a gyakorlatban ez csak a hiba miatt nem teljesül). 

Az SVM módszer másik lényeges eleme a regressziós függvény (ill. osztályozási esetben 
az osztályok közötti határok) illesztésének módja. Az illesztés célfüggvénye – ami a megszo-
kott regressziós módszereknél a hibák négyzetösszege – itt egy sajátos összetett függvény, 
melyet a Függelék 9.1.5. ábrája illusztrál. Az eljárás sajátossága, hogy e célfüggvény egy elő-
re definiált ε tűréshatárnál kisebb hibákat egyáltalán nem bünteti, az ennél nagyobb hibájúakat 
viszont igen, mégpedig a tűréshatártól vett távolsággal egyenesen arányos mértékben. A mód-
szer elnevezését éppen az adja, hogy a fentiekből következően csak a tűréshatáron fekvő, il-
letve az azon kívül eső pontok vesznek részt a függvény illesztésében, az ezen belüli – azaz 
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egy ε sugarú „(hiper)csőbe” eső – pontok egyáltalán nem. E „csövön”, vagy toleranciasávon 
kívülre, illetve a határára eső pontokat nevezik támogató vektoroknak, mert ezek „támasztják 
ki” a toleranciasávot és az ennek közepén futó regressziós függvényt. Az SVM egyik legna-
gyobb hátránya a túlillesztésre való „erős hajlama” (aminek veszélye egyébként minden más 
módszer esetén is fennáll), ezért a belső paraméterek optimálásakor kellő óvatossággal kell 
eljárni, és fokozottan ügyelni kell a megfelelő validálásra. 

Az SVM módszerrel végrehajtott regresszió alkalmazására található példa a Raman-
spektrometriában [182], de széles körben még nem terjedt el. Genetikus algoritmussal történő 
együttes felhasználásra NIR spektrumok esetében található precedens, azonban nem változó-
kiválasztásban, hanem az SVM paramétereinek optimálásában (és nem önmagában, hanem 
szimplex-módszerrel együtt alkalmazva [183].) Az SVM módszert Raman spektrometriában 
is inkább osztályozási feladatokra használták, főként biológiai alkalmazásokban [184-187], 
valamint gyógyszerhamisítványok azonosításában [188]. 

 
2.2.3.5. Módszerek összehasonlítása, modellek jóságát leíró jellemzők 

 
Kemometriai módszerek alkalmazásakor szükség van a módszerek hatékonyságának –

akár több különböző aspektusból történő – jellemzésére. Felderítő statisztikai jellegű felada-
tok esetében, valóban „ismeretlen” minták/adathalmazok esetén erre nincs mód, kivéve, ha 
ismert modelleken teszteljük az ezeket ismeretlenként kezelő eljárásokat. Erre a disszertáció 
több példát is bemutat. Regressziós és felügyelt tanulási algoritmusok esetében pedig elen-
gedhetetlen a meghatározás „jóságának” alapos, átgondolt és széleskörű tanulmányozása. 

 
2.2.3.5.1. Görbefelbontási módszerek összehasonlító jellemzői 

 
Ismert modellrendszerek vizsgálata esetén a tiszta összetevők spektrumai rendelkezésre 

állnak, így ellenőrizhető, hogy a görbeillesztés nélküli profilkinyerés algoritmusai milyen 
pontossággal képesek a tisztaösszetevő-spektrumok, ill. ezekből a koncentrációprofilok ki-
számítására. Egy-egy becsült (sT) és hozzá tartozó tiszta referenciaspektrum (tT) összehasonlí-
tására gyakran alkalmazott eljárás a közöttük definiálható korrelációs együttható kiszámítása 
(ld. még a Függelék (9.18) egyenletét): 
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Másik lehetőség két spektrum közötti illeszkedési hiba (lack of fit, LOF) kiszámítása, ál-
talában a tisztaösszetevő-spektrum összintenzitásához viszonyítva (2.16). Több módszer e 
jellemzővel történő összehasonlításához mindenképp szükséges mind a tiszta, mind a becsült 
spektrumok normálása. 
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A spektrumok mellett a számított koncentrációk is összehasonlíthatók. Mivel a kémiai 
térképezés esetében a valódi koncentrációtérképek megjelenítésére nem létezik megbízható 
referencia-módszer, így az előzetes információk nélkül, görbefelbontással kinyert koncentrá-
ciók a tiszta referenciaspektrumok ismeretében, CLS módszerrel számított koncentrációprofi-
lokkal hasonlíthatók össze. 
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(2.17) 

ahol ( )ism
ipc a p-edik összetevő i-edik pontban valamilyen felderítő statisztikai, ill. görbefelbon-

tási módszerrel számított koncentrációja, ( )CLS
ipc pedig ugyanez CLS módszerrel számolva. Ez 

utóbbi természetesen cserélhető lenne más módon megismert koncentrációkkal, amennyiben 
lehetőség lenne pontosan ugyanazt a területet (ugyanazokban a pontokban) egy független, 
ismert és megbízható analitikai módszerrel még egyszer megvizsgálni. Ez azonban jelenleg 
több okból sem kivitelezhető, így a CLS és a tesztelni kívánt módszer eredményeinek a félre-
értések elkerülése érdekében e mutatót nem „hibának”, hanem közepes négyzetes eltérésnek 
(root mean square difference) nevezzük. 
 

2.2.3.5.2. Regressziós módszerek tesztelése 

 
Az e disszertációban bemutatott esetekben a regressziós alkalmazások célja a képponton-

kénti koncentrációk minél kisebb hibával történő becslése. A becslés „jóságának” mibenléte 
többféleképpen is megközelíthető, igen fontos azonban körültekintően meghatározni, milyen 
minták alapján számítjuk a hibát. A modell felépítésében részt vevő mintákra (a kalibráló 
halmaz elemeire) számolt meghatározási hiba ugyanis nem reprezentálja kellően a valóban 
ismeretlen (pl. a jövőben vizsgálandó) minták esetében várható bizonytalanságot. 

Egyváltozós esetben, megfelelő feltételek teljesülése esetén előrebecslési sáv (más elne-
vezéssel pontokra vonatkozó konfidenciasáv vagy predikciós sáv) számítható. Ennek segítsé-
gével konkrét valószínűségi érték rendelhető egy újonnan végzett mérés hibájának adott szint-
jéhez (illetve fordítva, ismert valószínűség mellett meghatározható az a sáv, melybe az adott 
valószínűséggel bele fognak esni a jövőbeni mérési pontok). 

Többváltozós esetben az előrebecslési sáv számítására nincs egyértelműen elfogadott és 
elismert módszer. Ennek egyik fő oka az, hogy nem ismert a regressziós függvénytől való 
eltérések (hibák) matematikai eloszlása. 

A megbízhatóság jellemzésének egyik lehetséges módja az ún. validálás, melynek során 
a rendelkezésre álló, ismert koncentrációjú (vagy más vizsgálandó tulajdonságú) minták egy 
részét egyáltalán nem használjuk a modellépítéshez, mindössze a tesztelésben játszanak sze-
repet. A csak tesztelésre használt minták alkotják az ún. validáló halmazt. Az e validáló hal-
mazra számított modelljóság-jellemzők – amennyiben helyes elv szerint vannak megválaszt-
va, és a modellek optimálásában sem játszanak szerepet – teljesen függetlenek a modelltől és 
elméletileg megbízhatóan képviselik a jövőbeni meghatározandó mintákat. 

Másik lehetséges eljárás a keresztellenőrzés (cross-validation, CV), amikor a kalibráló 
halmazon nem csak egy modellt építünk az összes elem felhasználásával, hanem többet is, 
méghozzá bizonyos mintaelemek kihagyásával egy meghatározott sorrend szerint. Az egyes 
modelljóság-jellemzőket ilyenkor minden modell esetében az éppen kihagyott minták alapján 
számoljuk. Kevés minta esetén elegendő lehet egyelem-kihagyásos módszert alkalmazni 
(leave-one-out, LOO), amikor a keresztellenőrzés minden lépésében egyetlen mintát hagyunk 
ki. Általában célszerűbb több elemet is kihagyni minden lépésben (többelem-kihagyásos eljá-
rás vagy leave-many-out, LMO). Ez megoldható a kalibráló halmaz több meghatározott rész-
halmazra osztásával („n részhalmazra/blokkra osztás” vagy n-fold split), vagy véletlenszerűen 
kiválasztott elemek kihagyásával is. 

Igen sok tanulmányban megfigyelhető, hogy vagy csak a keresztellenőrzést, vagy csak a 
külső validálást alkalmazzák, noha nem várható el, hogy a két eljárás ugyanazt az eredményt 
adja – annak ellenére, hogy ugyanazt a tulajdonságot (a modell előrebecslési képességét) jel-
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lemzik. A jelen dolgozat ezért lehetőség szerint törekszik mindkét eljárás alkalmazására és 
összehasonlítására. 
 

2.2.3.5.3. Regressziós modellek jóságát jellemző paraméterek 

 
A regressziós módszerek pontossága közvetlenül a modell felépítéséhez és teszteléséhez 

használt mintákra számolt koncentrációk, illetve a „valódi” (pontosabban bemért vagy más 
úton meghatározott) koncentrációk összehasonlításával számítható. A legkézenfekvőbb eljá-
rás a közepes négyzetes hiba (root mean square error, RMSE) kiszámítása a (2.18) egyenlet 
szerint: 

 
(2.18) 

ahol N a hibaszámítás alapját képező halmaz elemszáma. A kalibráció közepes négyzetes hi-
bája (RMSEC) esetében az yi

(számított) értékeket az összes mintára épített modell alkalmazásá-
val számítjuk ki. A keresztellenőrzésnél (RMSECV) minden i-edik elem esetében (legalább) 
az adott elem nem vesz részt a modell felépítésében, és a nélküle (nélkülük) felépített modell 
által becsült y értéket hasonlítjuk össze a „valódival” (a referenciával). Az előrebecslési vagy 
predikciós hiba (RMSEP) esetében az yi

(számított) értékek halmaza a kalibráló halmaz összes 
elemével felépített modell alapján a validáló halmaz elemeire adott becsléseket tartalmazza. 

A meghatározási hiba különböző megközelítései mellett további információt hordoz a 
számított koncentrációk ábrázolása a bemért koncentráció függvényében. E függvény ideális 
alakja egy tengelymetszet nélküli, egység meredekségű egyenes. A számított és bemért kon-
centrációk különbségét (ún. reziduumokat) a bemért koncentráció függvényében ábrázolva 
kapjuk a választott regressziós függvény megfelelőségének egyik legérzékenyebb mutatóját, a 
reziduum-ábrát, mellyel az ideálistól való eltérés trendjei azonosíthatók. E függvényhez kötő-
dő számszerűsített, a modell jóságát jellemző paraméterek a számított és bemért koncentráció 
közötti függvény tengelymetszete (bias), valamint az igen elterjedt (azonban sokféleképpen 
számítható) ún. determinációs együttható (R2). Ez utóbbinak egyik legegyszerűbb és legelter-
jedtebb változatát a (2.19) egyenlet ismerteti: ebben a formában azt mutatja meg, hogy a mo-
dell mekkora részét magyarázza meg a pontok vízszintes egyenestől vett eltérés-négyzetösz-
szegének. Lehetséges a meredekség eltérését 1-től is figyelembe venni. 
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Mindezen mutatók külön-külön számíthatók kalibráció, keresztellenőrzés és validálás 
esetére is. 

 
2.2.3.5.4. Rangszámkülönbségek abszolútérték-összegének módszere 

 
A 2.2.3.5. alfejezetben bemutatott modelljóság-jellemzők jól alkalmazhatók különböző 

modellek összehasonlítására. A korábbiakban bemutatott mutatók mellett számtalan további 
definiálható, és nehezen dönthető el, hogy egy adott problémakörben melyik a legalkalma-
sabb, illetve melyeket (vagy melyeket nem) célszerű alkalmazni. Az elmúlt években hazánk-
ban fejlesztettek ki egy nemparaméteres statisztikai eljárást, mely viszonylag kevés feltétele-
zés mellett kísérli meg a kiválasztott módszerek összehasonlítását [189-192]. 

A rangszámkülönbségek abszolútérték-összegének módszerének (sum of ranking differen-
ces, SRD) lényege, hogy a különböző objektumok (sorok) sorba rendezhetők valamely vizs-
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gált tulajdonságuk alapján. Amikor e tulajdonság több módszerrel is vizsgálható, akkor mind-
egyik módszerrel kialakul az objektumoknak egy adott sorrendje. Az objektumokra célszerű 
módon definiálni kell egy referencia-sorrendet, majd az egyes módszerekkel kialakult rangso-
rokat ehhez hasonlítjuk. Ez oly módon történik, hogy minden egyes objektum esetében vesz-
szük az adott módszerrel kapott és a referenciasorrendben szereplő rangszám különbségét, 
majd ezeket összegezzük minden objektumra. 

Az SRD eljárás alapján a jelen dolgozatban bemutatott vizsgálatok esetében – általában 
véve – egy módszer annál „jobb”, minél kisebb a rangszámkülönbségek összege a referenciá-
hoz képest. Az eredmények interpretációja elsősorban a referencia-sorrend definiálásának 
módjától függ és egyes konkrét esetekben ettől eltérhet. Amennyiben léteznek, ill. ismertek az 
összehasonlítás alapjául szolgáló tulajdonság valódi értékei, akkor egy egzakt referencia-
sorrend is felállítható, de bizonyos egyéb feltételek teljesülése esetén e „valódi” értékek hiá-
nyában is kialakítható referencia-sorrend és elvégezhető a módszerek összehasonlítása [191]. 
A módszer előnyeinek tárgyalása a paraméteres, illetve a tradicionális nemparaméteres sta-
tisztikai próbákhoz képest megtalálható a hivatkozott közleményekben. 

A szakirodalomban számtalan tanulmány foglalkozik módszerek összehasonlításával, s 
ilyen tanulmányok készültek a kémiai térképezés területén is [91,122,123,127]. Egyetlen ta-
nulmány sem alkalmaz azonban robusztus nemparaméteres statisztikai eljárásokat az alkalma-
zott modellek, ill. módszerek összehasonlítására. Ezért e doktori dolgozat célul tűzi ki az SRD 
eljárás mélyrehatóbb vizsgálatát és alkalmazását a tradicionális, modellek jóságát jellemző 
mutatókkal összehasonlítva. 

 
 
2.2.4. Koncentrációtérképek megjelenítése, utólagos (kép)feldolgozás 
 
A különböző kemometriai módszerekkel becsült vagy számított koncentrációk a mérési 

pontok térbeli felvételi koordináták szerinti visszarendezésével vizuálisan megjeleníthetők az 
összetevők (esetleg más fizikai tulajdonságok) térbeli eloszlástérképei. E képek tradicionális 
képfeldolgozási módszerekkel feldolgozhatók. Változtatható például a világosság, a kontraszt 
és a színskála, noha az összehasonlításkor elengedhetetlen a színskála pontos egyezése a kü-
lönböző képek között. A színskála beállításának egyik szélsőséges esete a binarizálás, mellyel 
minden képpont egy adott összetevőhöz rendelhető [193]. Binarizálással statisztikai alapon 
optimálható (heterogén elhelyezkedésű, azaz lokálisan nagyobb mennyiségben megjelenő 
összetevők esetén) a térképek mérete nyomnyi összetevők azonosításához [194]. Ezután kép-
felismerő szoftverekkel a különböző területek (domainek) száma összeszámolható, illetve – 
előzetes validálás megléte és megfelelő vizsgálati elrendezés esetén – méretük becsülhető 
[195]. Megfelelő matematikai módszerekkel – kellő precizitású tárgyasztal alkalmazásakor – 
a térképek térbeli felbontása utólag is nagymértékben javítható [100,196]. A jelen tanulmány-
ban kizárólag képsimítást alkalmaztunk, ami igen elterjedt a kémiai térképezésben, és – mivel 
csak a vizuális megjelenítést segíti és további konklúziók levonására nem szolgál – nem tor-
zítja az eredményeket. 

  
 

2.3. Kémiai térképezés alkalmazási lehetőségei a polimer- és gyógyszertechnológiában 
 
A kémiai térképezés lehetősége egyre több figyelmet kap számos iparágban, köztük kife-

jezetten a gyógyszeriparban, illetve a polimerek technológiájában is. Ennek bizonyítéka az 
évente egyre (és egyre gyorsabban) növekvő számú publikáció megjelenése ebben a témakör-
ben. A terület irodalmának mindenre kiterjedő, részletes ismertetése immár egy doktori disz-
szertáció keretei között nem lehetséges. A gyógyszeripari alkalmazások lehetőségeit angol 
nyelven négy nemrég megjelent összefoglaló közlemény tárgyalja, némileg különböző néző-
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pontok szerint. Emellett kutatócsoportunk magyar nyelven is összefoglalta az alkalmazási 
lehetőségeket, ezért e fejezet kizárólag az itt bemutatandó vizsgálatok szempontjából releváns 
témaköröket érinti, illetve főként azokat a közleményeket említi meg, melyek az említett ma-
gyar nyelvű összefoglalók megjelenése óta keletkeztek. A polimerek területén nem található 
összefoglalás a kémiai térképezés alkalmazásáról, ezért e területet a 2.3.2. fejezet ismerteti. 

 
 

2.3.1.  Kémiai térképezés a gyógyszertechnológiában és kapcsolódó területeken 
 
A kémiai térképezés gyakorlati jelentőségét és alkalmazásának technológiai motivációját 

bizonyítja, hogy a publikációk igen jelentős részét olyan szakemberek írták, akik – legalább 
részben – valamelyik gyógyszergyár alkalmazásában állnak. Sok közlemény születik gyógy-
szergyárak és egyetemek együttműködéséből is. Az alkalmazások széles tárháza megtalálható 
a már említett angol nyelvű összefoglalókban [6-9]. E fejezet a szilárd diszperziók és ható-
anyag-polimer rendszerek vizsgálatát, a hamisított készítmények elemzésének lehetőségeit és 
a hatóanyagok polimorfiájának meghatározását ismerteti részletesebben, hiszen e doktori 
munka eredményeit is e példákon mutatjuk be. 

 
2.3.1.1. Szilárd diszperziók és hatóanyag-polimer rendszerek vizsgálata 
 
Míg az egyszerű fizikai keverékek igen jól vizsgálhatók NIR térképezéssel [24], olyan 

rendszerek esetében, ahol a hatóanyag és a segédanyag kölcsönhatásban áll egymással, a 
Raman spektrometriás pontonkénti térképezés több információt szolgáltat. A Raman sávok 
élessége lehetővé teszi a strukturális, fiziko-kémiai és molekulaszerkezeti változások detektá-
lását [38], a mikroszkópi optika pedig nagy (mikrométeres) térbeli felbontású térképek készí-
tését. 

Hatóanyagok polimeres diszperziójának vizsgálatára több példa is található a szakiroda-
lomban. Egy troglitazon-polivinilpirrolidon rendszer előállítói [35] a páratartalom és az al-
kalmazott diszpergálási hőmérséklet függvényében mérték az amorf módosulat, a racém kris-
tályos módosulat és az optikailag aktív kristályok megjelenését és térbeli eloszlatottságának 
jellegét a diszperzióban. A térképek és a spektrumok segítségével értelmezték a különböző 
körülmények mellett végbemenő folyamatok mechanizmusát. Más szerzők nimodipine és 
polietilénglikol [36] különböző arányú diszperzióiban vizsgálták a hatóanyag különböző po-
limorf módosulatainak eloszlatottságát és időbeli stabilitását. E szerzők egy további munká-
jukban igen nagy, 0,1 µm-es térbeli felbontással készített Raman térképek segítségével kü-
lönbséget tudtak tenni nanodiszperziós és molekuláris eloszlatottság között, és ezt pásztázó, 
illetve alagútelektron-mikroszkópos felvételekkel támasztották alá [37]. Az egyik legrégebbi 
gyógyszerkészítmények térképezéséről szóló közleményben a szerzők extrúzióval hozták létre 
ibuprofen és di(vinil-pirrolidon) diszperzióját, melyben a hatóanyag amorf állapotát és homo-
genitását Raman térképezéssel – illetve egy igen kezdetleges értékelési eljárással – ellenőriz-
ték [34]. A tanulmányok jelentős részében a hatóanyag eloszlatottságának mértéke a kérdés 
[41,42]. Bizonyos esetekben elsősorban a homogenitás mértéke [41], néha azonban inkább a 
másodlagos kémiai kölcsönhatások [38] befolyásolják a készítmény fizikai tulajdonságait. 

A Raman-térképezés mellett NIR térképezésre is található alkalmazás, noha a NIR sávok 
szélesebbek, és nehezebb kimutatni a kölcsönhatás meglétét [147-149]. Nincs azonban példa 
szuperkritikus extrúzióval, illetve elektrosztatikus szálképzéssel készített minták vizsgálatára. 
Noha a hatóanyag készítménybeli homogenitása elméletileg kapcsolatba hozható a kioldódási 
tulajdonságokkal, nem található olyan tanulmány, amely a szilárd diszperziós készítmények-
ről készült Raman-térképeket konkrét kioldódásvizsgálat eredményeivel vetné össze. 
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2.3.1.2. Hatóanyagok polimorfiájának vizsgálata 
 
A hatóanyagok polimorfiája a technológia legfontosabb kérdései közé tartozik. A külön-

böző módosulatok eltérő fizikai tulajdonságaik révén befolyásolják a készítmény fontos jel-
lemzőit, például a kioldódási sebességet és a tablettázhatóságot. A polimorf szennyezések 
könnyebben detektálhatók Raman térképezéssel, az infravörös technikák azonban hatéko-
nyabban különbséget tudnak tenni az egyes hidrátok és szolvátok között [197]. 

Clark és társai könyvükben több példán keresztül ismertetik a Raman térképezés alkal-
mazhatóságát különböző polimorf módosulatok detektálására [197]. Bemutatják, hogy Raman 
térképezéssel követhetők a kristálymódosulatot érintő, a technológiai lépések során bekövet-
kező változások (pl. extrúzió vagy bevonás). A szerzők NIR képalkotással követték ható-
anyagok hidratáltságának mértékét különböző technológiai paraméterek mellett.  

Megfelelő méretű térképeket felvéve igen kis mennyiségű hatóanyag-polimorfszennyezés 
is kimutatható mind tiszta hatóanyagokban [197], mind tablettákban [198]. Mivel a különböző 
módosulatok spektruma bizonyos esetekben alig tér el egymástól, a különböző polimorfok 
elhelyezkedésének megjelenítése nehézségekbe ütközik. Egy lehetséges megoldás továbbfej-
lesztett – nevezetesen a térkoordinátákat is figyelembe vevő – csoportosítási (klaszterezési) 
eljárások alkalmazása. Raman-mikroszkópia és atomierő-mikroszkópia együttes alkalmazásá-
ra is található példa [199], ahol a szerzők állítása szerint a két módszer jól kiegészíti egymást 
amorf anyagok felszínének vizsgálatában. 

Egy készítmény polimorfiája nemcsak egy már elkészült (száraz) készítményben elemez-
hető, hanem megfelelően kialakított mérőcellákban transzmissziós üzemmódú Fourier-
transzformációs infravörös (FTIR) térképezéssel szabályozott körülmények közötti polimor-
fia-változások is nyomonkövethetők [200,201]. 

A 2.3.1.1. alfejezetben bemutatott kísérletek nagy része esetében is a fő cél a hatóanyag-
ok polimorfiájának befolyásolása (legfőképpen az amorf módosulat kialakítása, azaz amorfi-
zálása) volt. A szilárd diszperziókban megjelenő kristályos szennyezés detektálásával egyet-
len közlemény foglalkozik [81], azonban a szerzők által alkalmazott kemometriai módszer 
mindössze az azonosítást tette lehetővé. Nyitott kérdés tehát nyomnyi kristályos szennyezések 
kémiai térképezéssel megvalósított mennyiségi becslésének problémája, melyre e disszertáció 
kísérel meg választ adni. 

 
2.3.1.3. Hamisítványok azonosítása és jellemzése 
 
A kémiai térképezéssel leggyakrabban a készítményfejlesztést segítik azáltal, hogy meg-

határozzák és értelmezik az összetevők készítménybeli elhelyezkedését [20,34-50]. Másik 
igen fontos, sőt, egyre komolyabb problémákat jelentő terület a hamisított és illegális készít-
mények vizsgálata, melyekről igen gyakran nincs (vagy nincs elegendő) előzetes információ. 

A hamisítványok jobb esetben csupán kevésbé hatásosak, mint az eredetiek, rossz esetben 
akár igen ártalmasak is lehetnek az egészségre. Egyes hamisítványok egyáltalán nem, vagy 
csak csökkentett dózisban tartalmaznak hatóanyagot, a jobb minőségűek azonban csak tech-
nológiában különböznek – utóbbi esetben a kioldódás nem optimális, illetve a készítmények 
nem felelnek meg a gyógyszerekkel szemben támasztott minőségbiztosítási követelmények-
nek (pl. tisztaság, csíramentesség). 

A NIR képalkotás mikroszkópi apertúra nélkül alkalmazva egyszerre nagy terület infravö-
rös „fényképezését” teszi lehetővé. A látómezőbe így egyszerre több tabletta is elhelyezhető, 
jelentősen meggyorsítva nagy mennyiségű gyanús termék teljes körű elemzését. A térképeket 
főkomponens-elemzéssel feldolgozva a kémiai különbségek nagy biztonsággal észlelhetők 
[7,69], de a különbségek pontos mibenléte (például milyen összetevőt helyettesítettek mással) 
legtöbbször nem állapítható meg. A gyanús és az eredeti tabletták egy látótérben, egyszerre is 
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vizsgálhatók [19,70]. Egy másik laboratórium NIR spektrometriával, NIR térképezéssel és 
HPLC-s módszerekkel tesztelt interneten vásárolt tablettákat, megállapítva, hogy a térképe-
zéssel nemcsak a termék minőségére lehet következtetni, de egyes gyártástechnológiai kérdé-
sekre is választ kaphatunk [155]. FTIR képalkotás és Raman spektrometria együttes felhasz-
nálását is leírták hamis és eredeti antimaláriás tabletták elemzésére (tömegspektrometriával is 
ellenőrizve a tapasztaltakat). A munka érdekessége, hogy az egész vizsgálatot bliszter csoma-
goláson keresztül végezték el [202]. Két tanulmányban egy amerikai gyártó készítménye és 
annak külföldről importált változatai között végeztek kiterjedt összehasonlítást [203,204]. 
Mivel ezen képalkotási módszerek roncsolásmentesek, a gyanús készítmények további vizs-
gálatokra is felhasználhatók. 

Az ismeretlen összetevők jelenléte miatt a legtöbb tanulmány főkomponens-elemzést al-
kalmaz a térképek feldolgozására [7,69,70,203]. Amennyiben előzetesen sikerült azonosítani 
az összetevőket, és csak ezek mennyiségi arányaiban várható különbség a valódi piaci gyógy-
szerkészítményhez képest, akkor CLS módszer is alkalmazható [54]. Noha hamisítványokról 
készített kémiai térképek értékelésére már egy esetben publikálták görbefelbontási (SISAL) 
módszer alkalmazását is, a szakirodalomban nem áll rendelkezésre elegendő adat annak el-
döntésére, milyen kemometriai módszert kell alkalmazni hamisításgyanús készítmények vizs-
gálatakor. 

 
2.3.1.4. Hatóanyag és segédanyagok mennyiségi meghatározása 

 
A kvalitatív értékelés mellett igen fontos kérdés az egyes alkotók mennyiségének pontos 

megállapítása. A rezgési spektrometriai vizsgálatok nagy előnye, hogy megfelelő vizsgálati 
paraméterek mellett teljesen roncsolásmentesek, ennek megfelelően a későbbiekben kiegé-
szíthetik, esetleg teljesen felválthatják a jelenleg alkalmazott HPLC-s hatóanyag-meghatáro-
zást. A segédanyagok koncentrációjának mérése szintén fontos lehet, s erre a kémiai térképe-
zés lehet jelenleg az egyik legcélszerűbb módszer. 

Jelenleg leggyakrabban a klasszikus legkisebb négyzetek módszerét alkalmazzák, noha ez 
csak közelítő becslésre alkalmas [197]. Nem található azonban összehasonlítás arra vonatko-
zóan, hogy a CLS mennyire ad megbízható eredményeket. Ugyanez elmondható az MCR-
ALS módszerre és különböző bővített változataira is [127]. A 2.2.3.4.3. alfejezetben bemuta-
tott PLS módszer alkalmas valódi mennyiségi meghatározás elvégzésére, azonban számos 
esetben itt is csak a tiszta összetevők spektrumaiból építenek kalibrációs sort, illetve kevés 
esetben található meg az alkalmazott kemometriai módszerek igazán meggyőző validálása. A 
mennyiségi elemzés megvalósítása kémiai térképezéssel tehát még gyerekcipőben jár, és a 
rendelkezésre álló sokváltozós adatelemzési módszerek közül még csak viszonylag keveset 
teszteltek. 

 
 

2.3.2.  Kémiai térképezés a polimertechnológiában 
 
Kémiai térképezés segítségével a polimerek technológiájában is számos kérdésre válasz 

kapható. A szakirodalomban ennek ellenére egyelőre nem található széleskörű összefoglalás. 
A térbeli információ megjelenítése különösen fontos eltérő polimerek elegyedésének 

vizsgálatában, akár két- [205-209], akár többkomponensű [210] rendszerekben. A heterogeni-
tás különböző típusai (összetételbeli, szerkezeti és morfológiai) elkülöníthetők és külön ele-
mezhetők [211]. Fázis-szeparáció [212] és a töltőanyag erre gyakorolt hatása is vizsgálható 
[213]. Az öregedési folyamatot negatívan befolyásoló anyaghibák is azonosíthatók [214], 
illetve bevonási folyamatok végeredménye is ellenőrizhető [215,216]. A gyógyszerható-
anyagokhoz hasonlóan polimerek kristályossága is vizsgálható [217]. 
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A konfokális mikroszkópi rendszerek nagy térbeli felbontásának köszönhetően 
ultravékony polimer filmek is vizsgálhatók, és a kémiai térképek alapján következtetések 
vonhatók le ezek mechanikai tulajdonságaira [218]. Még azonban valódi konfokális – azaz a 
melységélesség beállítását lehetővé tévő – mérési elrendezések esetén is óvatosan kell eljárni 
az értékeléskor, mert a mintán belüli fénytörés gyakran okoz jelentős, mégis behatárolhatatlan 
mértékű hibát [219]. Monomolekuláris rétegek is vizsgálhatók felületerősített Raman (ún. 
surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS) technika alkalmazásával [220]. 

A polimerek esetében a jobb térbeli és spektrális felbontás miatt polimerek technológiai 
vizsgálatában elterjedtebb a Raman-térképezés alkalmazása [205-220], de közeli- [221] és 
középtartományú [222,223] infravörös térképezés is sikerrel alkalmazható. Egyes szerzők a 
kémiai térképezést más, nem rezgési spektrometriai módszerekkel is összehasonlították [224].  

Sokváltozós adatelemzési módszerekkel a polimerek területén is hatékonyabbá tehető a 
kémiai térképek értékelése. Ismeretlen összetételű minták esetén az SS2D [98], PCA [225] és 
a korrelációs elemzés [216] alkalmazása található meg a szakirodalomban, illetve egyes több-
változós görbefelbontási módszereket is összehasonlítottak [122]. 

A műanyaghulladékok technológiája a polimerek területének egy igen fontos ágazata, 
ahol a kémiai térképezés ígéretes lehetőségekkel bír. Többféle értékelési módszert bemutattak 
ezen a területen, köztük az egyszerű logikai szabályok [226], többváltozós képelemzés (gya-
korlatilag PCA) [227] és felügyelt osztályozási módszerek [228,229] alkalmazását. Utóbbi 
esetben szükség van megfelelő tanítóhalmaz alkalmazására, ami azt jelenti, hogy a vizsgálan-
dó műanyaghulladékban csak a modellépítés során előre meghatározott polimereket lehet 
azonosítani. 

E területen Raman-térképezéssel végzett vizsgálatokat bemutató közlemény nem találha-
tó. Igen fontos kérdés műanyaghulladékok mennyiségi összetételének becslése az újrahaszno-
síthatóság eldöntésének céljából, melyre a fenti közleményekben bemutatott vizsgálati elren-
dezés (on-line NIR kamera) nem alkalmas. Továbbá olyan kemometriai módszerek tesztelésé-
re sem került sor a korábbiakban, mely nem igényli tanítóhalmazok létrehozását, azaz alkal-
mas a mennyiségi meghatározásra a hulladék kvalitatív összetételétől függetlenül. 

 
 

2.4. A szakirodalom jelenlegi állásának rövid összegzése 
 
Az irodalmi összefoglalásból látszik, hogy a kémiai térképezés igen erőteljes fejlődést és 

elterjedést mutatott az utóbbi években. A módszer hatékonysága tovább növelhető többválto-
zós adatelemzési módszerek alkalmazásával. Noha szinte mindegyik publikált vizsgálatsoro-
zat elvégzését valamilyen gyakorlati probléma vezérelte, számos, az iparban igen komoly 
jelentőséggel bíró kérdésben nem történt (kellő mértékű) előrelépés. Szilárd diszperziók vizs-
gálatában szükségesnek adódott a Raman-térképezés összehasonlítása más, korábban is elfo-
gadott analitikai módszerekkel, rávilágítva a módszer előnyeire. E területhez kapcsolódik az 
amorf hatóanyagokban megjelenő kristályos szennyezések mennyiségi becslése, mely kiemelt 
jelentősége ellenére egyelőre megoldatlan a gyógyszertechnológiában. A gyógyszerjellegű 
készítmények vizsgálatának napjainkban egyre fontosabb elemét képezik a hamisított készít-
mények, melyek hatékony elemzéséhez szükséges a Raman-térképek érétkeléséhez használt 
kemometriai módszerek mélyreható, különböző nehezített körülmények közötti vizsgálata és 
összehasonlítása. A kémiai térképezés mennyiségi elemzésre történő alkalmazása szintén gye-
rekcipőben jár, melyre két gyökeresen eltérő megközelítést igénylő területen, a hulladéktech-
nológiában és a gyógyszeriparban egyaránt nagy szükség van.  

E doktori disszertáció tehát a fent említett próblémákra mutat be megoldásokat, a Raman-
spektrumok értékeléshez használt kemometriai módszerek minél teljesebb megértését is célul 
tűzve ki. 
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3. Felhasznált anyagok és módszerek 
 
3.1. Felhasznált anyagok 
  
A gyógyszertechnológiai kísérletekhez felhasznált anyagok a 3.1.1. táblázatban találhatók a 

vonatkozó fejezetek megjelőlésével. A műanyaghulladékok összetétele nem volt előre megha-
tározva, a vizsgálatok célja éppen az összetétel megismerése volt. 

 
3.1.1. táblázat Felhasznált anyagok és főbb tulajdonságaik (gyógyszertechnológiai fejezetek) 

 
Anyag/minta neve Kereskedelmi név 

CAS 
Registry 
Number 

Moltömeg 
[g/mol] 

Fejezet 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.6. 

H
at

óa
ny

ag
ok

 

„API” (nem közölhető) (nem k.) (nem k.)   +   
carvedilol carvedilol 72956-09-3 406,474  +    
donepezil donepezil 120014-06-4 379,492 +     
imipramin imipramin 50-49-7 280,407  +  +a  
koffein koffein 58-08-2 194,19     + 
spironolakton spironolakton 52-01-7 416,574 + +    
verapamil verapamil 52-53-9 454,602    +a  

Se
gé

da
ny

ag
ok

 

ciklodextrin: alfa α-ciklodextrin 
(ACD) 10016-20-3 972,85   +   

ciklodextrin: béta β-ciklodextrin 
(ACD) 7585-39-9 1135,12   +   

ciklodextrin: gamma γ-ciklodextrin 
(ACD) 17465-86-0 1297,12   +   

ciklodextrin: hidroxi-
propil-béta 

hidroxi-propil-β-
ciklodextrin 
(HPBCD) 

94035-02-6 1375,36 +  +   

ciklodextrin: hidroxi-
propil-gamma 

hidroxi-propil-γ-
ciklodextrin 
(HPGCD) 

99241-25-5 1761,76   +   

ciklodextrin: véletlenszerű-
en metilezett béta 

random metilezett β-
ciklodextrin 
(RAMEB) 

128446-36-6 ~1150-1160   +   

metil-,butil-, ill. 2-dimetil-
aminoetil-metakrilát 
terpolimer 

Eudragit® E100 24938-16-7 ~47000  +    

hidroxi-propil-metil-
cellulóz (HPMC) Pharmacoat 606 9004-65-3 10000 - 

1500000  +  +a  

kukoricakeményítő Sta-RX 1500 9005-25-8 50000 -
160000  +  +a  

Mg-sztearát Mg-sztearát 557-04-0 591,34  +  +a  
mikrokristályos cellulóz Avicel PH 102 9004-34-6 ≈ 36000 + +  +a  
poli-tejsav-ko-glikolsav 
(PLGA)  26780-50-7      + 

polivinilkaprolaktám – 
polivinilacetát – poli-
etilénglikol terpolimer 

Soluplus® 402932-23-4 ~80000  +    

szorbit  110-44-1 112,13 +     

te
rm

ék
ek

 

Isoptin SR Isoptin SR      +  

Isoptin SR-E Isoptin SR-E      +  

„T” tabletta (nem közölhető)      +  
 
a Csak ellenőrző referenciaként a spektrum felvételéhez.. 
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3.2. A kísérletek során alkalmazott mintakészítési módszerek és berendezéseik 
 
E fejezet a különböző vizsgálatok során készült minták előállítási paramétereit ismerteti. 

A disszertáció során előforduló különböző gyártási technológiák rövid bemutatása megtalál-
ható a Függelék 9.2. fejezetében. A késztermékeket (4.4.1. és 4.4.3. fejezetek) kereskedelmi 
forgalomban, ill. együttműködő partnereink révén szereztük be. 

 
3.2.1. Donepezil tartalmú granulátumok előállítása 
 
E minta előállításának részletei iparjogvédelmi okokból nem közölhetők. A műveletek 

célja a hatóanyag minél hosszabb távon stabil amorf módosulatának kialakítása volt. 
 
3.2.2. Spironolakton-tartalmú extrúziós gyógyszerforma előállítása 
 
Az extrudált minták HAAKE MiniLab kétcsigás extruderben készültek két együttmozgó 

kúp alakú csiga alkalmazásával. A kiindulási porkeverék őrlése dörzsmozsárban történt 5 tö-
megszázalék spironolakton, 25.2 w/w% hidroxi-propil-β-ciklodextrin (1:1.5 mólaránynak 
megfelelően), 5 w/w% szorbitol (kb. ~21% víztartalommal) és 64.8 w/w% kukoricakeményítő 
összeőrlésével. 7 g elegy plasztikálásához körülbelül 1.5 g vízre volt szükség, s a keverék 
előhomogenizálása után az egész mintát a garatba öntöttük. A csigákat többféle sebesség mel-
lett (5, 20 and 50 1/min) működtettük 90°C hőmérséklet mellett. 

 
3.2.3. Imipramin-tartalmú modelltabletták előállítása 
 
Minden tabletta azonos összetétellel készült, melyet a 3.1. táblázat ismertet. A tablettákat 

hét különböző eljárással állítottuk elő, ezek a 3.2.2. táblázatban találhatók. 
 
3.2.1. táblázat Imipramin-tartalmú tabletták összetétele 
 

Összetevő Kereskedelmi név Összetétel 
imipramin (hatóanyag) imipramin 10 % 

mikrokristályos cellulóz Avicel PH102 76 % 
kukoricakeményítő Sta-RX 1500 10 % 

hidroxi-propil-metil-cellulóz (HPMC) Pharmacoat 606 3 % 
Mg-sztearát Mg-sztearát 1 % 

 
3.2.2. táblázat Imipramin-tartalmú tabletták készítési módja 
 

Tabletta 
jelzése 

Technológia 
technológia granuláló folyadék szárítás préselési erő [kN] 

D direkt préselés – – 5.5, 10, 15 
HS-W nedves gran. víz tálcás 5.5, 10, 15 
HS-A nedves gran. 10%-os hatóanyag-oldat tálcás 5.5, 10, 15 
F-W fluid gran. víz fluid 5.5, 10, 15 
F-H fluid gran. 10%-os HPMC-oldat fluid 5.5, 10, 15 
F-A fluid gran. 10%-os hatóanyag-oldat fluid 5.5, 10, 15 

F-AH fluid gran. 15% hatóanyagot és 4,5% 
HPMC-t tartalmazó oldat fluid 5.5, 10, 15 

 
Homogenizálás: az összetétel-vizsgálathoz szükséges, imipramin hatóanyagot tartalmazó 

modelltabletták összetevőinek homogenizálását Turbula T2F típusú porhomogenizáló beren-
dezéssel végeztük. Mindegyik porkeverék, illetve granulátum homogenizálása 32 1/perc for-
dulatszámmal, 2 percig történt. 
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Örvényáramú granulálás: Az imipramin hatóanyagot tartalmazó homogenizátumok ún. 
nedves granulálása Pro-C-ept 4M8 típusú örvényáramú granuláló berendezésben történt. A 
homogenizátum készülékbe töltése után 5 perc kevertetés következett a gyúró keverő 50 
1/perc, az aprító keverő 700 1/perc fordulatszáma mellett. Ezután további kevertetés mellett 1 
perc alatt hozzáadtuk a granuláló folyadékot (mely a HS-W esetben víz, illetve HS-A esetben 
10%-os hatóanyag-oldat). A kevertetés 3 percig folytatódott az előbb megadott, majd még 3 
percig az aprító keverő 1000 1/perces fordulatszáma mellett. A nedves granulálással előállított 
terméket Erweka AR400 típusú oszcilláló regranuláló berendezés és 0,6 mm lyukméretű szita 
segítségével aprítottuk a kívánt szemcseméretre. A granulátumot regranulálás után tálcás szá-
rítószekrényben szárítottuk 60 °C-on 2%-os nedvességtartalom eléréséig (kb. 1 óra). 

Fluidizációs granulálás: Az imipramin hatóanyagot tartalmazó homogenizátum fluid 
granulálását Glatt GCPG-1 típusú fluidizációs granuláló berendezéssel végeztük. A készülé-
ket 15 percig 40 °C hőmérsékletű levegő kb. 50 m3/h áramával történő előmelegítése után a 
homogenizátum készülékbe töltése következett, ezután pedig a perisztaltikus pumpa indításá-
val megkezdtük a bevonó folyadék (F-W esetben víz, F-H esetben HPMC, F-A esetben a ha-
tóanyag, ill. F-AH esetben HPMC és a hatóanyag közös oldata) adagolását 12 g/perc sebes-
séggel. A levegő térfogatárama 40 m3/h, hőmérséklete a granulálás első 20 percében 40 °C, 
utána – a szárítási szakaszban – 60 °C volt. A szárítást addig végeztük, míg a nedvességtarta-
lom 2% alá nem csökkent. 

Tablettázás: Az imipramin-tartalmú modelltablettákat Fette EX1 típusú excenteres tablet-
tázógéppel préseltük három különböző préserő (5,5 kN, 10 kN, illetve 15 kN) mellett. A kiin-
dulási összetevők préselését Camilla ’95 OL 57 típusú IR pasztillázógéppel végeztük (20 má-
sodpercig tartó 200 bar préselési nyomás alatt). 

 
3.2.4. Carvedilol-tartalmú hagyományos és szuperkritikus extrúziós gyógyszerformák 

előállítása 
 
Az itt bemutatott minták egyöntetűen 20% carvedilolt és 80% Eudragit E100 polimert 

tartalmaztak. A Raman-vizsgálatok szempontjából releváns minták előállításának paramétere-
it a 3.2.3. táblázat tartalmazza (a teljes vizsgálatsorozat egyéb mintákat is tartalmazott [235]). 
A minták SCAMEX Rheoscam gyártmányú extruderben készültek (kivéve a fizikai keveréket, 
mely dörzsmozsárban készült). Az extruder – melynek felépítése és geometriai adatai közle-
ményünkben és a hivatkozott dolgozatban megtalálhatók – öt zónára osztható, melyek hőmér-
sékletét (a garat felől kezdődően) rendre 125, 135, 135, 135 és 130 °C-ra állítottuk.  

 
3.2.3. táblázat Carvedilol-Eudragit szilárd diszperziós formulációk előállítási körülményei 

 

Minta CAR  
(tömegszázalék) 

CO2 térfogatáram 
(cm3min-1) 

Csiga forgási se-
bessége (min-1) 

Folyási sebesség 
(g min-1) 

Átlagos forgató-
nyomaték (nm) 

CAR-FK20 20 – – (fizikai keverék) – – 
6CAR20 20 – 5 5,5 83 

9CAR20SC 20 0.25 10 11 76 
 

Először tiszta Eudragit E100 adagolása történt meg, a hatóanyag és a maradék Eudragit 
keverékének hozzáadása csak a működési paraméterek stacionárius állapotának beállása után. 
A szuperkritikus CO2 hozzáadására a 9CAR20SC minta esetében akkor került sor, mikor a 
hatóanyag és Eudragit keveréke elérte a kivezető nyílást. Az extrudátumokat ezután IKA 
MF10 őrlőberendezéssel aprítottuk a kívánt szemcseméretre. 

 
3.2.5. Soluplus® és spironolakton szilárd diszperzióinak előállítása 
 

A minták a 3.2.2. fejezetben bemutatott HAAKE Minilab extruderben készültek. A ható-
anyag (10, ill. 20 w/w%) és Soluplus® keverékét a garatba öntöttük állandó értéken tartott 10 
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1/min csigasebesség és 120 °C hőmérséklet mellett. Recirkulációra nem került sor, a minta 
egyszer ment keresztül az extruderen, körülbelül 5 perc tartózkodási idővel. Az extrudátumo-
kat kioldódásvizsgálat előtt őröltük és 300 µm lyukátmérőjű szitán szitáltuk. Az elektrosztati-
kus szálképzést a kutatócsoportunk által sajátkezűleg összerakott készülékkel végeztük [235], 
melynek fő alkotórészeit egy MA2000 NT-35 nagyfeszültségű tápegység, egy Aitecs SEP-
10S típusú infúziós pumpa és egy Schlick gyártmányú porlasztófej alkotta. 

 
3.2.6. ’API’ jelölésű hatóanyag ciklodextrines komplexeinek előállítása 
 
Modellként egy itt nem megnevezhető, piaci forgalomban kapható, hidroklorid só formá-

ja ellenére szinte egyáltalán nem vízoldható hatóanyagot alkalmaztunk. Ennek komplexbe 
zárását hatféle különböző ciklodextrinnel (ACD, BCD, GCD, HPBCD, HPGCD, RAMEB) 
kíséreltük meg, liofilizási (fagyasztva szárítási) eljárással, a szakirodalomban már publikált 
módszer szerint [230,231]. Mindegyik esetben 1:1 molarányt alkalmaztunk. A hatóanyag 
etanolban történő oldás után hozzáadtuk a ciklodextrin vizes oldatához, majd az elegyet 30 
percig kevertettük. Az etanol eltávolítása Heidolph Labrota 4000 típusú rotációs vákuum-
bepárlóval történt szobahőmérsékleten és 10 mbar nyomáson. A minták ezután következő 
liofilizálása Leybold Lyovac GT-3 fagyasztva szárítóban történt 10 órán keresztül, 0.1 mbar 
nyomáson és -50°C hőmérsékleten. A nedvességnyomok eltávolítására szolgáló másodlagos 
szárítási ciklus minden minta esetében 5 órán keresztül tartott 22 °C-os tálcahőmérsékleten és 
0.05 mbar nyomáson. Minden tiszta összetevőt önmagában is liofilizáltunk a fizikai szerkezet 
fagyasztva szárítás közbeni esetlegesen módosulásának figyelembevétele érdekében. 

 
3.2.7. Autóipari műanyaghulladékok feldolgozása az analitikai vizsgálatokhoz 
 

Az autóipari hulladék az Alcufer Kft. fehérvárcsurgói daráló, ún. shredder üzeméből szár-
mazó maradékanyag volt. Az aprítóüzemből származó minták alapanyagai roncsautók mellett 
nagyméretű háztartási gépek voltak. 

A minták szétválasztása a Miskolci Egyetemen történt sűrűségük alapján. Az aprító-
üzemben ledarált hulladékból porleválasztás után először a mágnesezhető fémeket távolítják 
el, a nem mágnesezhető részt szitálják, majd a nem mágnesezhető fémeket egy örvényáramú 
szeparátorban választják el a nemfémes anyagoktól. Az így fémmentesített és apróra őrölt 
halmazból mintát vettek, majd homogenizálták. Az így előkészített mintát ezek után nehéz 
szuszpenziós dúsító berendezés [232] segítségével választották szét előre meghatározott sűrű-
ségfrakciókra. A Raman-térképek felvételéhez a szemcsés hulladékok további őrlésére volt 
szükség, melyet IKA A11 basic márkájú analitikai malomban, folyékony N2 jelenlétében vé-
geztünk. A malom A11.2 jelű vágókéssel van felszerelve, teljesítménye 300/160 W, fordulat-
száma 28000 1/min, térfogata 80 ml (250 ml). 

 
3.2.8. Koffein és poli-tejsav-ko-glikolsav szilárd diszperzióinak előállítása 
 
A koffein és PLGA szilárd diszperzióinak mikropellet formában történő előállítása por-

lasztva szárítással történt metilén-kloridos közös oldatukból ProCepT “Micro-Spray” por-
lasztva szárító berendezéssel. A technológia részletei és az előállítási paraméterek iparjogvé-
delmi okokból itt nem közölhetők. A két összetevőből tizenegy különböző tömegszázalékos 
összetételű minta készült. Ezek között a tiszta összetevők is szerepelnek, azaz a tiszta anyago-
kat is porlasztva szárítottuk a fizikai szerkezet ennek hatására történő esetleges megváltozásá-
nak figyelembevétele érdekében. 
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3.3. Vizsgálati módszerek 
 
3.3.1. Röntgendiffrakció: a vizsgált porkeverékek röntgen-vizsgálatai X’pert Pro MPD tí-

pusú PANalytical készüléken történtek X’Celerator típusú detektor alkalmazásával. A készü-
lék 128 csatornás, 2°-ot mér egyszerre, és automatikus szűrőkkel beállított 10 mm széles 
röntgennyalábbal végzi a vizsgálatot. A mintát egyenletesen kb. 1 mm vastagságban helyez-
tük el az egykristály Si mintatartó lapkán. A mérés során a röntgencső feszültsége 40 kV, 
áramerőssége 30 mA volt. A mintát Cu Kα sugárzással vizsgáltuk (λ=1,5406 Å) Kb (Ni) szűrő 
alkalmazása mellett. A mérési tartomány 2θ = 2°-42° volt. A mérések folyamatos üzemmód-
ban, 0.0167° lépésközzel és 30.4 s felvételi idővel készültek (így egy minta egy teljes rönt-
gendiffraktogramjának felvétele 10 percig tartott). 

 
3.3.2. Optikai mikroszkópia: Az optikai mikroszkópos vizsgálatokhoz a Jobin Yvon cég 

által gyártott Labram típusú Raman berendezés részét képező Olympus BXC-40 típusú mik-
roszkópot használtuk. A felület megfigyelésnél a mintákat megfelelő minta-előkészítést köve-
tően a tárgylemezre helyeztük, és különböző nagyítások mellett vizsgáltuk. A számítógép 
monitorán megjelenő optikai képek a gép merevlemezére menthetők. A képek felső megvilá-
gítás mellett készültek. 

 
3.3.3. Pásztázó elektronmikroszkópia és energiadiszperzív röntgenspektrometria: A SEM 

felvételek JEOL JSM-6380LA típusú pásztázó elektronmikroszkóppal készültek nagy vá-
kuumban, 30kV gyorsító feszültséggel és T2 térképezési mód kiválasztásával. A vizsgált min-
tákat kétoldalú szén-ragasztóval réz tuskókhoz rögzítettük. Az energiadiszperzív röntgen-
spektrometriás (SEM-EDS) elemanalízist ugyanezen berendezés erre szolgáló detektorával 
végeztük: a detektált röntgen-fotonok beütésszáma 5000-12000 cps, a munkatávolság 10 mm 
volt. A nagyítás mértékét a minták textúrája határozta meg. A vizsgált összetevő térbeli elhe-
lyezkedését az adott összetevőre szelektív atom elhelyezkedése alapján becsültük. 

 
3.3.4. In vitro kioldódásvizsgálat: Erweka DT6 típusú kiolódásvizsgáló berendezést 

használtunk. A mérésekhez használt minták spironolakton-tartalmú szilárd diszperziós ké-
szítmények esetében 25 mg spironolaktont, carvedilol-tartalmúak esetében 12,5 mg 
carvedilolt tartalmaztak. Mintatípusonként a spironolakton esetében három, a carvedilol ese-
tében hat reprodukciós vizsgálatot végeztünk. Az oldóközeg spironolakton esetében 900 ml, 
37 ± 0,5 °C hőmérsékletű, 100 1/perc fordulatszámmal kevertetett tisztított víz volt, a 
carvedilol esetében ugyanilyen körülmények közötti 0,1 M HCl oldat. Az oldóközegből előre 
meghatározott időpontokban vett minták hatóanyagtartalmát Hewlett–Packard 8452A UV-Vis 
spektrofotométerrel mértük. 

 
3.3.5. Raman-mikrospektrometria: A Raman vizsgálatokat a Jobin Yvon cég által gyár-

tott, LabRam típusú Raman mikroszkópon végeztük. A gerjesztés háromféle lézer sugárfor-
rással végezhető. A lézerek tulajdonságait a 3.3.1. táblázat ismerteti. 

Frekvenciakettőzött Nd-YAG lézer használatakor rövid mérésidővel is jó jel-zaj viszony 
érhető el. Éppen ezért a többi alkalmazására csak akkor került sor, ha ezzel a gerjesztő lézerrel 
végzett vizsgálat valamilyen akadályba ütközött (pl. fluoreszcencia, vagy a lézersugárral be-
vitt teljesítmény által okozott degradáció, ill. átalakulás a vizsgált mintatérfogatban). A dióda-
lézer előnyösen alkalmazható ezekben az esetekben, azonban jelentősen hosszabb felvételi idő 
szükséges a megfelelő jel-zaj viszony eléréséhez. A He-Ne lézer teljesítménye igen kicsi az 
előző kettőhöz viszonyítva, csak egyes elővizsgálatok során alkalmaztuk. 

A berendezésben a lézersugár egy megfelelő optikai tükör- és szűrőrendszeren keresztül 
egy (mikrométeres felbontást biztosító) Olympus BXC-40 típusú optikai mikroszkópba jut. A 
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sugár a mikroszkóp cserélhető (10×, hosszú fókusztávolságú 50× és 100× nagyítású, ill. az  
~5× nagyítású, a spektrométert modellező ún. makrolencsés) objektívein keresztül kerül a 
mintára. A minta roncsolódásának elkerülésére a lézer fényintenzitása, s így a mintára eső 
teljesítmény semleges szűrőkkel csökkenthető, melyek az intenzitást 1/2 (D0.3), 1/4 (D0.6), 
1/10 (D1), 1/100 (D2), 1/1000 (D3), 1/10000 (D4)-ed részére csökkentik. 

 
3.3.1. táblázat: A gerjesztő lézerek adatai és a lézersugarak átmérői a fókuszpontban 

Lézer 
Hullámhossz 

(λg) [nm] 
Energia 
(E) [eV] 

Teljesítmény 
a mintán 
(I0) [mW] 

D* 
[μm] 
10× 
NA 
0,25 

D* 
[μm] 
50× 
NA 
0,7 

D* 
[μm] 
100× 
NA 
0,9 

Makrolencse 
[μm] 

 

Frekvenciakettőzött 
Nd:YAG 532 2,33 15 2,553 0,912 0,709 ~500 

 He-Ne 633 1,96 3,5 3,02 1,08 0,84 
Dióda 785 1,58 19 3,768 1,346 1,047 

* a lézersugár számított átmérője a fókuszpontban; az „NA” rövidítés a numerikus apertúrát jelenti  
 
A mintán szóródó fotonokat a már említett objektívek gyűjtik össze. A frekvenciaváltozás 

nélkül visszaszórt Rayleigh sugárzást a gerjesztő frekvenciának megfelelő, fényútba helyezett, 
ún. fésűs (notch) szűrők távolítják el. Ezután egy ún. konfokális lyuk következik, mely a mély-
ségélesség befolyásolását teszi lehetségessé. Mivel a jelen vizsgálatok során – a mikroszkópi 
nagyítással megadott mérettartományban – minél reprezentatívabb felvételek készítése volt a 
cél, a lyukátmérőt nem változtattuk és a majdnem maximális 1 mm értéken tartottuk. 

A készülék a mintáról szóródó fényt diffrakciós ráccsal bontja fel. Kétféle spektrális fel-
bontás alkalmazható. Noha többféle kombináció lehetséges, jelen dolgozatban a frekvencia-
kettőzött Nd-YAG lézerhez mindig 1800 vonás/mm sűrűségű, a diódalézerhez pedig 950 vo-
nás/mm sűrűségű rácsot alkalmaztunk. 

A Raman-fotonokat 256×1024 pixeles CCD detektor érzékeli. A detektor beütésszáma 
maximált, mely felett a pixelek telítődnek (elvesztik összes töltésüket), tehát „kiolvasásig” 
további fotonok detektálására nem alkalmasak. A Raman sávok intenzitásai a spektrumokban 
a Raman eltolódás függvényében, a detektorra érkező fotonokkal arányos egységekben (ö. e., 
azaz „önkényes egység”, angol kifejezéssel „arbitrary unit”) kerülnek ábrázolásra. A detektor 
említett telítődésének az intenzitásskála 31727-es értéke felel meg. Az aktuális felvételi időt 
és az egy mérési pontról felvett és átlagolt spektrumok számát az eredményeket bemutató 
vonatkozó fejezetek tartalmazzák. 

Az ily módon összeállított berendezés alkalmas a minta egy kiválasztott pontjában törté-
nő spektrumfelvételre, egy meghatározott terület program szerinti feltérképezésére (mapping) 
és mélységi felvétel készítésére is. A térképezést motorizált tárgyasztal és 100× nagyítás ese-
tén egy automatikusan fókuszáló rendszer segíti (a mintafelületről visszaszórt fény intenzitása 
alapján). Az utóbbiban az objektívek – és így a fókuszpont – függőleges irányú mozgatását 
piezo-kristály végzi. Az egyes esetekben alkalmazott lépésközt az eredményeket bemutató 
fejezetek vonatkozó részei közlik. 

 
 
3.4. Alkalmazott szoftverek és számítási paraméterek 
 
3.4.1. Alkalmazott szoftverek 
 
A spektrumok felvételét és alapvető értékelését (vizuális összehasonlítás, alapvonal-

korrekció, normálás) a LabSpec 5.41 (Horiba) programmal végeztük, csakúgy, mint a referen-
ciaspektrumokkal végzett CLS modellezést és a koncentrációtérképek megjelenítését. A 
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spektrumok digitális adatgyűjteményekből történő visszakeresésére a SpectralID (Galactic) 
szoftver szolgált. A kemometriai számításokat és a bonyolultabb adatelőkészítési módszereket 
Matlab 7.6. programmal (Mathworks), illetve az ennek bővítményeként telepített PLS_Tool-
box (Eigenvector Research) program éppen legfrissebb verziójával (5.8-6.2) végeztük. Ez alól 
kivételt képeztek a SISAL számítások, melyeket a fejlesztők által közzétett Matlab-
programcsomaggal [135], illetve a PMF számítások, melyeket szintén a fejlesztő által írt, 
DOS paranccsorban futtatható PMF2 programmal [129,130] végeztünk. A becsült spektrumok 
és koncentrációk megjelenítéséhez az eredményeket szövegfájlba mentés után Microsoft Ex-
celben alakítottuk át a LabSpec program által feldolgozható formába. Az egyváltozós statisz-
tikai számításokat Matlab, Excel, ill. Statistica 8.0 (Statsoft) programokkal végeztük. 

 
3.4.2 Számítási paraméterek 
 
3.4.2.1. SMMA: A 4.4.1. fejezetben végzett számítások esetén a programban beállítható 

eltolási (offset) paraméter 3 és 10 értékeit teszteltük, melyek a (2.11) egyenlet szerint rendre  
α = 0,03×max(X), ill. α = 0,1×max(X) értékeknek felel meg, ahol max(X) az adatmátrixban 
található legnagyobb intenzitásérték. Magas zajszintek esetén az eltolási értéket tovább növel-
tük addig, míg a kinyert spektrumok minősége már nem javult jelentősen. A 4.4.2. fejezetben 
csak 10-es eltolási értéket alkalmaztunk. A 4.5. fejezetben a jelentős zajszint miatt 40-es elto-
lási érték alkalmazására volt szükség. 

 

3.4.2.2. MCR-ALS: az alkalmazott megkötéseket minden fejezet külön ismerteti, ugyanis 
alkalmazásuk igen nagymértékben függ az adott problémakörtől. Az iterációs algoritmus 
minden esetben gyorsított nemnegatív legkisebb négyzetek módszere (fasternnls) volt. Az ite-
rációk számának felső határát 300-ra állítottuk, kivéve bizonyos itt nem részletezett elővizsgá-
latokat, ahol 1500 iteráció megengedését is teszteltük (azonban nem észleltünk különbséget). 
Bemenő adatként – amennyiben ennek ellenkezője nincs hansúlyozva – SMMA módszerrel (a 
3.4.2.1. pont szerint, megfelelően nagy eltolási értékkel) becsült spektrumokat alkalmaztunk. 

 

3.4.2.3. PMF: a bizonytalansági faktort (σ) az útmutatóban [130] ismertetett ökölszabály 
szerint 0,03 értékben határoztuk meg a kísérleti zajszintek esetén. A 4.4.1. fejezetben 5, 10, 
15, 30 és 50% hozzáadott zajszintek esetén a σ értékét rendre 0,05, 0,1, 0,15, 0,3-ra, illetve 
0,5-re állítottuk. Az iterációk számát az MCR-ALS-hez hasonlóan 300-ban maximáltuk, de 
esetenként – a divergencia gyanújának felmerülésekor – ennél nagyobb iterációs számot is 
megengedtünk. A 4.5. fejezetben szintén az alapbeállításként használt σ = 0.03 értéket hasz-
náltuk, mert a zavaró tényezők jelentős része nem véletlen zaj, hanem egyéb effektusokból 
származik, melyet e paraméterrel nem lehetett figyelembe venni. Az fpeak forgatási paramé-
tert mindig 0 értéken tartottuk, kivéve azokban az esetekben, ahol ennek ellenkezője külön fel 
van tüntetve. 

 

3.4.2.4. SISAL: a módszer alapos tesztelése (a paraméterek legkülönbözőbb, itt nem rész-
letezett kombinációinak kipróbálása) után a τ paraméter végleges értékét 1-nek, iteraciós 
számnak 200-at választottunk. 

 

3.4.2.5. K-közép csoportosítás: az adathalmazon belül kialakítandó csoportok számát 20-
nak választottuk, de a vizsgálatokat elvégeztük nagyobb csoportszámmal (30, 40, 50) is. A 
csoportosítást standardizált adatsoron is elvégeztük, többféle csoportszámmal és a kezdeti 
csoportközéppontok többféle kijelölésével is („A” – kezdeti csoportközéppontok minél távo-
labb legyenek egymástól; „B” – az objektumok távolságainak sorbarendezése után azonos 
intervallumok mentén kiválasztott objektumok legyenek a csoportközéppontok). 

 

3.4.2.6. Regressziós és változókiválasztási módszerek: a működési paramétereket az 
eredményeket bemutató fejezet és a Függelék kapcsolódó fejezetei részletezik. 
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4. Eredmények és értékelésük 
 

A jelen disszertációban bemutatott kutatómunka fő célkitűzése a Raman-térképezés lehe-
tőségeinek elemzése és kiterjesztése különböző kemometriai értékelési módszerek alkalmazá-
sával. A 4.1. és 4.2. fejezetek azt mutatják be, hogy milyen technológiai vizsgálatok végezhe-
tők a jelenleg leginkább elterjedt egyváltozós értékeléssel, illetve a tiszta összetevők referen-
cia-spektrumait alkalmazó klasszikus legkisebb négyzetek módszerével. A 4.3. fejezetben 
bemutatásra kerül, miként alkalmazható sikerrel a – referencia-spektrumokat már nem igénylő 
– többváltozós görbefelbontás, amennyiben az összetevők közötti kölcsönhatás meglétét vizs-
gáljuk. A 4.4. fejezet többkomponensű, ismeretlen összetételűnek tekintett gyógyszertabletták 
vizsgálatát ismerteti, több kemometriai módszer összehasonlításával és az értékelés hatékony-
ságát leginkább befolyásoló tényezők figyelembevételével. A 4.5. fejezet ugyanezen 
kemometriai módszerek alkalmazási lehetőségeit tárgyalja szintén ismeretlen összetételű au-
tóipari műanyaghulladékok esetében, melyek Raman-spektrumait a gyógyszerekével ellentét-
ben sokféle erős zavaró hatás terhel. A 4.6. fejezet tárgya pedig a Raman-térképezés mennyi-
ségi elemzésben történő alkalmazása különböző – köztük több közelmúltban elterjedő – reg-
ressziós, illetve gépi tanulási módszerekkel. 

 
 

4.1. Gyógyszerkészítmények polimorf-stabilitásának vizsgálata egyváltozós kiértékeléssel 
 

A gyógyszertechnológia egyik legjelentősebb kihívása napjainkban a hatóanyagok előál-
lítása amorf módosulatként és ennek az állapotnak a stabilizálása. Ennek különös jelentősége 
van a vízben (és így az emésztőnedvekben) rosszul oldódó hatóanyagok esetén. Emellett a 
(szabadalommal védhető) szilárd fázisú szerkezet hiánya miatt is gyakran alkalmazzák ezt a 
módszert a generikus gyógyszerfejlesztésben. Az amorf módosulat hátránya viszont, hogy 
termodinamikailag nem stabil, s emiatt idővel átalakulást szenvedhet valamelyik kristályos 
módosulatba. Ez a makroszkopikus tulajdonságokat – beleértve az emberi szervezetre gyako-
rolt hatást – is befolyásolja. A hatóanyagok amorfizálására többféle technológia is rendelke-
zésre áll: egy adott hatóanyag esetében számos lehetőség adódik, melyek közül ki kell válasz-
tani a legmegfelelőbb amorfizálási eljárást, ill. ennek optimális körülményeit. Ehhez azonban 
megfelelő analitikai módszerre is szükség van, mely kellő pontossággal kimutatja a kristályos 
módosulat jelenlétét. 

A kristályosság és polimorfia vizsgálatára a legkézenfekvőbb és legelterjedtebb módszer 
a por-röntgendiffrakció. Ennek alkalmazásával kapcsolatban azonban két általános probléma 
áll fenn. Egyrészt igen gyakran előfordul, hogy sok amorfizálási technológia ugyan sikerrel 
hozza létre a rendezetlen szilárd fázist, azonban kis mennyiségű kristálygóc marad a készít-
ményben. Mivel a röntgendiffrakció kimutatási határa kb. 2%, ezért ezzel mindegyik ilyen 
technológia terméke tisztán amorf módosulatúnak látszik, és csak a későbbi stabilitásvizsgála-
tok alkalmával derül ki a kristályosodás. Tehát a készítmény gyártásának pillanatában még 
nem detektálható különbség a különböző paraméterekkel előállított készítmények között. 
Másrészt a polimorfia röntgendiffrakcióval leginkább a kémiailag tiszta hatóanyagban, illetve 
amorf segédanyag-mátrixon belül vizsgálható jól. Olyan késztermékekben, melyek kristályos 
segédanyagot is tartalmaznak, a segédanyagok diffrakciós csúcsai eltakarják a hatóanyagkris-
tályok jeleit, ezért ezek kimutatási határa nagymértékben megnő. További probléma, ha a ha-
tóanyag a készítményben kis mennyiségben van jelen, ezért a késztermékek röntgen-
diffrakciós vizsgálatát az ipari gyakorlatban nem szokták (nem tudják) elvégezni. Készítmé-
nyen belül tehát gyakorlatilag nem vizsgálható a polimorf-stabilitás, noha a biológiai hatásos-
ságra ez jelentős hatással lehet. 
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A kristályosság vizsgálatának további lehetőségei közül az egyik igen ígéretes módszer a 
Raman-spektrumok felvétele, melyeknek éles sávjai nemcsak kémiailag eltérő anyagokat kü-
lönböztetnek meg, hanem egyazon anyag különböző szilárd fázisú szerkezeteit is. A mikro-
szkópi összekötéssel megvalósítható Raman-térképezés lehetővé teszi a vizsgált mintán belüli 
lokális elemzést, azaz a globálisan kis mennyiségű, de megfelelő nagyítás alkalmazásakor 
lokálisan megjelenő kristályos szemcsék észlelését. E munkában ezért a gyógyszerek stabili-
tásvizsgálatának területén is vizsgáltuk a Raman-térképezés alkalmazhatóságát. A módszer 
alkalmazási lehetőségei szokványos, egyváltozós kiértékelési módszerek alkalmazásával két 
példán keresztül kerülnek bemutatásra. 

 
 
4.1.1. Gyógyszergranulátumok polimorf-stabilitásának vizsgálata 
 
Ez az alfejezet a polimorf-stabilitás Raman-térképezéssel végzett vizsgálatának új ered-

ményeit mutatja be donepezil-tartalmú granulátumok példáján keresztül. A stabilitásvizsgálat 
adott ideig, különböző körülmények között történő tárolás utáni analitikai vizsgálatot jelent. 
Ugyanazok a tárolt minták egyaránt vizsgálhatók kémiai és polimorf-stabilitás szempontjából. 
Mivel a kémiai stabilitást jellemzően az igen érzékeny HPLC módszerrel vizsgálják, e munka 
során csak polimorfiai stabilitásvizsgálatra alkalmaztuk a Raman-térképezést. 

 
4.1.1.1. A vizsgált granulátum ismertetése  
 
Az első példában egy gyógyszergyári együttműködésben előállított, donepezil-tartalmú 

granulátum stabilitásvizsgálatát ismertetjük. A granulátumot, mely donepezil – és egyéb 
nyomnyi összetevők – mellett nagy mennyiségű kukoricakeményítőt és mikrokristályos cellu-
lózt tartalmaz, több különböző technológiával állították elő. A gyár és az előállítási technoló-
giák részletei iparjogvédelmi okokból nem nevezhetők meg, de a jelen tanulmányt illetően 
ezek nem is relevánsak. 

A két előállítási technológia a következőkben „A” és „B” betűkkel kerül megkülönbözte-
tésre. Mindkét technológia esetében a képződő termékeket több részletben, különböző körül-
mények között tároltuk 2, illetve 3 hónapig a stabilitásvizsgálathoz. A jelen fejezetben csak 
néhány célszerűen kiválasztott minta vizsgálatának eredményei kerülnek bemutatásra, ezeket 
a 4.1.1. táblázat tartalmazza. Az ismételt vizsgálatokat – melyek minden esetben megerősítet-
ték a bemutatásra kerülő ábrák alapján levont következtetéseket – e fejezet szintén nem mutat-
ja be részletesen. (A reprodukálhatóság mélyreható elemzését a 4.2. fejezet ismerteti.) 

 
4.1.1. táblázat Donepezil tartalmú granulátumok stabilitásvizsgálatához felhasznált minták 

 

Minta neve Gyártási eljárás és tárolási körülmények 
A/25/60/z „A” eljárás, 25°C, 60% relatív páratartalom, zárt üveg 
B/25/60/z „B” eljárás, 25°C, 60% relatív páratartalom, zárt üveg 

B/40/75/ny „B” eljárás, 40°C, 75% relatív páratartalom, nyitott üveg 
 
4.1.1.2. Donepezil-tartalmú granulátumok stabilitásvizsgálata Raman-térképezéssel 
 
E granulátumok az ipari partnerünk tapasztalatai alapján röntgendiffrakcióval nem vizs-

gálhatók, mert a hatóanyag kis dózisa (5%) teljesen kristályos állapotban is éppen csak meg-
haladja a röntgen-diffrakció kimutatási határát. (A helyzetet „súlyosbítja”, hogy a keményítő 
és a mikrokristályos cellulóz is adnak jelet, melyek eltakarják az önmagukban esetleg látható 
sávokat). A hatóanyag részleges amorfizációja esetén így nem volt várható a hatóanyag csú-
csainak megjelenése a diffraktogramon. A donepezil hatóanyag ellenben meglehetősen 
Raman-aktív és sávjai jól elkülönülnek a segédanyagokétól, így jól detektálható Raman-
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spektrometriai úton. A donepezil különböző polimorf és amorf módosulatainak Raman-
spektrumai a 4.1.1. ábrán láthatók, mely mutatja, hogy mindegyik módosulat egyértelműen 
elkülöníthető egyes karakterisztikus Raman-sávok pozíciója alapján. Az amorf módosulat 
spektrumának jellegzetessége a sávok (szimmetrikus) kiszélesedése és (különösen a C=O ket-
tős kötések, itt 1680 cm-1-nél) ellaposodása. 
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4.1.1. ábra Donepezil legjellemzőbb szilárd fázisú szerkezeteinek Raman-spektrumai a) 
600-1750 cm-1 tartományon, b) 1550-1720 cm-1 tartományon ábrázolva 

 
A vizsgálatok során a tárgylemezen ellapított por (granulátum) minták felületén pontfel-

vételek, illetve kb. 300 µm × 300 µm-es területen 30 µm-es lépésközökkel térképfelvételek 
készültek. A térkép spektrumain lineáris alapvonal-korrekciót kellett végezni a fluoreszcens 
háttér eltávolítása érdekében. Az összetevők elhelyezkedés-térképeinek vizualizálása oly mó-
don történt, hogy az egyes képpontok világossága a donepezil két jellegzetes sávjának (C=O 
kettőskötés ~1690 cm-1-nél, és aromás C=C kettőskötés ~1590 cm-1-nél) intenzitásarányát 
mutassa: az amorf módosulat széles, lapos sávja ~1680 cm-1 körül kis értékű intenzitásarányt 
és a képen sötét színt eredményez. Az egy-egy hullámszám-csatornán mért sávintenzitások 
aránya helyett – a képpontok színének zajból eredő ingadozásának javítása érdekében – az 
ábrák az 1680-1700 cm-1 és 1570-1630 cm-1 intervallumok sáv alatti területeinek arányát áb-
rázolják. (A sáv alatti területek alkalmazásának további előnye, hogy a bemutatott, megfelelő-
en széles hullámszám-intervallumot választva több polimorf-csúcs megjelenése egyszerre 
vizsgálható. A sáv alatti területek arányának alkalmazása – egyetlen sáv vizsgálata helyett – 
azért szükséges, hogy a vizualizált kép képpontjainak színintenzitása ne függjön a hatóanyag 
adott pontban mérhető teljes (kristályos+amorf) mennyiségétől). 

 
4.1.1.3. Donepezil-tartalmú granulátumok Raman-térképeinek értékelése 
 
A 4.1.2. ábra mutatja az A/25/60/z jelű mintákról készült Raman-térképfelvételek ered-

ményeit 2, ill. 3 hónap tárolás után. Az a és b ábrákon látható, hogy a minta egyes pontjaiban 
ugyan amorf maradt a hatóanyag (fekete színű képpontok), azonban egyes pontokban részle-
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gesen (különböző árnyalatú szürke színű képpontok) vagy teljesen (világosszürke-fehér kép-
pontok) végbement a kristályosodás. A 4.1.2. c ábrán különböző világosságú pontok jellemző 
spektrumai láthatók. Mint azt már a 4.1.1. ábra is bemutatja, az amorf módosulatra 1680 cm-1-
nél egy széles, lapos csúcs jellemző, és a sáv lapossága miatt az 1680-1700 cm-1 tartomány 
görbe alatti területe igen kicsi. Az I, II, III és V polimorf módosulatok megjelenése egyértel-
műen detektálható, mert e módosulatok sávjainak megjelenése nagymértékben megemeli a 
vizsgált sáv alatti területek hányadosának arányát. Ezáltal jelentősen meggyorsítható a térké-
pek vizsgálata és nincs szükség az összes spektrum vizuális értékelésére. (A IV polimorf meg-
jelenése hasonlóan vizsgálható egy ~1670 cm-1 körüli intervallum vizsgálatával, azonban a 
jelen vizsgálatok során e módosulat megjelenését nem tapasztaltuk.) 

A 4.1.2. ábra képei alapján levonható a következtetés, miszerint az „A” technológia nem 
alkalmas hosszú távon stabil amorf módosulat előállítására. Ebben az esetben egyébként a 
Raman-térkép átlagspektruma is jelzi a kristályos módosulat megjelenését és egy hónap eltel-
tével a további kristályosodást. Ilyen mértékű kristályosodás tehát vizsgálható lett volna mak-
roszkopikus rezgési spektrometriai módszerekkel is. 

 

 
4.1.2. ábra 1680-1700 cm-1-es és 1570-1630 cm-1-es sávok alatti terület aránya az A/25/60/z 
jelű mintákról a) 2 hónap és b) 3 hónap tárolás után készült Raman-térkép egyes pontjaiban. 

c) különböző sávalattiterület-arányoknál tapasztalható jellemző Raman-spektrumok 
 
A 4.1.3. ábra a B/25/60/z általános és a B/40/75/ny gyorsított stabilitásvizsgálati körül-

mények között tárolt minták Raman-térképezéssel kapott eredményeit mutatja 2, ill. 3 hónap 
tárolási idő után. Látható, hogy a „B” technológia már sokkal stabilabb amorf módosulat elő-
állítására képes, azonban itt is megjelennek kristálygócok és idővel nő a kristályos hányad 
részaránya. A két hónapos mintákról készült térképeken (a tárolási módtól függetlenül) 100-
ból 2-3 mérési pontban detektálhatók igen kis mértékben a kristályos hatóanyag sávjai. A 3 
hónapos minták esetében emellett egy-egy pontban tapasztaltuk nagyobb mértékben kristályo-
sodott pont jelenlétét. A 4.1.3. c és f ábrák alapján megállapítható, hogy az átlagspektrum al-
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kalmazása s ennek megfelelően várhatóan a makroszkopikus Raman-spektrometria nem al-
kalmas ilyen kismértékű kristályosodás detektálására. 

 

 
4.1.3. ábra 1680-1700 cm-1-es és 1570-1630 cm-1-es sávok alatti területek aránya a B/25/60/z 
jelű mintákról a) 2 hónap és b) 3 hónap tárolás után készült Raman-térkép egyes pontjaiban; 

c) a b térkép átlagspektruma; illetve ugyanezen sávok alatti területek aránya a B/40/75/ny jelű 
mintákról d) 2 hónap és e) 3 hónap tárolás után készült Raman-térkép egyes pontjaiban; f) az 

e térkép átlagspektruma 
 
 
4.1.2. Extrudált gyógyszerkészítmények homogenitásának vizsgálata 
 
Az időigényes stabilitásvizsgálatok kiegészítéseként az előző fejezetben bemutatott elv 

természetesen alkalmas a készítmények gyártás utáni azonnali vizsgálatára is. A cél ebben az 
esetben a termék hosszú távú stabilitásának kvalitatív előrejelzése a készítmény mikroszkopi-
kusan vizsgálható jellemzői alapján. Ez a típusú vizsgálat kiemelt jelentőségű a szilárd disz-
perziós gyógyszerkészítmények esetében, ahol a hatóanyagot egy őt körülvevő polimer mát-
rixba zárva növeljük meg az amorf módosulat stabilitását. 

 Az amorf hatóanyagot tartalmazó készítmények hosszú távú stabilitásának két feltétele 
van. Egyrészt a hatóanyag megfelelő eloszlatása a polimer mátrixban (hogy ne legyenek ható-
anyagban lokálisan gazdagabb, gócképződéshez vezető heterogenitások), másrészt a gyógy-
szermolekula korlátozott mobilitása (hogy később se jöjjenek létre hatóanyaggócok). Az 
utóbbit másodlagos kölcsönhatások, vagy a polimer üvegszerű állapota biztosíthatja. A ható-
anyag gócképződése csökkenthető továbbá ciklodextrinek alkalmazásával, melyek zárvány-
komplexet képezve akadályozzák meg a hatóanyag kristályosodását. 

A megfelelő technológiai paraméterek beállításához olyan analitikai módszerre van szük-
ség, amellyel ellenőrizhető az említett feltételek teljesülésének mértéke, s ezáltal a különböző 
minták várható szerkezeti stabilitása kvalitatív módon összehasonlítható. Tekintve, hogy a 
Raman-spektrumok nagy mennyiségű szerkezeti információt hordoznak, a lokálisan megjele-
nő heterogenitások, ill. kristálygócok észlelése mellett lehetőség van a hatóanyag és segéd-
anyagok közötti kölcsönhatások kimutatására is. 
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4.1.2.1. A vizsgált extrúziós gyógyszerforma ismertetése 
 
Jelen vizsgálatban modellként egy vízben igen rosszul oldódó hatóanyagot, a vízhajtó ha-

tású spironolaktont választottuk, melynek oldhatóságát hidroxi-propil-béta-ciklodextrin 
(HPBCD) hozzáadásával és extrúziós technológia alkalmazásával növeltük meg. Az előállítás 
részletei a 3.2.2. fejezetben találhatók. A spironolakton és HPBCD 1:1,5 molarányú komple-
xét keményítő és szorbit hozzáadásával extrudáltuk eltérő csigasebességek (5, 20, 50 1/min) 
alkalmazásával. (A molarány optimalizálását egy kutatócsoportunkban készülő másik doktori 
dolgozat tartalmazza [233].) 

A tiszta, kristályos és a HPBCD-vel komplexált spironolakton Raman-spektrumait a 
4.1.4. ábra hasonlítja össze. A kristályos referencia spironolaktonnak három jellemző sávja 
tűnik ki a polimorfiára általában karakterisztikus 1550-1750 cm-1 tartományban, 1617, 1670 
és 1689 cm-1-nél („B” spektrum). A kristályos módosulat sávjai jellemzően élesek. A 
ciklodextrinnel képzett komplexek Raman-spektrumában jelentős sávszélesedés tapasztalható, 
illetve megfigyelhető az eredetileg 1670 cm-1-nél jelentkező sáv eltolódása kisebb hullám-
számok felé („A” spektrum). Mindemellett az 1689 cm-1-nél jelentkező sáv eltűnése is jellem-
ző a komplexképződésre (ennek oka szintén a sávszélesedés és az kisebb hullámszámok felé 
tolódás, mely a sáv „beolvadását” eredményezi a szomszédos sávba). 
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4.1.4. ábra 1:1,5 molarányú spironolakton-HPBCD komplex (A) és tiszta, kristályos 
spironolakton Raman-spektrumai a) teljes felvett hullámszám-tartományon; b) a 

spironolakton polimorfiára jellemző sávjának tartományában 
 
4.1.2.2. Extrudált készítmények vizsgálata Raman-térképezéssel és egyváltozós kiértékelé-

si módszerekkel 
 
Az extrúzió egyik legfontosabb technológiai paramétere a csigák fordulatszáma, amely 

befolyásolja a feldolgozott anyag áthaladási sebességét és a részecskéket érő nyíróerő mérté-
két. Jelen vizsgálatunkban a termék jövőbeni stabilitását – azaz azt, hogy minél hosszabb ide-
ig megőrizze amorf módosulatát és a jó kioldódási jellemzőit – e paraméter megfelelő értéké-
nek megválasztásával kívántuk megnövelni. Három szinten vizsgáltuk a csigafordulatszám 
hatását, 5, 20, és 50 1/min értékeken. 

A stabilitáshoz szükséges mindkét feltételt, a komplexképzés lejátszódását és a hatóanyag 
homogenitását is Raman-térképezéssel vizsgáltuk. A homogenitás vizsgálatához 10× nagyítá-
sú objektívet használtunk, míg a kristályosság vizsgálatához új térképeket készítettünk 50× 
nagyítással annak érdekében, hogy a kis intenzitású 1689 cm-1-es, kristályosságra utaló sáv 
jobban kivehető legyen. 

Az extrudátumot alkotó összetevők Raman-spektrumai a 4.1.5. ábrán láthatók. Tekintve, 
hogy egyik segédanyagnak sincs jele a fentiekben ismertetett, a spironolakton polimorfiájára 
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karakterisztikus (1600-1750 cm-1) tartományban, a hatóanyag és ezen belül a kristályos for-
mában maradt hatóanyag elhelyezkedése jól vizsgálható egy megfelelően kiválasztott sáv 
alatti terület ábrázolásával a hely függvényében. Adatelőkészítésként először alapvonal-
korrekciót kellett alkalmazni, ezáltal a vizsgált sávok intenzitása nem függ a háttér ingadozá-
saitól. Második lépésben egységnyi görbe alatti területre normálva a térképeket, az egyes mé-
rési pontok közötti fókuszálási pontatlanságból eredő ingadozás kiküszöbölése történt meg. 
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4.1.5. ábra Extrudátum alkotóinak Raman-spektrumai 

 
A spironolakton elhelyezkedését a hatóanyagot legjobban jellemző 1617 cm-1-es sáv 

alapján, a gyakorlatban az 1600-1630 cm-1 közötti sáv alatti terület ábrázolásával szemléltet-
tük a mérési pontok helykoordinátáinak függvényében (4.1.6. a-c ábrák). A mért sávintenzitá-
sokat táblázatba gyűjtve azok statisztikai eloszlását a legegyszerűbb leíró statisztikai jellem-
zőkkel fejeztük ki (átlag és relatív szórás), melyek értékei szintén a 4.1.6. ábrán láthatók. A 
kristályos spironolakton elhelyezkedésének vizsgálata az 1689 cm-1-es sáv, azaz az 1680-1610 
cm-1 közötti sáv alatti terület alapján történt. 

Tekintve, hogy ebben az esetben a heterogenitás, illetve a térbeli eloszlatottság jellege is 
kérdés, a koncentrációtérképeken célszerű volt lineáris képsimítást alkalmazni. A nyers kép és 
a szoftverbe beépített képsimítási módszerrel kapott eredmény összehasonlítását a Függelék 
9.1. ábrája mutatja az 5 1/min fordulatszámon extrudált minta Raman-térképének példáján. A 
képsimítás mindössze a vizuális feldolgozhatóságot segíti, alkalmazása ezen a területen széles 
körben elterjedt [7]. (Igen félrevezető lehet és így semmiképpen nem alkalmazható azonban 
szemcseméretek pontos meghatározásában.) A dolgozat további részében – ha nincs ennek az 
ellenkezője hangsúlyozva – a képsimítás mindig része a képfeldolgozásnak. 

A komplexálódás és amorfizálódás végbemenetelekor az 1689 cm-1-es rezgési sáv 4.1.4. 
ábrán ismertetett beolvadása a szomszédos (~1660 cm-1) rezgési sávba az ebben a tartomány-
ban mért görbe alatti terület csökkenéséhez vezet, mely jól nyomon követhető a 4.1.6. d-f áb-
rákon. 5 1/min csigafordulatszám esetén az összetevőket érő nyíróerő nem éri el a mikronizált 
hatóanyagszemcsék közötti kohéziós erő mértékét, így nagyobb szemcséjű aggregátumok 
maradnak a végtermékben (4.1.6. d ábra). Ezzel ellentétben 20 1/min csigafordulatszámnál – 
mely a hatóanyag homogenitását is már biztosítja – a megnövekedett nyíróerő hatására meg-
valósul a komplexképzés. Kis heterogenitások továbbra is láthatók (zöld színű területek a 
4.1.6. b ábrán), azaz elvileg nem zárható ki teljesen egyes gócokban a későbbi kristályosodás, 
bár a 4.1.6. e ábra alapján kristálygócok jelenléte nem jellemző a mintára. Túl nagy csigafor-
dulatszám azonban újfent megnöveli a kristályos fázis jelenlétét, mert a lerövidült tartózkodá-
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si idő nem elegendő a spironolakton és ciklodextrin közötti kölcsönhatások teljes mértékű 
kiépülésére. 
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a) spironolakton, n=5 1/min 
átlag: 0,119; RSD: 20,6% 

 

b) spironolakton, n=20 1/min 
átlag: 0,115; RSD: 11,2% 

 

c) spironolakton, n=50 1/min 
átlag: 0,128; RSD: 8,3% 

 

   
d) krist. spir., n=5 1/min 

átlag: 0,063; RSD: 39,3% 
e) krist. spir., n=20 1/min 
átlag: 0,030; RSD: 30,1% 

f) krist. spir., n=50 1/min 
átlag: 0,043; RSD: 41,4% 

 

4.1.6. ábra Spironolakton (a-c) és kristályos spironolakton (d-f) eloszlatottsága a jellemző 
sávok intenzitása alapján a különböző csigafordulatszámmal (n) extrudált mintákban 
 

A fentiek alapján elmondható, hogy a Raman-térképek figyelembe vételével meghatáro-
zott optimális csigafordulatszám 20 1/min, mivel itt a legkisebb a maradék kristálygócok 
mennyisége, azaz ez a minta fogja várhatóan leghosszabb ideig megőrizni az amorf-
stabilitását. A készítmények kristályosságának, így a polimorf-stabilitásának vizsgálatára je-
lenleg elfogadott por-röntgendiffrakcióval nem sikerült különbséget tenni a 20 és 50 1/min 
csigafordulatszámmal készült minták között, ahogy azt a Függelék 9.2. ábrája mutatja.  

 
 
4.1.3. Összegzés 
 
A Raman-térképezés egyik fő előnye a lokális vizsgálat lehetősége, mellyel amorf anya-

gokban a globálisan kis mennyiségben jelen lévő kristályos szennyezés jelenléte megbízható-
an kimutatható. Természetesen ehhez a térképeknek megfelelő számú mérési pontot kell tar-
talmazniuk, illetve elegendően nagy felületet kell vizsgálni ahhoz, hogy a mintáról reprezenta-
tív eredményt kapjunk (ennek behatóbb vizsgálata a 4.2. fejezetben található). 

A Raman-térképek egyváltozós módszerekkel is kiértékelhetők. Amorf hatóanyag stabili-
tásvizsgálata megvalósítható segédanyagot nagy mennyiségben tartalmazó granulátumokban 
is, ha a hatóanyag nagy Raman-aktivitású és a segédanyag jelei nem lapolnak át a polimorfiát 
legjobban jellemző rezgési sávokkal. A kristályosodás mértékének térképszerű vizualizálása 
megvalósítható a hatóanyag pontonkénti összkoncentrációjától függetlenül egy polimorfiára 
jellemző és egy, a polimorfiától nem függő alakú és intenzitású rezgési sáv görbe alatti terüle-
tének hányadosával. Így jelentősen meggyorsul a térképek értékelése, hiszen nincs szükség 
minden egyes spektrum pontonkénti ellenőrzésére. 
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E fejezet továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a Raman-térképezés alkalmazható ható-
anyag és segédanyagok közötti kölcsönhatás kialakulásának vizsgálatára és ezáltal a különbö-
ző paraméterekkel gyártott termékek várható polimorf-stabilitásának összehasonlítására. Az 
összehasonlítás a röntgendiffrakció kimutatási határa alatti kristályos szennyezések jelenléte 
esetén is megvalósítható. 

Amennyiben kiválasztható egyetlen összetevőre szelektív sáv, akkor e sáv alatti terület 
ábrázolásával a hely függvényében jól ábrázolható az adott összetevő térbeli eloszlatottsága a 
termékben, és ez alapján jellemezhető annak heterogenitása. A heterogenitás jellemzését segí-
tik egyrészt az ábrázolt koncentrációtérképek simítása, másrészt pedig a vizsgált sáv alatti 
terület térképen belüli ingadozásának statisztikai mutatói. Bemutatott modellvizsgálatokból 
kitűnt továbbá, hogy a sáv alatti területen alapuló módszer alkalmazható kis intenzitású, má-
sikkal átlapoló sávok esetén is (ilyen volt a kristályosságot jelző 1689 cm-1-es sáv). 

Az egyváltozós módszereknek – noha igen kézenfekvő módszerek az értékeléshez, ill. a 
képalkotáshoz – három fő hátrányuk van. Egyrészt nem alkalmasak a pontbeli koncentrációk 
becslésére, csak akkor, ha egy kalibrációs sor rendelkezésre áll (azonban ebben az esetben 
sem az egyváltozós módszerek a legalkalmasabbak, bővebben ld. 4.6. fejezetben). Egy másik 
gyakori probléma akkor áll fenn, ha egyes összetevőkre nem választható ki a többitől élesen 
elkülönülő sáv, így ezek elhelyezkedése nem vizsgálható a többitől függetlenül. Harmadik 
probléma lehet (főleg kis intenzitású sávok, valamint kis koncentrációban jelen lévő összete-
vők esetén) a kép viszonylag magas zajszintje. Ezért a munka további részében többváltozós 
kiértékelési módszereket teszteltünk a gyógyszer- és polimertechnológiai feladatok elvégzése 
során. 

 
 

4.2. Technológiai elemzés megvalósítása többváltozós, referencia-spektrumokon alapuló 
modellezéssel 
 

Az összetevők megfelelő sávok kiválasztásával készült elhelyezkedés-térképei bizonyos 
feladatok megoldására már alkalmasak. Ugyanakkor a gyakorlatban sokszor előfordul, hogy 
egyes összetevőknek nincs a többitől élesen elkülönülő sávja, ezért térbeli elhelyezkedésük 
nem vizsgálható a többitől függetlenül. A gyógyszerkészítmények vizsgálatakor azonban fon-
tos kérdés lehet a hatóanyag térbeli koncentrációeloszlásának jellemzése a kioldódási jellem-
zők megértése céljából, valamint a segédanyagok eloszlatottságának megjelenítése annak ér-
dekében, hogy azt össze lehessen vetni a készítmény fizikai tulajdonságaival. Egyetlen sáv 
kiválasztásának másik hátránya a spektrumokat terhelő zaj erős befolyása a megjelenített kon-
centrációtérképre. Jelen fejezet ezért a kiindulási összetevők referencia-spektrumai alapján 
történő modellezés alkalmazási lehetőségeit mutatja be. 

Gyógyszerkészítmények fejlesztésekor gyakori cél egy meghatározott kioldódási profil 
elérése. Ennek ellenőrzése természetesen kioldódás-vizsgálattal zajlik, azonban ez csak a cél 
teljesülését mutatja, és nem szolgál magyarázattal arra vonatkozóan, hogy miért, ill. miért 
nem kaptuk meg a várt eredményt. A tradicionális gyógyszeripari gyakorlatban sokszor nagy-
számú (tapasztalati úton megtervezett) kísérletre van szükség a kívánt hatás eléréséhez, illetve 
csak gyógyszerészi tapasztalat alapján adható vagy sejthető magyarázat a kísérletek kimenete-
lére. Az iparban egyre jelentősebb tervezhető minőség (Quality by Design) koncepciója azon-
ban követelménnyé teszi a különböző folyamatok minél teljesebb körű megértését. Ahogy azt 
e fejezet bemutatja, a Raman-térképezés fontos eszköze lehet a folyamatok megértésének és a 
gyártási hibaelemzésnek (process troubleshooting) is. Vizsgáltuk a többváltozós, referencia-
spektrumokat alkalmazó módszer alkalmasságát többkomponensű rendszerek összetételének 
félkvantitatív becslésében is. Az összetevők térbeli eloszlatottságát számos különböző gyártá-
si technológia esetében elemeztük. 
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4.2.1. Összetevők technológiafüggő eloszlatottságának vizsgálata és félkvantitatív 
mennyiségi becslése modelltablettákban 

 
A technológiai vizsgálatok első lépéseként a gyógyszeriparban leginkább elterjedt 

formulálási módszerek jellegzetességeit vizsgáltuk szilárd gyógyszerformák esetében. A tab-
letták gyártása lehetőség szerint direkt préseléssel (az alkotóelemek egyszerű összekeverése 
után) történik. Esetenként az adagolhatóság és tablettázhatóság javítása érdekében szükség 
van az összetevők granulálására, melyet örvényáramú vagy fluidizációs eljárással szoktak 
megvalósítani. E technikák különböző változatai esetében derítettük fel az összetevők elhe-
lyezkedésének jellegzetességeit Raman-térképezéssel. 

 
4.2.1.1. Modelltabletták ismertetése 

 
A tabletták az EGIS Gyógyszergyár Gyógyszertechnológiai Kísérleti Üzemében készültek. 

Az összetételt a 3.2.4. fejezet 3.2.1. táblázata mutatja, s ez minden tabletta esetében azonos volt. 
A formulációkat hét különböző technológiával állítottuk elő, melyek összefoglalását a 3.2.2. 
táblázat tartalmazza. (A szürkével jelölt tablettákról kétféle nagyítású objektívvel is végeztünk 
vizsgálatokat, ennek részletes ismertetése a 4.2.1.5. alfejezetben található.) A technológiákat 
röviden a Függelék 9.2. fejezete, az előállítási paramétereket pedig a 3.2.3. fejezet ismerteti. 

 
4.2.1.2. Referencia-spektrumok és térképfelvételek készítése, a kiértékelés módja 
 
Az összetevők referencia-spektrumait a 4.2.1. ábrában tüntettük fel, megjelölve egyes ka-

rakterisztikus (de nem feltétlenül egy összetevőre szelektív) sávok pozícióit. 
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4.2.1. ábra Tiszta összetevők Raman-spektrumai egyes karakterisztikus sávok megjelölésével 

 
A tablettákról készített Raman-térképfelvételekhez kétféle nagyítást is alkalmaztunk (10× 

és 100×). A 10×-es objektív esetén a kiindulási összetevők átlagos szemcseméret-eloszlását és 
a besugárzó lézersugár átmérőjét (kb. 4 µm) figyelembe véve az egymás melletti pontok távol-
ságát 10 µm-nek választottuk (mindkét koordináta irányában). A térképek mérete 29×29 kép-
ponttól 32×32 képpontig változott a rendelkezésre álló mérési időtől függően. Ezzel a beállítás-
sal az összetételt és az összetevők eloszlatottságát együtt kívántuk elemezni. A 100×-os objek-
tív használatakor az apró részletek megfigyelése volt a cél, ezért itt az egymás melletti pontok 
távolságát 2 µm-nek választottuk. A térképek mérete itt nagyobb, kb. 60×60 képpont volt. 

hatóanyag (imipramin) 

mikrokristályos cellulóz 

hidroxi-propil-metil-
cellulóz (HPMC) 

kukoricakeményítő 

Mg-sztearát 

Hullámszám (cm-1) 

In
te

nz
itá

s (
ö.

e.
) 

670-700 cm-1 

1080-1140 cm-1 

462-510 cm-1 

1422-1495 cm-1 

1285-1305 cm-1 



55 
 

Fontosnak tartottuk annak vizsgálatát, hogy egy adott tablettasarzson belül mekkora eltéré-
sek adódhatnak, ezért 4 különböző HS-W tablettáról összesen 7 térképfelvétel készült 10 µm 
lépésközzel. (A térképek közül négy ugyanazon tabletta felületének eltérő részein készült.) 
Ennél valamivel kevesebb, összesen 3 db 30×30 pont méretű és 2 db 60×60 pont méretű térkép 
készült az IP-F02 tablettáról, ezek eredményei nem kerülnek részletezésre, de megtalálhatók 
egy korábbi diplomamunkában [234]. Ezen túlmenően a D, HS-W és F-W tablettákról 3-3 el-
lenőrző térképfelvétel készült 50 µm-es lépésközzel is (kb. 30×30 képpontszámmal), mellyel 
nagyobb felületet vizsgálva reprezentatívabb koncentrációtérképek kaphatók. 

A térképek kiértékelésekor minden képpont spektrumát és a referenciaspektrumokat sza-
kaszosan lineáris alapvonal-korrekcióval készítettük elő. A hátteret modellező szakaszosan 
lineáris függvény illesztése minden egyes spektrum esetében ugyanazokra a pontokra (ugyan-
azon hullámszámok intenzitásértékeire) történt. A térkép spektrumait ezután normáltuk, mely-
lyel kiküszöbölhetők az egyes pontok közötti, a fókuszálás jóságának ingadozásából eredő kü-
lönbségek.  

Az összetevők koncentrációtérképeinek megjelenítése egyrészt a 4.1. fejezetben bemuta-
tott módon, kiválasztott sávok alapján történt. Másrészt pedig a klasszikus legkisebb négyzetek 
módszerével (CLS) modelleztük a térkép spektrumait a referencia-spektrumok teljes tartomá-
nyának felhasználásával. 

 
4.2.1.3. Összehasonlító értékelés sáv alatti terület és CLS modellezés alapján  
 
A 4.1. fejezet bemutatta, hogy már a kiválasztott karakterisztikus sávok görbe alatti terüle-

te alapján ábrázolt eloszlatottság-térképek is hasznos technológiai információt nyújthatnak. 
Bizonyos esetekben azonban nem lehetséges kellően szelektív sávokat választani az ábrázolás-
hoz, mert azok vagy átlapolnak egy másik összetevő sávjával, vagy nem elég intenzívek, illet-
ve nem megfelelő a jel-zaj viszonyuk. A 4.2.1. ábrán látható, hogy az imipramin tartalmú mo-
delltabletták esetében ez a helyzet áll fenn: a hatóanyag rendelkezik szelektív sávokkal, ellen-
ben a segédanyagok egyikének sincsenek a többitől teljesen független jelei. 

A 4.2.2. ábra bal oldali oszlopa (a,d,g,j) a CLS módszerrel becsült koncentrációk térbeli 
eloszlását mutatja. A középső oszlop (b,e,h,k) a 4.2.1. ábrán bemutatott karakterisztikus sávok 
intenzitását ábrázolja a hely függvényében, oly módon, hogy a színskála legsötétebb (fekete 
színe) nulla (vagy negatív) intenzitásnak felel meg. A jobb oldali oszlop (c,f,i,l) ugyanezen sáv 
intenzitását mutatja a lehető legnagyobb kontrasztot biztosító színskálával (itt a legkisebb ta-
pasztalt intenzitás lesz fekete). Látható, hogy a sáv alatti területeken alapuló ábrázolás egyik 
esetben sem szolgáltat olyan minőségű képeket, mint a CLS modellezés. Ez még az igen sze-
lektív sávokat tartalmazó hatóanyag esetében is így van: az egyes sávok relatív intenzitásának 
ingadozásai miatt a sáv alatti területek alapján készített eloszlatottság-térkép zajos marad (a-c 
ábrák). A cellulóz becsült elhelyezkedése keveredik a keményítőével, ami jól megfigyelhető az 
e és h, illetve a d és g ábrák összehasonlításával. Egyes nagyobb területeken, ahol a keményítő 
egyáltalán nincs is jelen a tablettában, a cellulóz sávjainak zavarása miatt a görbe alatti terüle-
tek alapján ábrázolt képen mégis észlelhetőnek tűnik. A HPMC esetében, mely kis mennyiség-
ben van jelen és nem rendelkezik igazán diszkriminatív sávval, a sáv alatti területeken alapuló 
kép a legnagyobb kontrasztnál is igen félrevezető képet szolgáltat. Ezt leginkább a hatóanyag 
jeleinek zavarása okozza, ami megfigyelhető a 4.2.2. a és l ábrák összehasonlításával. Két ki-
választott, a 4.2.2. j és l ábrákon fehér, ill. sárga körrel és nyíllal jelzett területek modellezett 
spektrumait mutatja a 4.2.3. ábra, ami egyúttal a CLS módszer interpretációját is illusztrálja. 

A 4.2.3. ábrán látható, hogy a mért spektrum (fekete) miként építhető fel a különböző tisz-
taösszetevő-spektrumok (színes) lineáris kombinációjaként (szürke). Egy adott képpont kon-
centráció-profilja a súlyfaktorok alapján közvetlenül becsülhető, és e súlyfaktorok ábrázolása a 
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mérési pontok térbeli koordinátáinak függvényében eredményezi a 4.2.2. ábra bal oldali oszlo-
pában feltüntetett, pontosabb koncentrációtérképeket. 
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4.2.2. ábra Az összetevők eloszlatottsága sáv alatti területek, valamint CLS modellezés alap-

ján, „D” tablettáról 10×-es nagyítással készült Raman-térképek esetében 
 
 

  
 

4.2.3. ábra 4.2.2. i és l ábrákon kiválasztott pontok spektrumainak CLS modellezése: a) fehér-
rel jelölt terület spektruma; b) sárgával jelölt terület spektruma 
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4.2.1.4. A térképfelvételek áttekintő kvalitatív értékelése 
 
Tekintve, hogy a referencia-spektrumokon alapuló CLS módszer minden tekintetben elő-

nyösebbnek bizonyult a sáv alatti területek ábrázolásánál, a továbbiakban csak a CLS módszer-
rel kapott eredmények kerülnek bemutatásra. A különböző tabletták 10×-es nagyítású objektív-
vel készített Raman-térképeinek vizsgálatával felderíthetők az imipramin hatóanyag eloszla-
tottságának eltérései a technológia függvényében, melyek a 4.2.4. a-g ábrákon hasonlíthatók 
össze. Az ábrák jobb oldalán lévő intenzitásskála a térkép-pont színe és az adott pontban az 
ábrázolt összetevő CLS súlyfaktora közötti összefüggést ábrázolja. Az ábrán olvasható az 
egyes pontokban becsült koncentrációk egész térképre vonatkoztatott relatív szórása (RSD) és 
a térképen található legnagyobb koncentrációérték (MAX) is. 

Direkt préselés esetében (4.2.4. a ábra, D tabletta) a hatóanyag kizárólag egyes szemcsék-
ben észlelhető. Az is látható, hogy ez esetben elegendően nagyszámú, illetve nagy léptékű tér-
képfelvételt készítve a hatóanyag szemcseméret-eloszlása is hozzávetőlegesen becsülhető a 
készítményeken belül, amelyre jelenleg nincs más elfogadott módszer. (Ezt összehasonlítva a 
kiindulási hatóanyag szemcseméret-eloszlásával elemezhetők a technológia során végbemenő 
fizikai folyamatok. Azt azonban fontos kiemelni, hogy pontos szemcseméreteloszlás-elemzésre 
a Raman térképezés sem alkalmas, mert a részecskék valós határai nem azonosíthatók.) 
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a: D (RSD: 63%, MAX: 64%) 
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b: HS-W (RSD: 9%, MAX: 21%) 
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c: HS-A (RSD: 6%, MAX: 17%) 
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d: F-W (RSD: 101%, MAX: 61%) 
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e: F-H (RSD: 64%, MAX: 54%) 
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f: F-A (RSD: 17%, MAX: 37%) 
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g: F-AH (RSD: 17%, MAX: 25%) 

 
 
 
 
 
 

4.2.4. ábra Imipramin hatóanyag eloszlatottsága különböző 
technológiával készült tablettákban (10× objektív) 

 
Az örvényáramú nedves granulálással készült tabletták esetében meg lehet különböztetni, 

hogy víz (4.2.4. b ábra, HS-W tabletta), avagy hatóanyag-oldat (4.2.4. c ábra, HS-A tabletta) 
volt a granuláló folyadék. Az előbbi esetben még látható egyfajta szemcsés jelleg, hiszen a víz 
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a granulálás közben kezdi oldani a hatóanyagszemcséket, az utóbbinál azonban a várakozások-
nak megfelelően szinte teljesen homogén az imipramin eloszlatottsága, csak nagyon kis kü-
lönbségek észlelhetők. 

A fluidizációs granulálással, vízzel (F-W) és HPMC oldattal (F-H) készült termékeket 
(4.2.4. d és e ábrák) az előzőekkel összehasonlítva egyértelműen észlelhetők a különbségek. 
Ugyan itt is nedves eljárásról van szó, de a hatóanyagszemcsék oldódása kisebb mértékű, a 
szemcse jobban egészben marad, tehát az örvényáramú és a fluidizációs technika megkülön-
böztethető. A két módszer közötti eltérés azzal magyarázható, hogy fluidizálás esetén a nedve-
sítés és száradás párhuzamosan megy végbe, így az anyag összességében jóval kevesebb ideig 
marad nedves. Megfigyelhető, hogy a rövidebb ideig tartó nedvesítés csak a kisebb méretű 
részecskék feloldására elegendő, míg a nagyobb részecskék egyben maradnak, illetve egyes 
részecskék nagyobb méretűvé aggregálódnak. 

Az F-A és F-AH tabletták esetén azt tapasztaltuk, hogy a hatóanyag eloszlatottsága szintén 
hozzávetőlegesen egyenletes. Az F-A esetben azonban látható, hogy a granuláló folyadék (ha-
tóanyagoldat) porlasztása helyenként nagyobb méretű szemcsék megjelenéséhez vezet (4.2.4. f 
ábra). Az F-AH tabletta esetében szintén heterogénebb elhelyezkedést tapasztalunk, mint ör-
vényáramú granulálás (HS-W és HS-A) esetében, vélhetően ugyanebből az okból. 

A képek közötti különbségek megmutatkoznak a CLS módszerrel becsült koncentrációk 
egy térképen belüli matematikai eloszlásában is. Ez lehetővé teszi a térképek számszerű össze-
hasonlítását. A becsült koncentrációk matematikai eloszlása számos leíró statisztikai mutatóval 
jellemezhető, melyek közül a 4.2.3. ábrán a legjellemzőbbnek ítélt relatív szórást és a térképen 
belül talált maximális CLS súlyfaktort ábrázoltuk a hatóanyag esetében. A relatív szórás (RSD) 
alapján egyértelműen elkülöníthető az örvényáramú granulálás a többi technológiától, mert a 
hatóanyag homogén eloszlatottsága a koncentrációk szórásának igen kis, 9% alatti értékét 
eredményezi. A HS-W és HS-A tabletták közötti különbség a relatív szórás értékében is megje-
lenik (rendre 9%, ill. 6%). Kis különbség tehát van aközött, hogy a hatóanyagot feloldjuk-e 
előzetesen a granuláló folyadékban (vízben), vagy pedig szárazon keverjük a többi összetevő-
höz. 

A fluidizációs technológiák elemzéséhez, ill. hatásuk megértéséhez a relatív szórások mel-
lett a maximális koncentrációértékeket (MAX) is összehasonlítottuk. Az F-W – azaz vízzel 
végzett fluidizációs – eljárás során azt tapasztaltuk, hogy a térképen belül elsősorban vagy na-
gyon kicsi, vagy viszonylag nagy koncentrációértékek fordulnak elő, ami a szórás növekedésé-
hez vezet (101%) a direkt préseléssel előállított tabletta térképén belüli szóráshoz képest 
(63%). Ugyanakkor a maximális tapasztalt érték csökken (61%) a D tablettához (64%) képest. 
A maximum csökkenése észlelhető a HPMC oldatával végzett granulálás esetében is, azonban 
itt a szórás nem növekszik meg és a számszerű mutatók alapján nehezebben különböztethető 
meg a direkt préseléses tablettától (bár a tapasztalt maximum itt is kisebb). Ennek oka, hogy a 
viszkózus HPMC oldat a víznél kevésbé oldja fel még a kisebb szemcséket is. A hatóanyag 
önálló vagy HPMC-vel közös oldatát alkalmazó technológia szintén megkülönböztethető a 
többitől a relatív szórás és a maximum alapján. Annak eldöntésére, hogy a maximális pontbeli 
hatóanyag-koncentráció különbsége ez utóbbi két technológia közt szignifikáns-e, további 
vizsgálatok szükségesek. 

A HPMC elhelyezkedését vizsgálva (4.2.5. a-g ábrák) szintén technológiai következteté-
sek vonhatók le. Bár valamennyi esetben majdnem minden pontban pozitívnak adódott a 
HPMC CLS-sel számolt koncentrációja, az eltérő jellegű elhelyezkedés miatt mégis megfi-
gyelhetők különbségek. (A minden pontban detektálhatóságnak két oka lehet. A technológiai 
ok az, hogy a granulálásnál a segédanyag oldódódik a granuláló folyadékban, s emiatt terül 
szét a segédanyag, direkt préselés esetében pedig a feldolgozási műveletek alatt aprózódnak, 
ill. kenődnek szét a szemcsék. Az analitikai ok pedig a spektrumok jel-zaj viszonyára, illetve a 
referenciák közti átfedésre vezethető vissza, azaz nem biztos, hogy minden pontban valóban 
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jelen van a HPMC. Jelenleg nem létezik elfogadott módszer annak eldöntésére, hogy milyen 
HPMC koncentráció tekinthető szignifikánsan nagyobbnak 0-nál.)   

Direkt tablettázás esetén (4.2.5. a ábra) észlelhető nagyobb HPMC szemcse jelenléte. 
Nedves granulálás esetén (4.2.5. b és c ábrák) látható, hogy a víz jórészt feloldja HPMC-t és 
egyenletes eloszlatottságot biztosít. Vízzel vagy hatóanyag-oldattal történő fluidizációs granu-
lálás esetén (4.2.5. d és f ábrák) azonban itt sem olyan nagymértékű az oldódás, mint nedves 
granulálás esetében. 

Megfigyelhető, hogy a HPMC-oldattal történő fluidizációs granulálás nem vezet a segéd-
anyag homogén elterüléséhez (4.2.5. e ábra). Ennek okát a HPMC-oldat – már említett – nagy 
viszkozitásában kell keresnünk. A mézszerű folyadék a granulálás időtartama alatt nem tudja 
egyenletes vastagsággal beborítani a szemcséket, miközben a fluidizáló levegő folyamatosan 
szárítja a rendszert. A HPMC és hatóanyag közös oldatát használva a HPMC elterülése már 
homogén (jobban beterítette a granulátum szemcséit). Ez teljesen érthető, mivel a közös oldat a 
HPMC (10%-os) és hatóanyag (25%-os) külön elkészített oldatainak összeöntésével készült, 
így viszkozitása jóval kisebb lett. 

A térképfelvételek alapján látható tehát, hogy két összetevő elhelyezkedésének 10x-es ob-
jektívvel történő vizsgálatával már megkülönböztethetőek az alkalmazott gyártási technológiák. 
Három technológia (D, HS-W, F-W) esetében azonban a fenti eredmények reprodukálhatósá-
gát is részletesebben vizsgáltuk. További kérdés volt a vizsgált terület reprezentativitása a tab-
letták egészére nézve, ezért a reprodukciós térképek esetében 100 µm lépésközt alkalmaztunk, 
ezáltal százszorosára (3×3 mm-re) növelve a 4.2.4. ábrán bemutatott területet. 
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a: D 
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b: HS-W 
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c: HS-A 
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d: F-W 
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e: F-H 
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f: F-A 
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g: F-AH 

 
 
 
 
 
 

 
4.2.5. ábra HPMC segédanyag eloszlatottsága különböző 

technológiával készült tablettákban (10× objektív) 
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A reprodukálhatósággal kapcsolatos eredményeket a 4.2.3. táblázat tartalmazza. Egymás 
mellett tüntettük fel a 10× objektívvel, kis, ill. nagy lépésközzel kapott statisztikai mutatókat. 
Terjedelmi korlátok miatt csak a hatóanyag koncentrációeloszlásának jellemzői kerülnek fel-
tüntetésre (de hasonló trendek fedezhetők fel a többi összetevő koncentrációeloszlásaiban is). 
A táblázat egyértelműen bizonyítja D, HS-W és F technológiák esetében, hogy a statisztikai 
mutatók korábban ismertetett különbségeit nem a véletlen ingadozás, hanem valóban a techno-
lógia hatása okozza. Különösen jelentős annak alátámasztása, hogy a D és F-W technológiák 
koncentrációeloszlásra tett hatásának különbsége valóban a relatív szórás növekedésében és a 
maximum csökkenésében mutatkozik meg. Érdekes fejlemény továbbá egyrészt az átlagok 
eltérésének különböző mértéke a vizsgált technológiák esetében, illetve a medián és az átlag 
eltérése. A CLS-sel számolt koncentrációk átlaga ugyanis eltérő mértékben becsüli túl a ható-
anyag valódi dózisát. Ezt valószínűleg az okozza, hogy a különböző technológiák során válto-
zik (változhat) a hatóanyag polimorf módosulata, és a CLS modellezéshez használt 
kristálymódosulat spektruma eltér a hatóanyag készítménybeli valódi spektrumától, ez pedig a 
számított koncentrációk torzulásához vezet. (Erről ld. még a 4.2.1.6. fejezetet.) A medián és 
átlag eltérését pedig a koncentrációeloszlás aszimmetriája okozza: míg az átlag érzékeny a 
nagy hatóanyagkoncentrációjú pontok jelenlétére, a medián nem (és ez utóbbi kevésbé is becsli 
túl a hatóanyag koncentrációját). Ugyanezt az információt hordozza az eloszlás ferdesége is, 
mely az örvényáramú granulálás esetében áll a legközelebb 0-hoz, azaz ekkor a legszimmetri-
kusabb az eloszlás. A csúcsosság is eltér a különböző technológiák esetében, bár ez a jellemző 
viszonylag komoly ingadozást mutat azonos technológián belül (és azonos lépésköz, ill. vizs-
gálati körülmények közt) is. 

 
4.2.3. táblázat Imipramin CLS módszerrel becsült koncentrációjának matematikai eloszlását 
jellemző statisztikai mutatók reprodukálhatósága 

 

technológia D  HS-W  F-W 
lépésköz 

[µm] 1100  100 
1.ism. 

100 
2.ism. 

100 
3.ism.  1100  100 

1.ism. 
100 

2.ism. 
100 

3.ism.  1100  100 
1.ism. 

100 
2.ism. 

100 
3.ism. 

átlag1 1188,,8899  22,31 17,73 18,04  1155,,2200  16,01 14,96 14,29  1144,,4411  14,10 14,19 15,48 
medián1 1144,,9944  15,17 12,74 12,65  1155,,3311  16,18 15,13 14,36  88,,1166  9,83 10,06 11,27 

átlag/ 
medián 11,,2266  1,47 1,39 1,43  00,,9999  0,99 0,99 1,00  11,,7777  1,44 1,41 1,37 

                  

szórás1 1111,,9900  16,66 12,42 13,37  11,,4433  1,46 1,52 1,35  1144,,5544  13,21 12,16 11,94 
rel.szórás1 6622,,9977  74,69 70,06 74,10  99,,4411  9,11 10,19 9,47  110000,,9900  93,65 85,67 77,09 

                  

min1 55,,0011  5,30 4,94 4,63  00,,0055  9,35 8,68 9,89  22,,9988  3,14 2,77 3,04 
max1 6644,,3322  75,35 70,24 77,64  2255,,1188  19,54 20,08 21,12  6611,,0077  71,21 65,90 65,18 

terjedelem1 5599,,3311  70,06 65,30 73,00  2255,,1133  10,19 11,40 11,24  5588,,0099  68,06 63,12 62,14 
                  

ferdeség2 11,,7744  1,51 1,86 1,97  --00,,6622  -0,82 -0,60 -0,22  11,,9900  2,64 2,49 1,96 
csúcsosság3 22,,7788  1,26 2,81 3,55  11,,5511  1,36 1,24 0,54  22,,2299  6,74 5,97 3,59 
1 Százalékos értékekben megadva; 100%-ra történő skálázás ((2.7) egyenlet) nélkül 
2 A ferdeség egy adott térképre vonatkoztatott standard hibája egyik térkép esetében sem haladja meg a 0,09-es értéket 
3 A csúcsosság egy adott térképre vonatkoztatott standard hibája egyik térkép esetében sem haladja meg a 0,18-as értéket 

 
A nagy lépésközzel, különböző tablettákon reprodukált térképek esetében is észlelhető a 

direkt préseléssel előállított tablettához képest nagyobb méretű hatóanyag-szemcsék jelenléte, 
illetve a kisebb szemcsék számának csökkenése. Ez arra utal, hogy a fluidizációs granulálás 
során aggregálódnak is a szemcsék (vagy esetleg a direkt préselés során jobban aprózódnak). 
Két 100 µm-os lépésközzel készült térképet mutat a 4.2.6. ábra, de a többi reprodukált térkép 
esetében is ugyanezt tapasztaltuk. 
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a) D tabletta b) F-W tabletta 

 

4.2.6. ábra Imipramin hatóanyag eloszlatottsága D és F-W technológiákkal készült tablet-
tákban (10× objektív, 100 µm-os lépésköz) 

 
4.2.1.5. A térképfelvételek lokális kvalitatív értékelése 

 
A 100×-os nagyítású objektívvel készített térképek felvétele során a laterális felbontást 10 

µm-ről 2 µm-re csökkentettük, hogy az apró részletekre is fény derüljön. Tekintve, hogy az 
alkotók szemcsemérete elérheti a 200-250 µm hosszúságot is (ld. 4.2.4. d ábra), fontossá vált a 
térképek méretének minél nagyobb mértékű növelése, még a mérési idő számottevő növekedé-
sének árán is. A megadott lépésközzel 120×120 µm2 terület vizsgálata vált lehetségessé. A 
nagy felbontású vizsgálatokhoz újfent a D, HS-W és F-W technológiával előállított tablettákat 
használtuk.  

A 100× objektívvel készített térképfelvételek a 4.2.7. ábrán láthatók. Az egyik legszembe-
tűnőbb eltérés a 10× objektívvel kapott eredményekhez képest, hogy a várakozásnak megfele-
lően jóval precízebben megjelennek a készítmény struktúrájának apróbb részletei. Megfigyel-
hető például a direkt tablettázás esetén (4.2.7. a ábra) a hatóanyag elhelyezkedésének inhomo-
genitása még mikrométeres (sőt, az alatti) mérettartományban is, miközben a többi (nedves) 
technológia alkalmazásakor az ilyen kis hatóanyagszemcsék jórészt feloldódtak (4.2.7. b ábra), 
így pl. a fluidizációs technikával gyártott tablettán is jóval kevesebb kis szemcse látható (4.2.7. 
c ábra). Egy, a tablettáról 100× objektívvel készített térképfelvétel segítségével tehát egyértel-
műen azonosítható a direkt tablettázásos (száraz) technika (illetve – másik oldalról megközelít-
ve – kizárható az oldószeres granulálás bármilyen formájának jelenléte a gyártási lépések kö-
zött). Az oldószeres granulálásos módszerekkel készült tabletták esetén is részletgazdagabb 
képet nyújt a 100× objektív és a nagyobb felbontás. 
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a: D (RSD: 125%, MAX: 96%) 
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b: HS-W (RSD: 14 %, MAX: 21%) 
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c: F-W (RSD: 153%, MAX: 73%) 

 
4.2.7. ábra Hatóanyag eloszlatottsága különböző technológiával készült tablettákban (100× objektív) 

  
Igen kis mennyiségű összetevők (pl. a Mg-sztearát) elhelyezkedését a 10×-es nagyítású 

objektívvel nem lehetett elemezni, a nagyobb nagyítással és jobb térbeli felbontással azonban 
erre is fény derül, s komoly különbségek is észlelhetők az egyes technológiák között (4.2.8. 
ábra). 
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a: D (RSD: 291%, MAX: 47%,  

törési szilárdság: ~46 N) 
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b: HS-W (RSD: 115%, MAX: 44%, 

törési szilárdság: ~40 N) 
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c: F-W (RSD: 296%, MAX: 66%, 

törési szilárdság: ~75 N) 
 

4.2.8. ábra Mg-sztearát eloszlatottsága különböző technológiával készült tablettákban 
 

A fludizációs granulálás jellegzetessége – miszerint a szemcsehalmaz már a granulálás 
közben szárad, és sokkal kevesebb ideig marad nedves – a Mg-sztearát esetében is megmutat-
kozik. Az örvényáramú technológiánál a hosszabb ideig tartó nedves állapot alatt jobban elosz-
lik a segédanyag a többi szemcse felületén (4.2.8. b ábra). Az ábrák alatt feltüntetett törési szi-
lárdságban is tükröződik ez a tendencia, ugyanis a lubrikáns („csúsztató”) hatású Mg-sztearát 
csökkenti a kohéziót az egyes szemcsék között. Az eloszlatottság ismeretében érthető, hogy a 
fluid granulálással gyártott tabletták törési szilárdsága egyértelműen a legjobb – azaz e tablet-
ták jobban ellenállnak a mechanikai hatásoknak. (Az ipari gyakorlatban ez igen fontos minő-
ségbiztosítási jellemző.) 

 
4.2.4. táblázat Különböző eljárásokkal előállított tabletták törési szilárdsága (az értékek 10 
tabletta átlagai és azok 95%-os konfidenciaintervallumai) 
 

Préselési 
erő 

 Törési szilárdság (töréshez szükséges erő) 
 D tech. HS-W tech. F-W tech. 

5,5 kN  27.2 N (± 0.9 N) 24.4 N (± 0.3 N) 31.3 N (± 0.5 N) 
10 kN  48.4 N (± 1.1 N) 43.8 N (± 0.7 N) 60.1 N (± 1.4 N) 
15 kN  65.4 N (± 1.6 N) 52.6 N (± 1.4 N) 59.9 N (± 1.1 N) 

 
Tapasztalatainkat nemcsak a 4.2.8. ábrán feltüntetett törési szilárdságértékek támasztják 

alá, hanem a különböző préserőkkel gyártott tabletták törési szilárdsági vizsgálata is, melyet a 
4.2.4. táblázat mutat be. A D és F-W technológiák közötti különbség azzal magyarázható, hogy 
a D tablettában kisebb a Mg-sztearát szemcsék mérete, és nagyobb préselési erőre van szükség 
a megfelelő szilárdság eléréséhez. Elmondható tehát, hogy a Raman-térképezés segítségével 
következtetéseket vonhatunk le a tabletták szerkezetének és mechanikai tulajdonságainak ösz-
szefüggéseit illetően is. 

 
4.2.1.6. A gyártási technológia hatása az összetevők polimorfiájára  

 
A gyógyszerkészítmények technológiai elemzésének fontos részét képezi az egyes össze-

tevők, legfőképpen a hatóanyag polimorfiájának meghatározása. Különösen a nedves techno-
lógiák során várható a hatóanyag kristályszerkezetének megváltozása vagy eltűnése. 

A 4.2.9. ábrán látható, hogy amennyiben a tabletta direkt préseléssel – bármilyen oldószert 
alkalmazó granulálási lépés nélkül – készül, a hatóanyagszemcsék Raman-spektruma nem mu-
tat változást a tiszta referenciához képest. Ellenben a nedvesség jelenléte jelentős változást 
eredményez a hatóanyag sávjainak helyében és alakjában. Például az egymással erősen átlapo-
ló 962, 967 és 975 cm-1-es sávok közül az anyag nedvesítése és szárítása után a 967 cm-1-nél 
jelentkező sáv nagymértékben megerősödik, csakúgy, mint a 417 cm-1-nél jelentkező sáv. Az 
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eredetileg 436 és 450 cm-1 körül jelentkező sávrendszer is átalakul, de a legszembetűnőbb vál-
tozás egyértelműen a 684 cm-1-es sáv kiszélesedése, valamint a 692 cm-1-es csúcs eltűnése. 
Mivel az új, ill. megváltozott sávok közül egyik sem rendelhető másik (esetleg új) összetevő-
höz sem, ezek a hatóanyag kristályszerkezetének a gyártás során végbemenő megváltozását 
(esetleg amorfizálódását) mutatják. 
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4.2.9. ábra Imipramin hatóanyag sávjai különböző módon előállított tablettákban 
 

A 4.2.1.1. alfejezet említi, hogy a tiszta referenciaanyagokat préselt formában vizsgáltuk 
többek között azért, mert a por állagú tiszta hatóanyag spektruma eltért a tabletták felületén, 
nagy hatóanyag-tartalmú pontokban, illetve az IR pasztillázóban lepréselt referenciáról mért 
spektrumoktól. Felmerült a kérdés, hogy a préselés során a hatóanyag-kristályokra nehezedő 
nagy nyomás nem okoz-e átkristályosodást. Terjedelmi korlátok miatt itt részletesen nem is-
mertetett vizsgálatok alapján kiderült, hogy a jelenséget polarizációs effektusok okozták. (A 
polarizáció jelensége ugyanezen modellen a 4.4.2. fejezetben kerül részletesebb bemutatásra. A 
konkrét vizsgálatok ismertetése egy korábbi diplomamunkában megtalálható [234].) 

 
4.2.1.7. A tablettákról felvett spektrumok intenzitásának préserő-függése 

 
A vizsgált minta tömörsége befolyásolja a felvett spektrumok teljes görbe alatti területének 

nagyságát. (Ennek a körülménynek a CLS modellezésre gyakorolt hatását küszöböltük ki a 
referencia-, valamint a térkép-spektrumok normálásával.) A szemcsék közé szorult – Raman-
szórást nem mutató – levegő hatását a referenciák préselésével küszöböltük ki. Felmerült az a 
kérdés, hogy ugyanezen effektus miatt fennáll-e mérhető összefüggés a mért spektrumok 
összintenzitása és a gyártáskor alkalmazott préselési erő között. 

A kérdés megválaszolására térképfelvételek készültek három különböző préselési erővel 
(5,5, 10, 15 kN) előállított HS-W jelű, örvényáramú granulálással készített tablettáról, illetve a 
még préseletlen homogenizátumról. 

A térképek spektrumainak integráljait – mely integrál a mintáról összesen visszaszórt fo-
tonok számával arányos – a 4.2.10. ábra tünteti fel. Látható, hogy a spektrumok teljes görbe 
alatti területe egyértelmű korrelációt mutat a préselés mértékével. Ez azzal magyarázható, hogy 
nagyobb préselési erő hatására több levegő szorul ki a mintából, és több anyag esik ugyanakko-
ra besugárzott térfogatra. (A préselési erő és a tablettában maradó levegő térfogatának össze-
függését leíró nemlineáris függvény alakja nem ismert. Az ábrán telítési görbe illesztése látha-
tó, szaggatott vonallal a függvény bizonytalan alakjának jelzése érdekében.) A Raman-
térképezés ezen elővizsgálatok alapján tehát alkalmas a préselés jóságának roncsolás-mentes 
nyomonkövetésére az ipari gyakorlatban is. A 4.2.4. táblázat tanúsága szerint a préselési erő 
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növekedésével a tabletták törési szilárdsága is emelkedő tendenciát mutat, így a módszer meg-
felelő kalibrációval alkalmas lehet a törési szilárdság roncsolásmentes becslésére is. 
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4.2.10. ábra Különböző préserőkkel készített tabletták Raman-spektrumainak integrált intenzitása 

 
A mikro-spektrometria elterjedése rutinszerű gyártásközi vagy végellenőrzési módszerként 

kevéssé valószínű. Ezért ezirányú további vizsgálatainkat a minőségbiztosítási célokra igen jól 
használható, elterjedőben lévő transzmissziós Raman-spektrometriával tervezzük végezni, 
mely a tablettát egész térfogatában elemezni tudja. 

 
4.2.1.8. Tabletták összetételének becslése a térkép-spektrumok CLS modellezésével 
 
Az összetevők CLS-sel becsült koncentrációi összefüggnek a valódi koncentrációjukkal. A 

pontos koncentrációk meghatározásához kalibrációra van szükség, ami egy ötkomponensű 
rendszer esetében igen bonyolult feladat, és a gyógyszeripari gyakorlatban túlzott idő- és 
anyagigénye miatt nem kivitelezhető. Érdemesnek tűnt ugyanakkor vizsgálni, hogy a kalibrá-
ció nélküli, ezáltal csak félkvantitatív módszernek nevezhető referencia-spektrumokon alapuló 
CLS módszerrel becsült koncentrációk mennyire közelítik meg a valósakat. Tekintve, hogy az 
ipari gyakorlatban a hatóanyagok koncentrációjának mérésére validált (legtöbbször kromato-
gráfiás) módszereket alkalmaznak, a térképezés alapján megválaszolandó kérdés sokkal inkább 
a segédanyagok egymáshoz viszonyított arányára vonatkozik, melyek mérésére igen gyakran 
nem, vagy csak komoly költségek árán dolgozható ki analitikai módszer. Sok esetben ilyenkor 
a segédanyagok arányának közelítő becslése is értékes információt jelent. 

Vizsgálataink kimutatták, hogy az összetevők CLS-sel becsült koncentrációi – különösen 
az ismert dózis empirikus figyelembevételével – jó közelítést adnak az összetevők valódi tö-
megszázalékos összetételére. Az erre vonatkozó eredményeket a már említett, kutatócsopor-
tunkban készült diplomamunka [234] tartalmazza, illetve a fontosabb lépéseket a Függelékben 
(9.3.2.2. fejezet) tüntettük fel. 

 
 
4.2.2. Nagy homogenitású, olvadékos és szuperkritikus extrúzióval előállított szilárd 

diszperziós rendszerek Raman-térképezéses vizsgálata  
 
Az összetevők készítményen belüli térbeli homogenitása fontos információ lehet hagyo-

mányos (direkt préseléssel, granulálással előállított) tabletták esetében is, például több külön-
böző laboratóriumi méretű kísérlet eredményének összehasonlításakor, vagy idegen (pl. hami-
sított) tabletták összehasonlításakor – feltéve, hogy az alkotók ismertek. Ugyanakkor a homo-
genitásnak és a térbeli elhelyezkedésnek fokozott jelentősége van kolloid szilárd diszperziók 
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esetében, melyeknél mindennemű heterogenitás gyártási hibának fogható fel és a későbbi el-
tarthatósági időt csökkenti. 

Kutatócsoportunkban kiemelt hangsúlyt kapnak az ilyen gyógyszerkészítmények újszerű 
előállítási módszerei, mert ezekkel a hagyományos módszereknél jóval hatásosabb készítmé-
nyek állíthatók elő. A 4.1.2. fejezet is egy ilyen, extrúzióval előállított készítmény vizsgálatát 
ismerteti egyváltozós kiértékelési módszerekkel. A szuperkritikus extrúzióval, valamint elekt-
rosztatikus szálképzéssel előállított készítmények esetében az értékeléshez szükségesnek bi-
zonyult a 4.2.1. fejezetben bemutatott, referencia-spektrumokon alapuló CLS modellezés al-
kalmazása. 

 
4.2.2.1. Olvadékos és szuperkritikus extrúzióval előállított, carvedilol-tartalmú készítmé-

nyek vizsgálata 
 
A kolloid szilárd diszperziós készítmények kifejlesztésének egyik fő célkitűzése a kiol-

dódási kinetika javítása (lassítása vagy gyorsítása a kívánt hatástól függően), ami gyakran 
együtt jár a hatóanyag amorf módosulatának képződésével. E vizsgálatokhoz választott első 
modell egy apoláris jellege miatt gyakorlatilag vízoldhatatlan vérnyomáscsökkentő, a 
carvedilol, melyet egy Eudragit E100 terméknevű metakrilát-alapú polimer mátrixban oszlat-
tunk el. Ebben az alfejezetben három formuláció, a fizikai keverék, a hagyományos olvadékos 
extrúzióval előállított, illetve a szuperkritikus extrúzióval létrehozott kolloid szilárd diszper-
ziók Raman-térképeinek és kioldódási jellemzőinek összefüggései kerülnek bemutatásra. 

A minták (CAR-FK20 fizikai keverék, 6CAR20 olvadék-extrúzióval és 9CAR20SC szu-
perkritikus extrúzióval előállított diszperziók) előállítási körülményeit a 3.2.3. fejezet 3.2.1. 
táblázata foglalja össze. (További részletek a vonatkozó közleményünkben, illetve egy, a je-
lenlegivel párhuzamosan készült doktori disszertációban találhatók [235].) Az itt bemutatott 
eredmények szempontjából legfontosabb körülmények a carvedilol koncentrációja (egysége-
sen 20 tömegszázalék), illetve a szuperkritikus szén-dioxid alkalmazása a 9CAR20SC eseté-
ben, amely lágyítja az Eudragit polimert, jelentősen csökkentve a csiga forgatásához szüksé-
ges forgatónyomatékot még megnövekedett csigasebesség (azaz termelékenység) mellett is. 

A mintákat a kristályosság meghatározásához por-röntgendiffrakcióval, a kioldódási tu-
lajdonságok méréséhez az ipari berendezésekkel ekvivalens kioldódásvizsgálóval vizsgáltuk, 
UV spektrometriai detektálással (amely eredmények a vonatkozó közleményben [III] találha-
tók). Emellett a mintákról kb. 1×1 mm nagyságú területről Raman-térképeket készítettünk 
róluk frekvenciakettőzött Nd-YAG lézer és 10× nagyítású objektív alkalmazásával, 40 µm 
lépésközzel. (Ehhez a 6CAR20 mintát keresztmetszetben kettévágtuk, a másik két mintát pe-
dig – a 9CAR20SC minta esetében őrlés után – után IR pasztillázóval sima felületűre présel-
tük. A 100× nagyítású objektív alkalmazása ilyen lépésköznél a minták így is megmaradó 
felületi érdessége miatt nem volt lehetséges.) A Raman-spektrumok mindegyikét a szokásos 
alapvonal-korrekciós eljárásnak és egységnyi területre normálásnak vetettük alá. 
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a: CAR-FK20 fizikai keverék 
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4.2.11. ábra Eudragit E100 és carvedilol extrudátumainak és fizikai keverékének koncentrációtérképei 
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A Raman-térképekből a carvedilol és az Eudragit E100 referenciaspektrumaival végzett 
CLS modellezéssel kapott koncentrációtérképeken (4.2.11. ábra) jól látható az éles kontraszt a 
fizikai keverék heterogenitása és az extrudált minták homogén jellege között. Míg a fizikai 
keverék képén (4.2.11. a ábra) látható a hatóanyag szemcsés jellege, a két extrudátumnál 
(4.2.11. b és c ábrák) szinte teljesen homogén elterülést tapasztaltunk. 

A 4.2.11. ábrán látottakat megerősítik a képpontonként becsült koncentrációk leíró sta-
tisztikai jellemzői, melyeket a 4.2.6. táblázat foglal össze. A számított koncentrációk átlaga 
szisztematikus – az ingadozást jóval meghaladó – torzítást mutat a carvedilol valódi koncent-
rációjához képest, ami előrevetíti a regressziós vizsgálatok szükségességét a Raman-
térképezés esetében (ld. 4.6. fejezet). A pontonkénti koncentrációk szórása egyértelműen na-
gyobb a fizikai keverékben, mint az extrudátumokban. Megfigyelhető az is, hogy az extrudált 
szilárd diszperziók esetében a hatóanyag-koncentráció képpontok közötti szórása kisebb a 
(4.2.1. fejezetben bemutatott) nedves granulálás esetében tapasztalt szórásnál, azaz annál ho-
mogénebb eloszlatottság állapítható meg (jelen esetben azonban csak két összetevő van jelen, 
és ez is csökkentheti a relatív szórás értékét). A két extrudátum között enyhe különbséget ta-
pasztaltunk, azonban e különbségek szignifikanciáját statisztikailag egyelőre nem elemeztük. 
(A felhabosodott mintában a lepréselés ellenére valószínűleg sok levegő maradt, mely magya-
rázhatja a nagyobb ingadozást a 9CAR20SC minta térkép-spektrumainak intenzitásában.)  
 
4.2.6. táblázat Carvedilol CLS-sel számított koncentrációeloszlásának statisztikai mutatói 

 

Statisztikai jellemző1 Extrudátum (6CAR20) Szuperkritikus 
extrudátum (9CAR20SC) 

Fizikai keverék 
(CAR-FK20) 

Átlag 32,4 33,0 31,9 
Szórás 0,61 0,98 14,43 

Relatív szórás (RSD) 1,87 3,82 45,25 
Minimum 28,4 27,0 7,0 
Maximum 33,3 35,2 86,5 
Terjedelem 4,9 8,2 79,5 

1 Térkép képpontjaiban számolt koncentrációk, százalékos, 0-100% közé skálázott koncentráció-skálán. 
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4.2.12. ábra Carvedilol amorf jellegének bizonyítása a Raman-spektrumok alapján 
 
Az extrudátumokról készített Raman-térképek spektrumainak vizuális ellenőrzése 

(4.2.12. ábra) azt mutatta, hogy e minták nem csak tömbfázisukban amorfok, de lokálisan sem 
jelennek meg kristályos szemcsék egyetlen képpontban sem. (A kristályosság megjelenése a 
számított hatóanyag-koncentráció eltéréséből, azaz már a megjelenített koncentrációtérképek 

Hullámszám (cm-1) 

In
te

nz
itá

s (
ö.

e.
) 

Eudragit E100 

amorf carvedilol referencia 
olvadékos (6CAR20) és 
szperkritikus (90CAR20SC) 
extrudátum jellemző spektruma 
 

carvedilol kristályos (B) 
módosulat 
 



67 
 

alapján is szembetűnő lenne. Ennek bővebb kifejtése a 4.2.2.2. és 4.3.2.2. fejezetekben olvas-
ható. A röntgen-diffrakciós ellenőrző vizsgálatokat a függelék 9.3.2.3. fejezete tartalmazza.) 
A sávok összehasonlítása alapján látható, hogy a kolloid szilárd diszperzióban mindenhol 
amorf módosulatban van jelen a carvedilol. Az amorf módosulat kialakulását többek között a 
kristályos módosulatban 426, 726 és 768 cm-1-nél megjelenő sávok kiszélesedése, intenzitás-
csökkenése és eltolódása mutatja (rendre 420, 723 és 767 cm-1 pozíciókba). Emellett szembe-
tűnő az 537 cm-1-es sáv eltűnése, az 1348 cm-1-es sáv intenzitásának jelentős csökkenése és az 
1063 cm-1 környékén jelen lévő sávszerkezet összeolvadása és eltolódása. 

A minták kioldódási profiljai (4.2.13. ábra) nem sugallják azt, hogy a szuperkritikus 
extrúzióval készült minta rosszabb minőségű, illetve heterogénebb lenne, mint a „hagyomá-
nyos” olvadék-extrúzióval készült formuláció. Éppen ellenkezőleg: bár mindkét mintával si-
került elérni az önmagában gyakorlatilag vízoldhatatlan carvedilol (piros görbe) 5 perc alatti 
terjes kioldódását, a kettő közül (fekete, ill. lila görbék) a 9CAR20SC minta hatóanyag-
leadása bizonyult még gyorsabbnak (fekete görbe). Ez az eredmény a térkép-spektrumok min-
ták közötti, illetve mintákon belüli egyezésével összhangban azt valószínűsíti, hogy a két min-
ta közötti kis különbséget a minták fizikai szerkezetének eltérése (tömör, ill. habos) okozza. 
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4.2.13. ábra Carvedilol kristályos módosulatának és extrudátumainak kioldódási profilja 
 
 
4.2.2.2. Extrudátum és szálrendszer összehasonlító vizsgálata 
 
A 4.2.2.2. alfejezet alapján látható, hogy megvalósítható a hatóanyag gyakorlatilag telje-

sen homogén eloszlatása (a CLS módszer hibahatára alá). A carvedilol azonban egy könnyen 
amorfizálható hatóanyag, ezért vizsgálatokat végeztünk a már bemutatott, nehezebben 
amorfizálható spironolakton hatóanyaggal is, melyet a Soluplus márkanevű polivinil-kapro-
laktám – polivinil-acetát – polietilén-glikol ojtott terpolimer mátrixban oszlattunk szét olva-
dék-extrúziós és elektrosztatikus szálképzési (electrospinning) technikákkal. (Az elektroszta-
tikus szálképzés a textiliparból származó, de a gyógyszerfejlesztésben is óriási lehetőségekkel 
rendelkező eljárás [235].) E modell alkalmas volt a Raman-térképezés, illetve a térképek CLS 
modellezésének tesztelésére abban az esetben, amikor különbséget kell tenni tökéletes és lo-
kális sűrűsödéseket (akár kristályokat) tartalmazó szilárd diszperziók között. 

Két különböző hatóanyag-koncentráció (10% és 20%) mellett történt az extrúziós (EX) és 
elektrosztatikus szálképzés (electrospinning, ES) összehasonlítása egymással, valamint a fizi-
kai keverékkel (FK). A minták elnevezése a technológia és a hatóanyagtartalom megjelölésé-
ből tevődik össze (pl. az EX-10% a 10% spironolakton-tartalmú extrudátumot jelöli). Minden 
mintát pasztillává préseltünk és felületükről 1,2×1,2 mm területen Raman-térképet készítet-
tünk. A mintákról pásztázó elektronmikroszkópos, illetve ehhez kapcsolt elemanalízises 

Fekete: 9CAR20SC, őrölt 
Lila: 6CAR20, őrölt 
Piros: kristályos carvedilol 
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(SEM-EDS) és por-röntgendiffrakciós felvételek is készültek, illetve kioldódásvizsgálatot is 
végeztünk UV-VIS detektálással. 

 

 
4.2.14. ábra a) extrúzióval (EX-10%) és b) elektrosztatikus szálképzéssel (ES-10%) előállított 

minták pásztázó elektronmikroszkópos képei a) 3000×-es, b) 5000×-es nagyítással  
 

A vizsgált készítmények nagy térbeli felbontású pásztázó elektronmikroszkópos képei il-
lusztrálják a minták fizikai szerkezetét (4.2.14. ábra). Az extrudátum tömör szilárd anyag, az 
elektrosztatikus szálképzéssel előállított minta pedig nanoszálas szerkezetű. Míg az extrudá-
tumban a tömör anyagszerkezet miatt könnyebben végbemehet a hatóanyag diffúziója és kris-
tályosodása, várakozásaink szerint a nanoszálas szerkezetben a csak szálirányban megenge-
dett diffúzió miatt a kristályosodás jelentősen gátolva van. 

A mintákról készített röntgen-diffraktogramokat a 4.2.15. ábra mutatja be. Ezeken látha-
tó, hogy 20% hatóanyag már nem amorfizálható teljes mértékben extrúzióval, míg elektro-
sztatikus porlasztással még 20% hatóanyag is amorf állapotba vihető. 

 

 
4.2.15. ábra Extrúzióval és elektrosztatikus szálképzéssel előállított minták por-

röntgendiffraktogramjai 
 

Felmerült a kérdés, hogy Raman-térképezéssel nem detektálhatók-e esetleg olyan lokáli-
san megjelenő kristálygócok, melyek a makroszkopikus vizsgálati módszerek kimutatási hatá-
ra alatt vannak. A kristályosság megjelenését, ahogy azt a 4.1.4. ábra is bemutatta, az 1689 
cm-1-nél, kis intenzitással, de egyértelműen megjelenő sáv mutatja. Ezért mindegyik mintáról 
– beleértve az azonos összetételű fizikai keverékeket is – 0,6 mm × 0,6 mm felületen térkép-
felvételeket készítettünk 50 mikrométeres lépésközzel, 10× nagyítású objektívet használva. 
Az alapvonal-korrekció és normálás utáni adathalmazokból CLS módszerrel, a kristályos 

ES-10% 

Kristályos spironolakton 

EX-10% 
Soluplus 

ES-20% 

EX-20% 
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spironolakton és a Soluplus referencia-spektrumát felhasználva készített koncentrációtérképe-
ket a 4.2.16. ábra mutatja. 

 
4.2.16. ábra Spironolakton eloszlatottsága extrúzióval és elektrosztatikus szálképzéssel előállított 

minták vizsgált felületén 
 
A 4.2.16. ábrán látható, hogy a nanoszálrendszer esetében (a és d ábrák) teljesen homo-

gén eloszlatottságot tapasztaltunk, az egyes képpontokban szinte teljesen megegyező Raman-
spektrumokkal. A kristályos sáv megjelenését egyik esetben sem detektáltuk. Az extrúzió 
esetében is homogén a hatóanyag elhelyezkedése, azonban egyértelműen megjelentek a ható-
anyagot nagyobb mennyiségben tartalmazó szemcsék (b és e ábrák). A CLS-modellezéssel az 
átlaghoz képest nagyobb becsült koncentrációt mutató képpontok mindegyikében tapasztalha-
tó az 1689 cm-1-es sáv megjelenése a spektrumon. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy az extrú-
zió során vagy maradnak kristálygócok, vagy pedig az elkészült, amorf termék viszonylag 
gyorsan kristályosodásnak indul. A 4.2.15. és 4.2.16. ábrák összevetéséből egyértelműen le-
vonható az a következtetés, hogy a Raman-térképezés mikroszkópi vizsgálati elrendezéséből 
adódóan képes jelezni az összetevők kristályosodását a röntgendiffrakció kimutatási határa 
alatt is (EX-10 minta). A fizikai keverékek térképeinek egyes képpontjaiban igen változó a 
hatóanyag becsült koncentrációja (c és f ábrák), a 4.2.2.1. alfejezetben látottakhoz igen hason-
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ló módon. Itt a hatóanyag teljesen kristályos (a fizikai keverék dörzsöléses aprítása után is), a 
kis koncentrációjú pontokban is megjelenik a kristályos fázis jellemző rezgési sávja. 

A megállapításokat megerősíti a spironolakton becsült koncentrációjának – a 4.2.2.1. fe-
jezettel analóg módon végzett – statisztikai vizsgálata. Mivel a számszerű értékek lényeges új 
információt nem hordoznak (de alátámasztják a 4.2.16. ábrából levont következtetéseket), 
ismertetésük a függelékben található. A hatóanyag lokális dúsulásainak ellenőrző pásztázó 
elektronmikroszkópiai vizsgálatát szintén a Függelék 9.3.2.4. fejezete ismerteti. 

A különböző minták kioldódási profiljait a 4.2.20. ábra tünteti fel. Látható, hogy már 
extrúzióval is nagymértékben növelhető a hatóanyag kioldódása, ugyanakkor az elektrosztati-
kus szálképzéssel előállított minták – azonos hatóanyagkoncentráció esetén – még gyorsabb 
kioldódást mutatnak. Az is látható, hogy a hatóanyag (illetve valójában a Soluplus polimer) 
koncentrációja is hatással van a kioldódás sebességére: ennek oka, hogy a Soluplus 
szolubilizálószerként is funkcionál. 
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4.2.20. ábra Spironolakton kioldódási profilja tisztán, ill. a különböző formulációkban 
 

 
4.2.3. Raman-térképezéssel végzett technológiai vizsgálatok tapasztalatai 
 
A 4.2.1. fejezet bemutatta, hogy a gyógyszerkészítmények Raman-térképezése igen szé-

leskörű technológiai információval szolgál. Ugyan e vizsgálatok értékelése elvileg megvaló-
sítható az egyes összetevők megfelelő rezgési sávjainak kiválasztásával, ennél sokkal sokré-
tűbb és megbízhatóbb eredményeket ad – még éles, szelektív karakterisztikus sávok megléte 
esetén is – a tiszta referencia-spektrumokat felhasználó klasszikus legkisebb négyzetek mód-
szere (CLS). Ezáltal vizuálizálható és statisztikai mutatókkal jellemezhető az összetevők elhe-
lyezkedése, ill. homogenitása – köztük kvalitatív módon az összetevők szemcsemérete – s így 
érthetővé válnak a készítmények kioldódási jellemzői, ill. mechanikai tulajdonságai. A spekt-
rális információ lehetségessé teszi a gyártás során bekövetkező polimorfiai változások detek-
tálását, a teljes görbe alatti terület pedig azonos összetételű tabletták kompressziójának mérté-
két teszi összehasonlíthatóvá. Mindemellett a térképek az összetevők arányának félkvantitatív 
becslésére is alkalmazhatók, különösen, ha a tablettáról az összetevők referenciaspektrumain 
túl egyéb (pl. dózis-) adatok is rendelkezésre állnak. 

Olvadékos és szuperkritikus extrúzióval, illetve elektrosztatikus szálképzéssel előállított 
kolloid szilárd diszperziós formulációk vizsgálatával igazolást nyert, hogy a hatóanyag mintán 
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belüli homogenitása, ill. a becsült koncentrációinak térképen belüli relatív szórása és terjedel-
me összefüggésben áll a hatóanyag kioldódási kinetikájával. 

A vizsgálatok során egyetlen minta esetében sem adódott a térképen belüli relatív szórás 
2%-nál (jelentősen), illetve a terjedelem (a minimum és maximum különbsége) 5%-nál kisebb-
nek, mely értékek így vélhetően a CLS módszerrel számolt koncentrációk ingadozásának mér-
tékét jellemzik. E két statisztikai jellemző számszerűen is érzékenyen jelzi a szilárd diszperzió-
ban megjelenő, heterogenitást okozó kristálygócok jelenlétét. A térképeket alkotó Raman-
spektrumok sávszerkezetének elemzésével az is megállapítható, hogy a jelen lévő hatóanyag-
dúsulások kristályosak vagy amorfak-e. 

 
 

4.3. Hatóanyag-segédanyag kölcsönhatás vizsgálata sokváltozós görbefelbontási módsze-
rekkel 

 
Szilárd diszperziók előállításához számos segédanyag alkalmazható (melyek jórészt po-

limerek, esetleg oligomerek). A segédanyagmátrix azon túl, hogy hordozóként szolgál és fizi-
kai úton gátolja a hatóanyagmolekulák diffúzióját és aggregációját, (másodrendű) kémiai köl-
csönhatásba is léphet azzal. E kölcsönhatás lehetővé teszi a hatóanyag még hatékonyabb im-
mobilizálását, ezáltal stabilabb diszperziót hozva létre. A kölcsönhatás vizsgálható Raman-
spektrometriával, hiszen a másodrendű kémiai kötések a molekularezgések megváltozását 
eredményezik. Ennélfogva azt is érdemesnek tartottuk vizsgálni, hogy a Raman-térképezés 
miképpen alkalmazható kölcsönhatásban álló összetevőket tartalmazó formulációk vizsgála-
tában. 

A 4.2.2. fejezetben már előkerült a kristályosodás detektálásának kérdése. E fejezet arra 
is választ próbál adni, hogy miképpen valósítható meg a megjelenő kristályos fázis mennyisé-
gének közelítő becslése. Abban az esetben, amikor a hatóanyag önmagában nem, csak segéd-
anyag(ok) jelenlétében állítható elő amorf módosulatban, ehhez a 4.2. fejezetben tárgyalt 
klasszikus legkisebb négyzetek módszere (CLS) nem alkalmazható.  

 
 
4.3.1. A vizsgált formuláció és analitikai módszerek ismertetése 
 
Az önmagukban vízoldhatatlan hatóanyagok kioldódása vízoldható polimerben történő 

diszpergálással és ciklodextrinnel megvalósított komplexképzéssel egyaránt javítható. A 
komplexek stabilitása, illetve a kedvező kioldódás hosszú távú megtartása azonban csak akkor 
biztosítható, ha a hatóanyag teljes mennyisége kölcsönhatásba lép a ciklodextrinnel. A vizsgá-
latokhoz egy fejlesztés alatt álló, iparjogvédelmi okokból nem megnevezhető, vízben szinte 
egyáltalán nem oldódó hatóanyagot választottunk modellnek, melyet hat különböző típusú 
ciklodextrinnel (alfa – ACD, béta – BCD, gamma – GCD, hidroxi-propil-béta – HPBCD, 
hidroxi-propil-gamma – HPGCD és random metilezett béta – RAMEB) alkotott, fagyasztva 
szárítással előállított komplexét vizsgáltuk. Így a hatóanyagot ebben a fejezetben az angol 
nyelvben is elterjedt „API” betűszó jelöli. 

A komplexek Raman-térképezéses vizsgálatai a következő célokat szolgálták: (1) a 
komplexképzés végbemenetelének ellenőrzése; (2) az összetevők térbeli eloszlatottságának 
(homogenitásának) jellemzése a mintákon belül; valamint (3) a fennmaradó kristályos, ill. 
nem komplexált hányad mennyiségének becslése. Ehhez körülbelül 0,8×0,8 mm2, illetve 1×1 
mm2 közötti méretű térképeket készítettünk 10× nagyítással és 40 µm-es lépésközzel. A tér-
képeket alapvonal-korrekciónak és normálásnak vetettük alá. A térképek alapján levont kö-
vetkeztetéseinket ellenőriztük por-röntgendiffrakcióval (az amorfizálás sikerességét illetően), 
valamint pásztázó elektronmikroszkópiás elemanalízissel (az összetevők heterogenitását ille-
tően). 
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4.3.2. A hatóanyag-ciklodextrin komplexek vizsgálati eredményei 
 
Az egyes mintákról felvett térképek összehasonlításának célja annak eldöntése volt, hogy 

mely minta, ill. minták esetében valósul meg legteljesebb mértékben a komplexképződés, 
illetve az amorfizálódás. A 4.2.1. fejezethez hasonlóan bemutatásra kerül, hogy a Raman-
térképek által hordozott sokrétű információ milyen kérdésekre szolgáltat választ az átlag-
spektrum sávszerkezetének elemzése, illetve a 4.2. fejezetben bemutatott, klasszikus legki-
sebb négyzetek módszerével becsült koncentrációtérképek alapján. Az utóbbi – szemben a 
makroszkopikus spektrometriai módszerekkel – rávilágít a globális képhez képest tapasztalha-
tó lokális eltérések meglétére. Ugyanakkor a Raman-térképek által hordozott nagy mennyisé-
gű adathalmaz további információt is hordoz: megfelelő sokváltozós görbefelbontási módsze-
rek alkalmazásával meghatározhatók a térkép spektrumait „felépítő” alapvető „komponen-
sek”, amely lehetőséget teremt a hatóanyag és segédanyag közötti kölcsönhatás közvetlen 
detektálására, illetve a kristályos szennyeződés mennyiségének a CLS módszerénél (amorf 
referenciaminta, ill. -spektrum hiányában) pontosabb becslésére. 

 
4.3.2.1. Térképek átlagspektrumaiból levont következtetések 
 
A mintáról készült térképek átlagspektrumai a konvencionális spektrometriás vizsgála-

tokkal megegyező információt szolgáltatnak. Ennélfogva az átlagspektrumban található sávok 
pozíciója a hagyományos spektroszkópiai módszerhez hasonlóan a jellemző kötésszerkezetről 
ad információt, nevezetesen arról, hogy végbement-e a komplexképződés, vagy sem. 
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4.3.1. ábra Hatóanyag sávjainak pozíciója a különböző ciklodextrinekkel alkotott liofilizátu-
mairól készült Raman-térképek (egységnyi területre normált) átlagspektrumain 

  
A tiszta hatóanyag kristályos módosulatának és a ciklodextrinekkel (potenciálisan) kép-

zett zárványkomplexek spektrális különbségeit a 4.3.1. ábra mutatja. A kristályos hatóanyag 
spektrumán (4.3.1. a spektrum) egy dupla sáv jelenik meg 1581 és 1586 cm-1-nél, illetve egy 
éles sáv látható 1372 cm-1-nél. Tekintve, hogy a 4.3.1. b és c spektrumok ettől nem mutatnak 
semmilyen lényeges eltérést, valószínűsíthető, hogy az ACD és BCD ciklodextrinek nem 
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komplexálják a hatóanyagot. Ugyanakkor az átlagspektrum alapján nem dönthető el, hogy 
lokálisan, ill. kis mértékben nem megy-e végbe komplexálódás. 

A rezgési sávok helyének és alakjának megváltozása szerkezeti változásokra utal. Az API 
+ GCD rendszer spektrumában (4.3.1. d) látható legfontosabb változás az 1586 cm-1-es csúcs 
eltűnése és a vele szomszédos csúcs enyhe eltolódása 1580 cm-1-re. Emellett jelentős aszim-
metrikus szélesedés tapasztalható az 1372 cm-1-nél elhelyezkedő sáv esetében. Ezek a válto-
zások egyértelműen molekulaszerkezeti változásokra utalnak, azaz a gamma-ciklodextrin már 
elég nagy méretű a hatóanyag befogadására. 

Az alkilezett ciklodextrin-származékok esetében (HPBCD, HPGCD, RAMEB, 4.3.1. e-g 
spektrumok) még nagyobb mértékű, szimmetrikus sávszélesedés tapasztalható a hatóanyag 
sávjaiban. Emellett az eredetileg 1372 cm-1-nél jelentkező csúcs 1368 cm-1-re tolódik. E 
szimmetrikus sávszélesedés a hatóanyag amorfizációjára enged következtetni. 

 
4.3.2.2. CLS modellezéssel becsült koncentrációtérképek értékelése 
 
A (kristályos) hatóanyag és az egyes ciklodextrinek referencia-spektrumainak alkalmazá-

sával, CLS modellezéssel megjelenített koncentrációtérképek betekintést adnak az összetevők 
heterogenitásába. A 4.3.2. ábrán láthatók a különböző analitikai módszerekkel kapott eredmé-
nyek. A hatóanyag térbeli elhelyezkedését a vizsgált felületen a 4.3.2. a, d, g, j, m és p ábrák 
mutatják. Látható, hogy egyes mintákban, ill. ezeken belül egyes területeken a hatóanyag tel-
jesen egyenletesen oszlik el. E régiókban feltételezhetően végbement a komplexképzés, és a 
kialakuló molekuláris diszperzió (tekintve, hogy zárványkomplex keletkezik) mikrométeres 
skálán is teljesen homogénnek tűnik. Emellett azonban bizonyos pontokban élesen megjelen-
nek a kristályos hatóanyag sávjai: ezeken a helyeken a CLS-sel becsült koncentráció is jelen-
tősen nagyobb értéket vesz fel. Másik oldalról megközelítve, a környezettől elütő koncentrá-
ciójú pontok önálló hatóanyagszemcséknek felelnek meg. (Ezt a 4.3.3. ábra is bizonyítja.) 

A 4.3.2. a és d ábrákon látható, hogy az alfa és béta ciklodextrint tartalmazó 
liofilizátumokban a hatóanyag önálló szemcséket alkot, elhelyezkedése teljesen heterogén. A 
4.3.3. a ábrán látható, hogy a hatóanyag itt kristályos, komplexálatlan formában van jelen az 
egyes képpontjaiban becsült koncentráció értékétől függetlenül. A SEM-EDS képek (4.3.2. b 
és e ábrák) is az önálló szemcsék meglétét bizonyítják, hiszen az egyes szemcsék (illetve azok 
különböző régiói) vagy csak hatóanyagot (zöld területek), vagy csak ciklodextrint (piros terü-
letek) tartalmaznak. Mivel a zárványkomplex létrejötte a két összetevő teljesen azonos, ho-
mogén térbeli elhelyezkedéséhez vezetne, e mintákban kizárható a komplexképződés megva-
lósulása. Ezt megerősítik a por-röntgendiffrakciós felvételek, melyek alapján amorfizáció nem 
ment (nagy mértékben) végbe. 

A GCD-hatóanyag formuláció vizsgálati eredményeit a 4.3.2. g-i ábrák mutatják. A ható-
anyag elhelyezkedése általánosságban véve homogén (néhány képponttól eltekintve), ami arra 
utal, hogy a GCD már komplexet képez a hatóanyaggal (4.3.2. g ábra). A SEM-EDS képek 
(4.3.2. h ábra) megerősítik, hogy a két összetevő nem válik el egymástól, hiszen mind a piros 
(GCD), mind a zöld (hatóanyag) pontok egyenletesen oszlanak el a pásztázott felületen. A 
4.3.3. b ábra tanúsága szerint a homogén hatóanyageloszlatottságú területek jellemző spekt-
rumában a hatóanyag sávszerkezete megváltozik, ami a komplexképződés végbemenetelét 
bizonyítja. Azt, hogy miért nem tapasztalunk amorfizációra jellemző szimmetrikus sávszéle-
sedést a GCD-hatóanyag minta esetében, megmagyarázza a 4.3.2. i ábra, mely mutatja, hogy a 
képződő zárványkomplex nem amorf, hanem kristályos. Fontos azonban kiemelni, hogy 
Raman-térképezéssel egyértelműen észlelhető komplexálatlan hatóanyag jelenléte a GCD-vel 
alkotott liofilizátumban, míg a másik két módszerrel ez egyáltalán nem volt detektálható. 

A 4.3.2. j és m ábrák alapján a hatóanyag HPBCD és HPGCD formulációiról készült tér-
képek minden pontjában detektálható, kisebb-nagyobb homogén területeket is alkotva, azaz a 
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Raman-koncentrációtérképek SEM-EDS képek por-röntgendiffraktogramok 
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4.3.2. ábra Hatóanyag-ciklodextrin fagyasztva szárított keverékek Raman-koncentráció-
térképei, SEM-EDS felvételei és por-röntgendiffraktogramjai 
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kölcsönhatás itt is kialakul a két összetevő között. A hatóanyag sávszerkezetének a komplexá-
lást bizonyító megváltozását a koncentrációtérképeken kék színű területeken a 4.3.3. c ábra 
mutatja. Emellett azonban nagyszámú, a hatóanyagot nagy koncentrációban tartalmazó szem-
cse is detektálható. Ezt alátámasztják a SEM-EDS felvételek (4.3.2. k és n ábrák), melyek 
szintén mutatnak hatóanyagban (zöld pontokban) gazdag területeket, amellett, hogy a ható-
anyagot (zöld) és ciklodextrint (piros) mutató tartományok jelentősen átfednek. A Raman-
spektrumok sávszerkezete alapján a 4.3.2.1. alfejezetben levont következtetéseket megerősítik 
a por-röntgendiffrakciós felvételek, melyek bizonyítják a komplex amorf szerkezetét. (Ez fel-
tehetőleg amiatt van, hogy a HPBCD és HPGCD önmagukban is amorfok.) Noha a kristályos 
fázis mennyisége por-röntgendiffrakcióval csak éppen a kimutatási határ felett van, a Raman-
térképeken egyértelműen és szignifikánsan detektálhatók a kristályos hatóanyagszemcsék. 

A 4.3.2. p ábrán bemutatott módon a hatóanyag elhelyezkedése szinte teljesen homogén a 
RAMEB-bel alkotott liofilizátumban, néhány képponttól eltekintve. Ez szintén a 
komplexálódást bizonyítja. A CLS-sel számított Raman-koncentrációtérkép igen érzékenyen 
jelzi a nyomnyi kristályos szennyeződés jelenlétét, hiszen ezekben (az ábrán zöld színű) kép-
pontokban a kristályos sávok (1372 és 1586 cm-1) csak épphogy detektálhatók, illetve csak 
„vállként” jelentkeznek az 1580 cm-1-es sáv mellett (4.3.3. d ábra). A 4.3.2. r ábrán látható, 
hogy a Raman-térképezéssel detektált kristályos nyomok mennyisége a por-röntgendiffrakció 
kimutatási határa alatt van a megegyező mérési idő ellenére. 

 

 
4.3.3. ábra Jellemző térkép-spektrumok 1540-1650 cm-1 közötti részlete a hatóanyagot nagy, 

ill. kis becsült koncentrációban tartalmazó mérési pontokban 
 
A 4.3.2. ábra alapján a komplexálódás a GCD és az alkilezett ciklodextrinek esetében 

ment végbe, ugyanakkor az alkalmazott 1:1 molarány ellenére a hatóanyag egy kis része 
komplexálatlan formában észlelhető. Ennek két oka lehetséges: vagy a komplexálódás nem 
ment teljesen végbe az alkalmazott körülmények között, vagy pedig termodinamikailag nem 
stabil a zárványkomplex és a hatóanyag kristályosodása megindul a tárolás alatt. 

 
4.3.2.3. Többváltozós görbefelbontással (MCR-ALS) becsült tisztaösszetevő-spektrumok 

elemzése 
 
A 4.3.2.1. és 4.3.2.2. alfejezetek bemutatták, hogy a térképek átlagspektrumai (a nem tér-

képező makro-spektrométerekkel kapott spektrumokhoz hasonlóan) és a CLS módszerrel 
számított koncentrációtérképek alkalmasak a hatóanyag-segédanyag rendszerek mélyreható 
vizsgálatára, hiszen rámutatnak a kölcsönhatások meglétére és kvalitatív képet adnak a fenn-
maradó kristályos szennyeződés mennyiségével kapcsolatban. További információ nyerhető 
azonban, ha az előző lépések után MCR-ALS görbefelbontási módszerrel is feldolgozzuk a 
Raman-térképeket. 

E két előbbi alfejezetben levont összes következtetést a spektrumok és koncentráció-
térképek vizuális elemzése szolgáltatta. Általános kijelentések – például a hatóanyag becsült 
koncentrációja és az adott képpontban jelenlévő kristályosság közötti összefüggésre vonatko-
zóan – csak akkor tehetők, ha ennek igazságát minden egyes térkép-spektrumban ellenőriztük. 
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Ez igen időigényes feladat, és bizonyos részletek így sem deríthetők fel (pl. nem adható még 
félkvantitatív becslés sem a kristályos hatóanyag mennyiségére). A többváltozós kemometriai 
eljárások előnye, hogy egyszerre felhasználják az adattömb egészét, lehetővé téve az eredmé-
nyek gyors és mélyreható elemzését. 

A többváltozós görbefelbontási módszerek, köztük a váltakozó legkisebb négyzetek mód-
szere (MCR-ALS) az adattömböt felépítő faktorokat, nevezetesen a térkép spektrumait lineá-
ris kombinációjukkal felépítő „alapösszetevők” spektrumait határozzák meg. Ugyan ez meg-
valósítható főkomponens-elemzéssel is, az MCR-ALS előnye, hogy fizikailag értelmezhető 
megkötések alkalmazásával valódi fizikai értelemmel bíró koncentrációkat és spektrumokat 
eredményez, ezáltal kifejezetten alkalmas spektrális adatsorok feldolgozására [93,122,123]. 
(Ha semmilyen matematikai megkötést nem alkalmazunk, akkor nem lehetséges választani az 
egyébként végtelen számú megoldás közül.) 

Az MCR-ALS működése a 2.2.3.3.3. fejezetben olvasható. Alkalmazásához meg kell ad-
ni az adattömböt felépítő spektrumok (~ a mintát alkotó összetevők) számát. Itt ez ismert, 
hiszen két összetevőt adtunk a rendszerhez. (Ilyenkor teljesülni kell annak a feltételezésnek, 
hogy nem képződik több összetevő pl. kémiai reakcióban vagy átkristályosodás/amorfizálódás 
során. Az előbbi gyógyszeripari minták esetében alapvetően igaznak tekinthető, az utóbbi 
azonban fennállhat, így érdemes az összetevők számának többféle értékével is lefutatni a gör-
befelbontási algoritmusokat.) Fizikai megkötésekként a koncentrációk és spektrumok nem-
negativitását, illetve az anyagmérleg teljesülését (closure) tűztük ki, a kezdeti becslések ki-
számításához pedig az ún. görbeillesztés nélküli keverékelemzést (SMMA) alkalmaztuk. 
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4.3.4. ábra A különböző hatóanyag-ciklodextrin liofilizátumok Raman-térképeiből MCR-
ALS módszerrel becsült, ciklodextrinhez tartozó spektrális profiljai (becsült spektrumai) 
 
A Raman adattömbök két összetevő feltételezésével végzett felbontásának eredménye-

képpen kapott spektrumok egyike minden minta esetében a kristályos hatóanyag spektruma 
volt. E spektrum igen jó minőségben becsülhető még a GCD- és RAMEB-hatóanyag 
liofilizátumok esetében is a komplexálatlan fázis szinte csak nyomnyi mennyisége ellenére, 
ezért ezeket nem mutatja be külön ábra (hiszen az a valódi kristályos referenciát, illetve hat 
vele ekvivalens becsült spektrumot ábrázolna). A másik becsült spektrum azonban mutatott 
különbségeket egyes minták között, a hatóanyag és ciklodextrin közötti kölcsönhatások kü-
lönbözőségére utalva. A 4.3.4. ábrán látható, hogy míg az ACD és BCD esetében a tiszta 
ciklodextrinek spektrumát kapjuk eredményül, a GCD és az alkilezett ciklodextrinek esetében 
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a komplexált hatóanyag sávjai (1001, 1371-1368, 1580 cm-1) jelen vannak – pozitív előjellel – 
a második becsült spektrális profilban. (Ezek közül a legszembetűnőbb, 1580 cm-1-es sáv lett 
megjelölve az ábrán.) E sávok szerkezetét megvizsgálva kitűnik, hogy ugyanazok a változá-
sok figyelhetők meg, mint amelyeket a 4.3.2.1. fejezet bemutatott (ilyen pl. az 1586 cm-1-es 
csúcs eltűnése). 

Meg kell jegyezni, hogy néhány esetben (ACD, BCD, HPBCD és HPGCD) viszonylagos 
negatív csúcsok keletkeztek a második spektrális profilban. Ez főként akkor (és ott) fordul 
elő, amikor mindkét összetevő spektruma elvileg körülbelül azonos intenzitással rendelkezik 
egy adott spektrális tartományon, azaz van egymással átlapoló sávjuk. E hullámszámokon a 
valódi intenzitás nem határozható meg, és a valódi megoldás (észrevehető mértékben) bizony-
talan. A különböző kezdőpontokból és/vagy „útvonalakon” futó iterációk ilyenkor egymástól 
nagymértékben eltérő végeredményt adhatnak. E bizonytalanság mértéke egyes görbeillesztés 
nélküli profilkinyerési módszerekkel becsülhető [102,103,108-112], ám alkalmazásuktól elte-
kintettünk, mert ebben az esetben a jelenségnek nem volt jelentős hatása a koncentráció-
térképekre nézve. (Mivel csak az 1370 cm-1 környékén megjelenő sáv intenzitásának bizony-
talansága nagy, a becsült koncentrációkban ez nem okoz jelentős torzulást.) 

A fenti eredményeket két összetevő profilkinyerésével kaptuk. Három illetve több össze-
tevő jelenlétének feltételezése (bemenő adatként megadása) nem vezetett további, az előbb 
említettektől különböző becsült spektrumokhoz. (Ilyenkor a három közül kettő ugyanazokat a 
sávokat tartalmazta, kismértékű intenzitásbeli különbségekkel). Ez megerősíti, hogy a minták 
valóban két „összetevőből” állnak: hatóanyag-ciklodextrin zárványkomplexből (vagy tiszta 
ciklodextrinből), valamint kristályos, komplexálatlan hatóanyagból. 

 
4.3.2.4. Kristályos, ill. nem komplexált hatóanyag mennyiségének becslése 
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4.3.5. ábra Kristályos, komplexálatlan hatóanyag térbeli elhelyezkedése a különböző 
ciklodextrinekkel alkotott formulációkban  

 
A 4.3.2.3. fejezetben ismertetett MCR-ALS számítások a végeredményként kapott spekt-

rális profilokhoz tartozó összetevők becsült koncentrációit is eredményül adják mindegyik 
képpontban. A nem komplexált hatóanyag MCR-ALS-sel kapott koncentrációit a képpontok 
térbeli koordinátái szerint ábrázolva pontosíthatók a 4.3.2.2. alfejezetben levont következteté-
sek. A 4.3.5. ábra bizonyítja, hogy minden eltérés az egyébként homogén hatóanyag-
eloszlatottságtól valóban a kristályos fázis megjelenésének tulajdonítható. (A 4.3.2. ábrán 
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ugyanis pontosan ott láthatók nagyobb hatóanyagtartalmú pontok, mint ahol a kristályos fázis 
detektálható a 4.3.5. ábrán.) Ez visszafelé is érvényes: azokon a területeken, ahol a 4.3.2. áb-
rán homogén volt a hatóanyag elhelyezkedése, a 4.3.5. ábrán nem detektálható kristályos ha-
tóanyag. 

A kristályos hatóanyagnak a ciklodextrinnel komplexált formától történő „elválasztásá-
ból” következően az MCR-ALS-sel számolt koncentrációk alkalmazhatók a kristályos szeny-
nyezés mennyiségének közelítő becslésére. A pontonkénti koncentrációkból számolt átlag 
alapján a komplexálatlan hatóanyag becsült tömegszázalékos aránya a GCD-hatóanyag 
formulációban 1,33%, HPBCD esetében 4,0%, HPGCD-nél 4,5%, a RAMEB mellett pedig 
0,9%. A kapott értékek összhangban állnak a por-röntgendiffrakciós vizsgálatok eredményei-
vel: míg a kristályos hatóanyag éppen észlelhető röntgendiffrakcióval a HPBCD-t és a 
HPGCD-t tartalmazó mintákban, a RAMEB-hatóanyag formulációban a kristályos fázis a 
kimutatási határ alatt van. Ez bizonyítja, hogy a Raman-térképezés a kezdődő kristályosodás 
észlelésének alkalmas eszköze lehet. Emellett megfelelő kalibrációval a 3-5% körüli kristá-
lyosanyag-tartalom mennyiségi meghatározása is várhatóan pontosabban megvalósítható 
Raman-térképezéssel, mint röntgendiffrakcióval, hiszen míg utóbbi esetben a kimutatási határ 
környékén kellene a meghatározást végezni, egy elegendően nagy felületet Raman-
térképezéssel vizsgálva ugyanez a mennyiség jóval meghaladja a kimutatási határt. 

Mindezek mellett fontos megjegyezni, hogy Raman-térképezéssel sikeresen elemezhető a 
komplexképződés végbemenetele és annak teljessége akkor is, ha a keletkező zárvány-
komplex nem amorf, hanem kristályos. A maradék kristályos szennyezés mennyiségére sike-
rült számszerű becslést adni (1,33%) a GCD-hatóanyag liofilizátumban annak igen kis kon-
centrációja ellenére, míg ez nem tehető meg Röntgen-diffrakcióval a kristályos zárvány-
komplex diffrakciós csúcsainak erős takarása miatt. 

 
 
4.3.3. Hatóanyag-segédanyag kölcsönhatások vizsgálati eredményeinek összegzése 
 
Raman-térképezéssel tehát a hatóanyagok és segédanyagok között fellépő kölcsönhatások 

a Raman-spektrumok sávszerkezetének megváltozása és az összetevőknek a kölcsönhatás 
eredményeképpen kialakuló jellegzetes (homogén) térbeli eloszlatottsága alapján vizsgálha-
tók. Az értékelést jelentősen megkönnyítik a görbeillesztés nélküli profilkinyerés módszerei, 
melyek közül jelen esetben az MCR-ALS módszert alkalmaztuk és mutattuk be. Az így be-
csült spektrumok sávjai alapján jól észlelhető, ha a zárványkomplex-képződés végbement. A 
Raman-térképezés továbbá mikroszkópi felépítéséből eredően alkalmas a kristályosodás kez-
detének érzékeny detektálására, melynek mértéke a görbefelbontási módszerrel kapott kon-
centrációk alapján számszerűen is becsülhető. A Raman-térképezés mindezen tulajdonságai-
ból adódóan az amorf hatóanyagok, illetve kölcsönhatásban álló hatóanyag-segédanyag rend-
szerek vizsgálatának értékes eszközének bizonyult. 

 
 

4.4. Teljesen ismeretlen készítmények vizsgálata felderítő statisztikai módszerekkel 
 
A 4.2. fejezet bemutatta a gyógyszerkészítmények sokrétű, részletes technológiai elemzé-

sét. Noha igen sok technológiai kérdésre választ lehet kapni a CLS módszerrel, referencia-
spektrumok felhasználásával kapott koncentrációtérképek vizuális és leíró statisztikai vizsgá-
latával, valamint a spektrumok sávszerkezetének áttekintésével, a módszer legnagyobb – az 
ipari gyakorlatban egyébként legtöbbször problémát nem okozó – hátránya, hogy ismerni kell 
a vizsgált készítmény összetevőit és rendelkezni kell azok referenciaspektrumaival. Az ipari 
fejlesztések esetében a készítmény összetevői legtöbbször rendelkezésre állnak (a generikus 
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fejlesztések kezdeti szakaszának kivételével), tehát a 4.2. fejezetben leírtak általában minden 
további nélkül megvalósíthatók. 

Az ipari, fejlesztés alatt álló készítmények vizsgálata – a mechanikai, kioldódási stb. tu-
lajdonságok jobb megértése céljából – azonban csak az egyik széles körben megjelenő prob-
lémakör. Napjainkban sajnos a hatóságoknak egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az 
újabb és újabb gyógyszerhamisítványok, illetve illegális (például kábítószert tartalmazó) ké-
szítmények megjelenésére. Ilyen készítmények vizsgálatakor igen gyakran semmilyen infor-
mációnk nincs az adott készítményről, így nem ismertek az alkotó összetevők sem. Szintén 
nem ismert minden összetevő olyan legális(an fejlesztett) gyógyszerkészítmények esetében 
sem, amelyben valamely technológiai lépések következtében ismeretlen kémiai és/vagy fizi-
kai (polimorf) szennyezők jelennek meg. E fejezet a Raman-térképezés és a görbeillesztés 
nélküli profilkinyerési adatelemzési módszerek együttes alkalmazásának lehetőségeit mutatja 
be abból a célból, hogy az összetevők azonosítása és a 4.2. fejezetben ismertetett részletes 
technológiai vizsgálat az illegális és hamisított készítmények esetében is elvégezhető legyen. 

 
 
4.4.1. Főkomponens-elemzésen alapuló és többváltozós görbefelbontási módszerek 

összehasonlítása ismeretlen összetételűnek feltételezett modelltabletta segítségével 
 
Az ismeretlen készítmények modellezése és a kiértékeléshez használható kemometriai 

módszerek összehasonlítása természetesen nem valósítható meg valóban ismeretlen készítmé-
nyek vizsgálatával. A megfelelő alapossághoz ismert összetételű modelltablettára van szük-
ség, melyet azonban teljesen ismeretlenként kezeltünk a vizsgálatok, valamint az adatelemzés 
során.  

A gyógyszer- és hasonló jellegű készítmények 4.2. fejezetben bemutatott nagy felbontó-
képességű technológiai vizsgálatára jelenleg nincs más elfogadott módszer. E vizsgálatokhoz 
a CLS módszer alkalmasabbnak bizonyult, mint az egyváltozós technikák. Az elsődleges cél 
tehát annak meghatározása, hogy milyen matematikai módszerrel lehet az ismeretlen tablet-
tákról az ismert referenciaspektrumokat felhasználó CLS módszerhez legközelebb álló ered-
ményeket kapni, mind a becsült tisztaösszetevő-spektrumok, mind a becsült koncentrációk (és 
eloszlásuk) tekintetében. 

A jelen fejezet vizsgálatsorozatában hat kemometriai módszert teszteltünk: a főkompo-
nens-elemzést (PCA) és az ezen alapuló eljárások családjába tartozó maximális 
autokorrelációjú faktorok módszerét (MAF), a minta-minta kétdimenziós korrelációs 
spektrometriai elemzést (SS2D), illetve a görbeillesztés nélküli profilkinyerés módszerei közé 
tartozó görbeillesztés nélküli keverékelemzést (SMMA), a váltakozó legkisebb négyzetek 
módszerével végzett többváltozós görbefelbontást (MCR-ALS), valamint a pozitív mátrixfel-
bontást (PMF). A számításokat elvégeztük a mért, előkészített adatsorral, illetve különböző 
zajszintű homoszkedasztikus zaj hozzáadásával is. Vizsgáltuk a sikeresen azonosítható össze-
tevők számát, a becsült tiszta spektrumok minőségét és összehasonlítottuk a becsült 
koncentrációtérképeket a valódi referenciaspektrumok felhasználásával, CLS módszerrel 
számított koncentrációtérképekkel. 

 
4.4.1.1. A vizsgált tabletta és a térképfelvételek bemutatása 
 
A tabletta és a benne található hatóanyag pontos megnevezése iparjogvédelmi okok miatt 

nem lehetséges. A tabletta magját 3,75% hatóanyag, 57,5% laktóz-monohidrát, 37,5% kukori-
cakeményítő és 1,25% Mg-sztearát alkotta. A tabletta törési felületéről 100× nagyítású objek-
tívvel, mindkét térkoordináta irányában 2 µm lépésközzel 65×65 képpont méretű térképfelvé-
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teleket készítettünk. A Raman-térképeket a szokásos módon alapvonal-korrekciónak vetettük 
alá és a spektrumokat egységnyi görbe alatti területre normáltuk. 

A térképek spektrumaihoz az adott vizsgálati körülmények között tapasztalt „természe-
tes” – kb. 1% körüli – zajszint mellett 5%, 15%, 30% and 50% szintű, véletlen számokkal 
generált (egyenletes, ill. normális eloszlású) zajt adtunk, és így is elvégeztük a kemometriai 
értékelést. A normált spektrumok intenzitásértékei a gyakorlati tapasztalatok szerint – és e 
minta esetében mindenképpen – 0 és 1 között helyezkednek el. Egyenletes eloszlás esetén a 
zajszint a szintnek megfelelő számértékek között egyenletes eloszlású véletlen számok hozzá-
adását jelentette (pl. 50% zajszintnél a 0 alapvonalon elhelyezkedő, 1 körüli legnagyobb in-
tenzitásértékkel rendelkező spektrum minden intenzitásértékéhez egy -0,5 és 0,5 közötti vélet-
len számot). Normális eloszlású zaj esetében az eloszlás szélességét úgy határoztuk meg, 
hogy a véletlen számok 90%-a a zajszint tartományába essen (azaz 50% zajszintnél m = 0 
közepű, s = 0,305 szélességű normális eloszlású véletlen számot adtunk a spektrum minden 
egyes intenzitásértékéhez). A különböző zajszintű spektrumokat a térkép 6. spektrumának (az 
ún. feltárt, azaz kétdimenziós Raman térképmátrix 6. sorának) példáján a 4.4.1. ábra illusztrál-
ja. 
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4.4.1. ábra Raman-térkép egy jellemző spektruma hozzáadott zaj nélkül, illetve 5%, 15%, 
30% és 50% zajszintnél  

 
4.4.1.2. Azonosított összetevők számának meghatározása különböző kemometriai módsze-

rekkel 
 
A vizsgált tabletta a 4.4.1.1. alfejezetben tárgyaltak szerint négy összetevőt tartalmaz. 

Ismeretlen készítmények vizsgálatakor általában ez az információ nem áll rendelkezésre, így 
vizsgáltuk, hogy a különböző kemometriai módszerek milyen becslést tesznek lehetővé. 

A főkomponens-elemzésen alapuló módszerek előnye, hogy a kiszámolt ún. sajátértékek, 
illetve a leírt variancia mértéke elősegítik a hasznos és a nem informatív főkomponensek 
szétválasztását. A hasznos főkomponensekhez (melyek itt egyúttal a tiszta összetevők spekt-
rumainak becslései) általában nagy sajátértékek tartoznak, míg a kis sajátértékűek főként (bár 
nem kizárólag) zajt, illetve zavaró tényezőkből eredő jeleket tartalmaznak. Az adattömböt 
felépítő komponensek száma legegyszerűbben a leírt variancia mértékének (vagy a sajátérté-
kek) ábrázolásával határozható meg a főkomponensek sorszámának függvényében (hegyom-
lás-ábra). Egyik lehetséges döntési szabály az összes olyan főkomponens elvetése, melyek 
sajátértékei (azaz a leírt variancia) közel állnak a 0-hoz. 

Hullámszám (cm-1) 
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A modelltablettáról mért Raman-térkép esetében ezt a 4.4.2. a ábra mutatja. Látható, 
hogy főkomponens-elemzéssel (kék vonal) négy szignifikáns főkomponens különböztethető 
meg, azaz az összetevők számát négynek becsüljük: az ötödik főkomponenstől kezdve az álta-
luk leírt variancia mértéke gyakorlatilag nulla. Ez ugyan számértékben éppen egybeesik a 
valódi összetevők számával, azonban a főkomponenseket vizuálisan elemezve (4.4.2. b ábra) 
szembetűnik, hogy a legelső főkomponens nem egy külön összetevőhöz tartozik, hanem gya-
korlatilag a Raman-térkép átlagspektrumával egyezik meg. (Az átlag kiszűrése megoldható 
lenne a Raman-térkép centrálá-sával, azaz az átlagspektrum kivonásával mindegyik spekt-
rumból, de a kémiai térképezés esetében – a kemometriában általános szokással ellentétben – 
ez nem mindig célszerű [67].) A következő három főkomponens rendre a hatóanyag, a laktóz-
monohidrát és a Mg-sztearát spektrumával analóg, a keményítőhöz azonban egyetlen főkom-
ponens sem tartozik, mindössze egy negatív csúcs a 2. és 3. főkomponensben 482 cm-1-nél. 
Az 5. és 6. főkomponens már nem tartalmaz olyan sávot, amely az előzőekben ne szerepelt 
volna. Az is látható a 4.4.2. b ábrán, hogy bár mindegyik főkomponens hozzárendelhető va-
lamelyik alkotóelemhez (vagy az átlaghoz), mindegyikük a valódi referenciaspektrumok line-
áris kombinációja, azaz mindegyikük tartalmazza más összetevők sávjait is akár pozitív, akár 
negatív előjellel. 
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4.4.2. ábra a) Raman adatmátrix PCA és MAF főkomponensei által leírt variancia mértéke; 
b) első hat főkomponens összehasonlítása a valódi referenciaspektrumokkal 

 
Míg a PCA-val három összetevő azonosítható, a maximális autokorrelációs faktorelem-

zéssel nem határozható meg kellő bizonyossággal az összetevők száma. Egyik probléma, 
hogy a leírt variancia mértéke alapján mindössze két összetevő jelenlétét feltételeznénk, más-
részt azonban sem a MAF főkomponensek (loadingok), sem a főkomponens-együtthatók 
(score-ok) térbeli eloszlatottság-térképeinek vizuális elemzése sem segít. (Ezeket a Függelék 
9.3.3.1. fejezetének 9.3.6. és 9.3.7. ábrái ismertetik.) A MAF főkomponensek nem köthetők 
egyértelműen a tisztaösszetevő-spektrumokhoz (egy kivételtől, a negyediktől eltekintve, mely 
a Mg-sztearáthoz rendelhető), mert egyrészt mindegyik tartalmaz sávot több összetevőből is, 
másrészt pedig nagymértékben eltorzulnak az egyes sávok relatív intenzitásarányai (ld. a 
Függelék 9.3.6. ábráját). Szemrevételezéssel nem állapítható meg, melyek hordoznak releváns 
valódi sávokat, és melyekben jelennek meg a gyakorlatban inszignifikáns sávok. A maximális 
autokorrelációt mutató főkomponensekhez tartozó, matematikailag a koncentrációkkal analóg 
főkomponens-együtthatók térkoordináták szerinti ábrázolása azonban potenciálisan informa-
tívnak tűnik: itt az a probléma, hogy nem dönthető el, mely textúrák rendelhetők valódi 
összetevőkhez (és melyikhez). A jelenség magyarázata, hogy a MAF módszer elsősorban 
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képelemzésre van kifejlesztve, célja a hiperspektrális képek minél finomabb textúráinak fel-
ismerése. Ezért, bár elkülöníthetők bizonyos textúrák a képeken, az eredmények fizikokémiai-
lag nem interpretálhatók: sem az ismeretlen készítmények összetevői, sem azok elhelyezkedé-
se, de még a számuk sem határozható meg egyértelműen. 

Az SS2D módszer a térkép-adatmátrix kovarianciamátrixának szemrevételezésén alapul, 
tulajdonképpen a „legtisztább” spektrumok kiválasztása történik meg a térkép spektrumai 
közül. 
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4.4.3. ábra a) kovarianciamátrix szürkeskálás ábrázolása; b) kovariancia-mátrix főátlója (in-
tenzitásértékek szórásnégyzete a Raman-térkép egyes spektrumain belül) 

 
A 4.4.3. a ábrán a kovarianciamátrixot láthatjuk olyan ábrázolásban, ahol kovariancia ér-

tékét az adott pont világossága jelzi. Az ábra elég nehezen áttekinthető, de megfelelő algorit-
mussal kiválaszthatók a legnagyobb kovarianciájú spektrumpárok. Mivel azonban a legna-
gyobb kovarianciaértékek a kovarianciamátrix főátlójában szoktak elhelyezkedni, a főátló, 
azaz a spektrumokon belüli intenzitásértékek szórásnégyzete is ábrázolható (4.4.3. b ábra) a 
spektrum térképbeli sorszámának függvényében. A legtisztább térkép-spektrumokat egysze-
rűen az ábra alapján is kiválaszthatjuk. Ebben az összefüggésben a „tisztább” spektrumok 
azok lesznek, melyek kevesebb, és intenzívebb sávot tartalmaznak. Ez sok esetben valóban 
igaz, hiszen a keverék spektrumokban (a több összetevő jelenlétéből adódóan) jóval több 
Raman-sávot találunk, és ezek kevésbé intenzívek, mint a tiszta anyagok esetén – tehát az 
intenzitásértékek szórása egy spektrumon belül kisebb lesz. 

 

 
4.4.4. ábra A tabletta Raman-térképéből korrelációs (SS2D) elemzéssel választott összetevő-

spektrumok összehasonlítása a referenciaspektrumokkal 

In
te

nz
itá

s (
ö.

e.
) 

Hullámszám (cm-1) 

a) b) 



83 
 

Ésszerű határt szabva az értékeléshez rendelkezésre álló időnek, itt az első 10 legnagyobb 
kovarianciával rendelkező spektrumot (spektrum-párt) néztük meg. Ezek közül 9 ugyanarra az 
összetevőre, a hatóanyagra vonatkozott, köztük a legnagyobb intenzitásérték-szórást mutató 
spektrum, mely az 1248-ik a térképen, ld. a 4.4.3. b és 4.4.4. ábrákat.) A másik detektálható 
összetevő a Mg-sztearát (1289. spektrum, 4.4.4. ábra). 

A módszer következő lépése a legtisztább (1248.) spektrum és a térkép többi spektrumai 
közötti kovariancia kiszámítása. A tiszta összetevők spektrumai szinte egyáltalán nem 
kovariálnak egymással, így a legtisztább spektrummal egyáltalán nem kovariáló spektrumok 
között vélhetőleg találunk tisztaösszetevő-spektrumot. A 4.4.5. ábrán látható a térkép spekt-
rumainak kovarianciája az első legtisztább spektrummal. A „T” jelű tabletta esetében a leg-
tisztább spektrummal legrosszabbul kovariáló spektrumok mindegyike laktóz-monohidrát 
spektrumnak adódott (3659. spektrum, ld. 4.4.4. ábra). 

A 2D spektrum-korrelációs módszer időigényes, és mindössze három alkotó spektrumát 
sikerült vele megtalálni: a keményítő spektrumát nem találtuk meg, mert lapos, széles sávjai 
miatt kicsi az intenzitásértékek spektrumon belüli szórása. Általános hátrányként is megfo-
galmazható, hogy a felhasználó sohasem lehet biztos abban, hogy megtalálta az összes össze-
tevőt. Másik hátránya a matematikai elvéből következik: csak akkor szolgáltat megfelelő tisz-
taösszetevő-spektru-mokat, ha azok tiszta formában jelen vannak a térkép spektrumai között. 

 

 
 

4.4.5. ábra A tablettáról készült Raman-térkép összes spektrumának kovarianciája az SS2D 
alapján első tisztaösszetevő-spektrumként kiválasztott (1248. számú) spektrummal 

 
A többváltozós görbefelbontási módszerek közvetlenül nem alkalmazhatók a mintát alko-

tó tiszta összetevők számának meghatározására, hiszen a meghatározandó spektrális profilok 
(becsült tiszta spektrumok) számát bemenő adatként kell megadni. A görbeillesztés nélküli 
keverékelemzés (SMMA) esetében például a keresett „tiszta” csúcsok (hullámszám-változók) 
számát kell előre eldönteni, a „legtisztább” csúcsok kiválasztását és a spektrális profilok becs-
lését már az algoritmus végzi a 2.2.3.3.2. fejezetben ismertetett módon. 

A görbefelbontási eljárások indirekt módon teszik lehetővé a mintát alkotó összetevők 
számának becslését. Az SMMA esetében azt az eljárást találtuk legcélszerűbbnek, hogy – ha 
semmilyen információ nem áll rendelkezésre a mintáról – túlbecsüljük az összetevők számát. 
Az összetevők számának alulbecslése azt okozza, hogy egyes spektrumok nem válnak szét, és 
lesz olyan becsült spektrális profil, amely valójában nem csak egy összetevőhöz, hanem több 
összetevő keverékéhez tartozik. A túlbecslés pedig e modell esetében azt eredményezte, hogy 
az összetevők valódi számának megfelelő első négy becsült spektrális profil minősége észre-
vehetően jobb volt a többinél (4.4.6. ábra). Az ötödik profiltól kezdődően rosszabb volt a jel-
zaj viszony, illetve ezek is az első négy becsült spektrumban már jelenlévő sávokat tartalmaz-
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ták, csak más intenzitásarányokkal. Jellemzően a laktóz-monohidrát és a hatóanyag sávjai 
jelennek meg a „jelentéktelen” profilokban, valószínűleg a polarizációs effektusok miatt, me-
lyek következtében egy összetevő spektrumán belül is jelentős sávarány-ingadozások tapasz-
talhatók. (Ennek részletes ismertetését ld. a 4.4.2. fejezetben.) Megfigyelhető továbbá a koz-
mikus sugárzásból eredő ún. spike-ok (tűhegyes, egyetlen detektorpixelt érintő hirtelen inten-
zitásnövekedés) „tiszta” hullámszám-változókként történő kiválasztása és megjelenése egyes 
profilokban (nyilakkal jelölve a 4.4.6. ábrán). 
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4.4.6. ábra a) a tabletta Raman-térképéből SMMA módszerrel választott összetevő-
spektrumok és b) az első négy összehasonlítása a referenciaspektrumokkal 

 
A becsült spektrális profilok vizuális elemzésével tehát elkülöníthetők a jó minőségű, va-

lódi összetevő-spektrumokhoz tartozó profilok és a rosszabb jel-zaj viszonyú, valamely hibát 
(pl. spike-ot vagy polarizációs hatások miatt nagyobb ingadozású sávot) nagymértékben tar-
talmazó, gyakorlati szempontból jelentős információt nem hordozó profilok. Ezzel a módszer-
rel tehát mind a négy jelenlévő összetevő azonosítható volt. A többi algoritmustól eltérően az 
ily módon azonosított összetevők száma a térkép jel-zaj viszonyának romlásával csökken: 
30% és 50% zajszint esetében a Mg-sztearát spektruma nem volt becsülhető. 

Az MCR-ALS és PMF módszerek esetében az összetevők számának túlbecslése több 
„degenerált” – azaz nagyjából ugyanazokat a sávokat tartalmazó, általában összemérhető jel-
zaj viszonyú – spektrális profil létrehozását is okozta. Másképp megfogalmazva, több becsült 
spektrális profil is ugyanannak az összetevőnek a sávjait tartalmazta. Az összetevők számának 
alulbecslése az SMMA-nál tapasztaltakhoz hasonló következménnyel járt (bizonyos összete-
vők jelei nem válnak szét). Jelen modell esetében e módszerekkel nem történt kísérlet az ösz-
szetevők számának meghatározására, pusztán az SMMA (ill. rosszabb jel-zaj viszony eseté-
ben PCA) módszer alapján kapott spektrumokat adtuk meg bemenő adatként az iteráció kez-
deti lépéséhez. 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy PCA-val és SS2D-vel minden vizsgált zajszintnél 
három összetevő jeleit különítettük el. A MAF megfelelően becsülte mindegyik összetevő 
eloszlatottság-térképét, azonban további, kémiailag nem releváns képeket is generált, melyek 
ugyanakkor – ismeretlen tabletta esetén, referenciaspektrumok hiányában – nem különíthetők 
el a valódi összetevők eloszlatottság-térképeitől. Az MCR-ALS és PMF közvetlenül nem 
használható az összetevők számának becslésére. Az SMMA módszer jelen alfejezetben ismer-
tetett felhasználásával ugyanakkor 15% zajszintig mindegyik összetevő spektruma elkülönít-
hető (mindegyik összetevő detektálható). E fölött azonban a Mg-sztearát spektrumának becs-
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lése már nem sikerült, noha főkomponens-elemzéssel még 50% zajszintnél is detektálható. 
Ellenben míg SMMA-val minden esetben detektálható a keményítő spektruma, PCA-val 
egyik főkomponens sem feleltethető meg a keményítőnek. Magas zajszint esetén tehát külö-
nösen javasolt több módszer használata a minél több összetevő sikeres azonosításához. 

 
4.4.1.3. Becsült spektrális profilok minősége és hasonlósága a valódi tisztaösszetevő-

spektrumokkal 
 
Az összetevők „detektálása”, jeleik elkülönítése után következő kérdés a becsült spektrá-

lis profilok, ill. kapott főkomponensek „minősége” – azaz hasonlósága a tiszta összetevők 
valódi spektrumával – ez ugyanis befolyásolja az összetevők azonosíthatóságát (különösen, ha 
hasonló spektrumú lehetséges összetevők között kell eldönteni, melyiket tartalmazza az adott 
készítmény). 

A főkomponens-elemzés, noha alapvetően nem tisztaösszetevő-spektrumok becslésére 
lett kifejlesztve, a 4.4.2. b ábra tanúsága szerint erre is alkalmazható. Ugyan minden főkom-
ponens a tiszta spektrumok lineáris kombinációja és negatív sávokat is tartalmaz, felismerhe-
tőek az összetevők spektrumai. További előnye, hogy nem túl bonyolult matematikai alapo-
kon nyugszik, és a számítás szinte bármelyik matematikai vagy statisztikai szoftverben kivite-
lezhető. A MAF módszer az algoritmus futtatásakor kifejezetten rossz minőségű profilokat 
eredményez – valamelyest jobb jel zaj viszonyú, felismerhetőbb spektrumok kaphatók, ha az 
eloszástérképekből történik a spektrális profilok kiszámítása a (2.8) egyenlettel teljesen ana-
lóg módon. (A Függelék 9.3.6. ábráján bemutatott profilok már így készültek.) E két módszer 
sajátossága, hogy a zaj jelentős mértékű növelésével is alig romlott a becsült profilok jel-zaj 
viszonya és minősége. Ez terjedelmi okokból a Függelék 9.3.4. táblázatában látható a valódi 
referenciákkal mutatott korrelációs együtthatók és az illeszkedési hiba alapján. 
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4.4.7. ábra A tabletta Raman-térképéből a) MCR-ALS és b) PMF módszerrel becsült össze-
tevő-spektrumok összehasonlítása a tiszta összetevőkről felvett referenciaspektrumokkal 

 
A 4.4.1.2. alfejezetben már említést nyert az SS2D módszer azon hátránya, hogy csak ak-

kor szolgáltat tiszta spektrumokat, ha azok jelen vannak a térképen belül. Másik probléma 
ennek alkalmazásakor, hogy a térkép zajszintje teljes mértékben megjelenik a tisztaként kivá-
lasztott spektrumokban. A Függelék 9.3.4. táblázatában jól nyomon követhető a korrelációs 
együttható romlása és az illeszkedés hiányának növekedése a zajszint emelkedésével. 

A görbeillesztés nélküli profilkinyerési módszerek mindegyike jobban teljesít az eddig 
ismertetett módszereknél. Az SMMA mindegyik fő összetevő esetében igen jól teljesít, a Mg-
sztearát becsült spektrumának minősége azonban erősen romlik a zajszint növekedésével. Az 
MCR-ALS, ill. PMF esetében a 4.4.7. ábra tünteti fel mindegyik összetevőre a hozzáadott zaj 
nélküli térképből becsült spektrumokat abból a célból, hogy össze lehessen hasonlítani a 

Hullámszám (cm-1) 

In
te

nz
itá

s (
ö.

e.
) 

1. becsült spektrum 

Mg-sztearát spektruma 

2. becsült spektrum 

hatóanyag spektruma 

laktóz-monohidrát spektruma 

kukoricakeményítő spektruma 

3. becsült spektrum 

4. becsült spektrum 

a) b) 

In
te

nz
itá

s (
ö.

e.
) 



86 
 

4.4.2. b, 4.4.4., 4.4.6. és 9.3.6. (Függelék) ábrákkal. Az MCR-ALS és PMF egyaránt igen 
pontos, alacsony zajszintű becslést szolgáltat mindegyik spektrumra még a kis 
összkoncentrációban jelen lévő Mg-sztearát esetében, 50% zajszintnél is (4.4.8. ábra). Mind-
két utóbbi algoritmus esetében az volt a tapasztalat, hogy az adattömbnek a nagy mikroszkópi 
nagyításból és a Raman-sávok élességéből következő kicsi forgatási bizonytalansága miatt a 
kezdeti becslés nem befolyásolja számottevően az eredményeket, és véletlenszám-
vektorokból történő kiindulással is körülbelül ugyanezek az eredmények kaphatók. 
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4.4.8. ábra a) hatóanyag és b) Mg-sztearát különböző algoritmusokkal becsült spektrális pro-
filjai 50% hozzáadott zaj mellett (kivéve az SMMA esetét: itt a Mg-sztearát becsült spektru-

mát 15% zajszintnél ábrázoltuk, ahol az még detektálható volt) 
 
A Függelék 9.3.4. táblázatában feltüntetett eredmények statisztikai alapon is értékelhetők 

a rangszámkülönbségek abszolútérték-összegének módszerével. A módszer ismertetése a 
2.2.3.5.4. fejezetben található. E vizsgálatban a korrelációs együtthatók alapján felállítható 
sorrendet elemeztük. Az eljárás lényege ebben az esetben az, hogy minden zajszintnél minden 
összetevőre számolt spektrális profil egy-egy rangszámot kap a korrelációs együttható értéké-
nek megfelelően. E rangsorolást elvégezzük minden összehasonlítani kívánt kemometriai 
módszer esetében. A referencia rangsor felállításához minden spektrumra (összetevő/zajszint) 
a legnagyobb tapasztalt korrelációs együtthatót vettük figyelembe. Ez után pedig az SRD 
program segítségével kiszámíthatók az egyes módszerekkel felállított rangsorok és a referen-
cia rangsor közötti különbségek (ill. ezek összegei az összes becsült spektrumra). A véletlen-
szerűen generált sorrendek rangszámkülönbség-összegeiből képzett hisztogram alapján meg-
adható, hogy az adott kemometriai módszer mennyire ad releváns eredményt (azaz ugyanazt, 
ill. kisebb abszolút rangszámkülönbség-összeget milyen valószínűséggel hozná létre egy vé-
letlen rangsorolás). Figyelembe kellett továbbá venni, hogy a 9.3.4. táblázat hiányzó értékeket 
is tartalmaz: ezeket a táblázatban található legkisebb korrelációs értékkel helyettesítettük.  

Az összehasonlítás eredményét a 4.4.9. ábra mutatja. Mivel a referenciasorrend alapját 
minden összetevőre, ill. zajszintre kapott legnagyobb korrelációs koefficiens képezte, a rang-
szám-különbségek abszolútérték-összege közvetlenül a spektrumbecslés pontosságáról szol-
gáltat információt. Látható, hogy az MCR-ALS és PMF módszerek szolgáltatták a legponto-
sabban becsült spektrális profilokat. Az SMMA, PCA és SS2D igen közel állnak egymáshoz, 
azaz körülbelül ugyanannyira tekinthetők pontosnak (a jelenlegi rangsorolás alapján). A MAF 
módszerrel kapott rangsor azonban nagymértékben különbözik a többitől és a referenciától, 
ami szintén azt bizonyítja, hogy nem alkalmas a tiszta spektrumok becslésére (a MAF mód-
szer esetében kapott rangszámkülönbség-összeg nem is különbözik szignifikánsan a véletlen 
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rangsorolástól, ugyanis ilyen vagy kisebb rangszámkülönbség-összeget 15,6% valószínűség-
gel szolgáltat egy véletlen rangsorolás). 

 

 
4.4.9. ábra Tisztaösszetevő-spektrumok becslésére használt kemometriai módszerek összeha-

sonlítása a rangszámkülönbségek abszolútérték-összegének (SRD) módszerével 
 
 
4.4.1.4. Összetevők becsült koncentrációtérképeinek összehasonlítása 
 
A koncentrációtérképek összehasonlítása a 4.4.10. ábrán látható (a kísérleti zajszintnél 

végzett számítások esetén). Első ránézésre látható, hogy bizonyos mértékig mindegyik itt ta-
nulmányozott kemometriai módszer elfogadható eloszlatottság-térképeket eredményez – 
amennyiben az adott összetevő „detektálható”, azaz jelei elkülöníthetők a többitől. Az SS2D, 
SMMA, MCR-ALS és PMF módszerekkel becsült koncentrációk számszerűen is összevethe-
tők a referenciaspektrumokat felhasználó CLS eredményeivel, így ezeken az ábrákon teljesen 
ugyanazt a szín-koncentráció skálát alkalmaztuk az összehasonlításhoz. A főkomponens-
elemzésen alapuló módszerek esetében a főkomponens-együtthatók más értéktartományban 
helyezkednek el (nem feltétlenül 0 és 1 között), így a PCA és MAF esetében olyan színskálát 
választottunk, amellyel a képek a lehető legjobban összehasonlíthatók a CLS 
koncentrációtérképeivel (4.4.10. a1-a4 ábrák). 

A kétféle főkomponens-elemzésen alapuló módszer közül a MAF szolgáltatott a CLS 
módszerrel kapott koncentrációtérképeknek jobban megfelelő ábrákat (4.4.10. e1-e4), annak 
ellenére, hogy a spektrális profilok igen gyenge közelítései a valódi referenciaspektrumoknak. 
E tapasztalatot a MAF működési elve magyarázza, hiszen e módszer a főkomponensek ki-
számításánál elsősorban a szomszédos (illetve egymáshoz közeli) képpontok közötti 
(auto)korrelációt veszi figyelembe, így különösen alkalmas képelemzési feladatokra, neveze-
tesen a különböző textúrák elkülönítésére. A PCA esetében a hatóanyag elhelyezkedése 
(4.4.10. g1 ábra) jól meghatározható, a laktózé (g2) azonban félrevezető, csak nagyvonalak-
ban egyezik meg annak valódi (pontosabban CLS-sel becsült) eloszlatottságával. A Mg-
sztearát elhelyezkedésében (g4) némi zavarás észlelhető, ami alaposabban megnézve a laktóz-
monohidrát elhelyezkedésével mutat erős hasonlóságot. 

Az SS2D módszer a hatóanyag esetében a CLS referenciához igen hasonló koncentráció-
térképeket eredményezett, hiszen jó minőségű, szinte teljesen tiszta hatóanyagot tartalmazó 
pontok is jelen vannak a térkép spektrumai között, illetve a hatóanyag igen intenzív, éles sá-
vokkal rendelkezik. A laktóz és a Mg-sztearát térképei már nagyobb eltérést mutatnak a CLS-
től, de ez elsősorban annak köszönhető, hogy a keményítő nem szerepel a modellben, így el-
helyezkedése a másik két segédanyag koncentrációtérképében jelenik meg. (Különösen látha-
tó ez a Mg-sztearát esetében, az e3 és f4 képek összehasonlításával.) 
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4.4.10. ábra A modelltabletta összetevőinek különböző kemometriai módszerekkel becsült 

koncentrációtérképei (hozzáadott zaj nélküli adatsor) 
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Az SMMA alkalmazása hozzávetőlegesen jó, megfelelő textúrájú koncentárciótérképek-
hez vezetett (4.4.10. c1-c4). Ugyanakkor megállapítható, hogy a képek nem annyira „kont-
rasztosak”, mint a CLS esetében, illetve a Mg-sztearát képe is valamelyest zajos. Ez utóbbi 
esetben azonban a zaj viszonylag egyenletes, kis mértékű, illetve nem köthető egyértelműen 
egyik összetevőhöz sem, tehát nem félrevezető. 

Míg az MCR-ALS és PMF az alapvetően hasonló működésük következtében minden zaj-
szintnél szinte megszólalásig hasonlító spektrális profilokat eredményeztek (9.3.4. táblázat), a 
számolt koncentréciótérképek számottevően különböznek. A 4.4.10. b1-b4 ábrákon látható, 
hogy MCR-ALS alkalmazásával szinte teljes mértékben sikerült visszakapni a CLS módszer-
rel kapható koncentrációtérképeket. A PMF esetében azonban komoly eltérés tapasztalható a 
CLS-től, mert a Mg-sztearát elhelyezkedése keveredik a laktózéval és keményítőével, jelentős 
torzítást eredményezve a segédanyagok eloszlatottságnak megítélésében. 

 
4.4.1. táblázat Becsült koncentrációk átlagának és szórásának összehasonlítása 

 

 Zaj-
szint 

Becsült koncentrációk átlaga  Becsült koncentrációk 
relatív szórása 

ható-
anyag laktóz kemé-

nyítő 
Mg- 

sztearát  ható-
anyag laktóz kemé-

nyítő 
Mg- 

sztearát 

CLS 

1% 31,5 36,5 29,8 2,2  69,1 61,6 66,6 230,4 
5% 31,5 36,5 29,8 2,2  69,1 61,6 66,6 231,3 

15% 31,5 36,5 29,8 2,2  69,2 62,1 67,4 241,4 
30% 31,5 36,4 29,9 2,2  69,6 63,1 69,0 252,3 
50% 31,6 36,6 29,7 2,1  70,6 65,8 74,3 307,8 

           

MCR 

1% 32,7 36,4 25,6 5,3  80,1 72,4 84,4 147,9 
5% 32,6 35,7 25,6 6,1  79,8 71,9 84,1 128,7 

15% 32,3 35,9 24,6 7,2  79,3 70,3 82,3 109,9 
30% 32,0 34,7 24,3 9,0  77,6 68,7 77,7 90,8 
50% 31,5 34,8 23,4 10,3  77,0 65,7 77,1 89,0 

           

PMF 

1% 29,8 29,4 26,6 14,2  80,0 72,4 84,9 114,0 
5% 28,9 29,2 25,7 16,1  83,7 73,1 82,1 87,7 

15% 27,5 29,9 25,8 16,8  79,5 70,2 81,9 96,4 
30% 27,0 30,2 25,6 17,2  78,7 68,1 78,9 90,1 
50% 26,8 30,5 25,4 17,3  77,3 65,8 76,7 88,3 

           

SMMA 

1% 28,4 38,2 25,3 8,0  69,2 55,5 72,0 71,3 
5% 30,6 42,9 15,2 11,3  69,4 55,7 169,5 83,3 

15% 33,3 40,1 18,4 8,2  70,5 39,4 108,2 115,5 
30% 31,8 48,4 19,8 –a  75,2 49,9 100,6 –a 
50% 33,6 46,2 20,2 –a  84,6 60,6 104,3 –a 

           

SS2D 

1% 30,0 61,5 –a 8,5  71,7 34,3 –a 87,4 
5% 35,7 53,8 –a 10,5  69,4 34,1 –a 79,7 

15% 36,2 50,5 –a 13,3  62,7 31,2 –a 57,3 
30% 36,0 43,8 –a 20,2  53,6 28,0 –a 35,2 
50% 37,6 36,9 –a 25,5  46,5 32,0 –a 33,0 

a Nem detektálható 
 
Az adatsorból becsült koncentrációeloszlások legalapvetőbb statisztikai jellemzőit, az át-

lagot és relatív szórást a 4.4.1 táblázat tartalmazza a különböző zajszintű adatsorok és külön-
böző kemometriai módszerek esetében. A 4.2. fejezet bemutatta, hogy az átlagos koncentráci-
ók kapcsolatba hozhatók a valódi tömegszázalékos összetétellel – még ha kalibráció nélkül 
nem is világos a pontos összefüggés (erről bővebben ld. a 4.6. fejezetet) – a szórások pedig 
technológiai információt hordoznak, nevezetesen az összetevők heterogenitását jellemzik. 
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A főkomponens-elemzésen alapuló módszerek eredményeit itt nem tüntetjük fel azon – 
korábban már tárgyalt – okból, hogy a főkomponens-együtthatók alapvetően más skálán mo-
zognak, mint a görbefelbontási módszerekkel becsült koncentrációk. Akár nagy negatív érté-
ket is felvehetnek, s így nem vethetők össze numerikusan a CLS-sel, illetve a görbefelbontás-
sal számolt koncentrációkkal. Ez utóbbiakat a (2.7) egyenlettel skáláztuk át annak érdekében, 
hogy az összetevők összes koncentrációja minden képpontban 1-et adjon. 

Megfigyelhető, hogy a CLS-sel számolt koncentrációk statisztikai jellemzői gyakorlatilag 
nem függnek a hozzáadott zaj szintjétől, azaz a hullámszámcsatornák nagy számából (itt 
1000) következően a legkisebb illeszkedési hibát adó megoldás nem változik kimagasló mér-
tékben. Ehhez az eredményhez hozzájárul a mérési pontok igen nagy száma is, ugyanis a 
pontbeli koncentrációk ingadozása észrevehető mértékben megemelkedik a nagyobb zajszint 
hatására, zajosabb koncentrációképeket hozva létre, ahogy azt a 4.4.11. ábra illusztrálja. En-
nek alapján mindenesetre az a következtetés vonható le, hogy a kapott átlagos koncentrációkat 
(és jórészt a heterogenitást jellemző relatív szórásokat is) inkább a becsült spektrális profilok 
minősége szabja meg, mint maga az adatmátrix zajszintje. Az általunk vizsgált nulla közepű, 
szimmetrikus eloszlású, homoszkedasztikus zajok hozzáadása tehát csak a statisztikai mutatók 
„stabilitását” rontja, azaz ilyenkor kis torzítások (pl. alapvonal-fluktuációk) megjelenése vár-
hatóan nagyobb hatással lépnek fel. (Ennek mélyrehatóbb elemzéséhez azonban további vizs-
gálatok szükségesek.) 
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 *RMSD: közepes négyzetes eltérés a kísérleti zajszintű térkép CLS modellezésével becsült koncentrációkhoz 

képest (külön-külön számolva az egyes összetevőkre) 
 

4.4.11. ábra Hatóanyag és keményítő CLS koncentrációtérképei különböző zajszintek esetében 
 

A legjobb (CLS-hez legközelebb álló) becslést az MCR-ALS adta mind az átlagok, mind 
a szórások tekintetében, gyakorlatilag a zaj szintjétől függetlenül. Egyedül a globálisan szinte 
elenyészően kis mennyiségű (és nem különösebben erős Raman-aktivitású) Mg-sztearát be-
csült átlagos koncentrációja mutatott gyakorlatilag jelentős függést a zajszinttől, de a többi 
módszerhez képest így is kisebb torzítás tapasztalható. A PMF módszernek a 4.4.10. ábrán 
már bemutatott torzítása a számított átlagokban is megjelenik. E módszer az MCR-ALS-hez 

kísérleti zajszint 15% hozzáadott zaj 50% hozzáadott zaj 

RMSD*: -  ; max. eltérés: -  

RMSD*: -  ; max. eltérés: -  

RMSD*: 1,5%; max. eltérés: 5,3% 
 

RMSD*: 4,9%; max. eltérés: 16,6%  

RMSD*: 3,1%; max. eltérés: 12,3% 
 

RMSD*: 10,5%; max. eltérés: 37,5%  
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a) c) b) 

d) f) e) 
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hasonlóan ellenálló a zajra nézve, és – ugyan a képeken látványosabb a különbség – a muta-
tók számértékbeli eltérése a CLS eredményektől nem is releváns, hiszen kalibráció nélkül az 
itt referenciaként használt CLS sem használható pontos összetétel-meghatározásra. (Jelen 
esetben a hatóanyag erős Raman-aktivitása miatt a CLS is erősen túlbecsli a valódi koncentrá-
ciót.) Az SMMA módszer alacsony zajszintnél elfogadható eredményt szolgáltat, azonban – a 
spektrális profilok ismertetésénél leírtakhoz hasonlóan – érzékeny a zajszint emelkedésére. Az 
SS2D módszer a kevesebb detektált összetevő miatt a segédanyagokra nem, de a hatóanyag 
koncentrációjára elfogadható becslést adott, a modellezéshez használt hatóanyag-spektrumnak 
a térkép többi spektrumával megegyező magas zajszintje ellenére (ez is valószínűleg annak 
tudható be, hogy a képpontok és a hullámszámcsatornák száma is nagy). 

A relatív szórások esetében egyik módszernél sem kaptunk a CLS módszerhez numeriku-
san közeli értéket, azonban mindegyik esetben nagy heterogenitásnak megfelelő számértéket 
kaptunk (összhangban a 4.4.10. ábra képi információjával). Egyes összetevők, ill. módszerek 
esetében a relatív szórás rendre növekszik a zaj szintjével, míg más esetekben csökken. Ez 
utóbbi jelenség oka egyelőre nem világos, azonban a hatás mértéke nem akkora, hogy a gya-
korlatban érdemes legyen mélyrehatóbban vizsgálni. (Ennél fontosabb a technológiák össze-
hasonlíthatóságának kérdése a szórások alapján, melyet a 4.4.2. fejezet ismertet részleteseb-
ben.) 

 
4.4.1.5. Modelltablettáról készült Raman-térkép különböző zajszintek melletti 

kemometriai görbefelbontásának tapasztalatai 
 
A gyógyszerkészítmény-jellegű tabletták Raman-térképei kemometriai módszerekkel 

minden előzetes információ ismerete nélkül is feldolgozhatók. Ez lehetővé teszi illegális és 
hamisított készítmények (megfelelő vizsgálati beállításokkal teljesen roncsolásmentes) részle-
tes elemzését: azonosíthatók az összetevők, több készítmény összehasonlításakor láthatók az 
összetételbeli különbségek, illetve a koncentrációtérképekből technológiai következtetések is 
levonhatók. Megállapítható, hogy durva becslésre szinte mindegyik eljárás alkalmas, azonban 
MCR-ALS módszerrel végezve az értékelést minden szempontból közel kerülünk a valódi 
tiszta spektrumokhoz és a belőlük CLS-sel számolt koncentrációkhoz. 

E tabletta összetevői meglehetősen heterogén, szemcsés eloszlatottságot mutattak, ami je-
lentősen megkönnyíti az adatrendszer matematikai feldolgozását. Ugyanis nemcsak a rezgési 
sávok nagy szelektivitása segíti a jelek (spektrális profilok) szétválaszthatóságát, de a pontbeli 
koncentrációk is széles tartományban ingadoznak. Egy ismeretlen eredetű tabletta esetében 
azonban az előállítási technológia sem ismert, azaz fel kell készülni arra, hogy egyes összete-
vők homogén eloszlatottsága megnehezíti a matematikai értékelést. Ezért vizsgálatainkat 
többféle technológiával előállított, a 4.2. fejezetben már ismertetett tablettákon folytattuk, 
melyek segítségével a hatóanyag homogenitásának (a matematikai koncentrációeloszlás szé-
lességének) hatását vizsgáltuk a különböző görbefelbontási algoritmusok alkalmazhatóságára. 

 
 
4.4.2. Technológia és homogenitás hatásának kemometriai elemzése ismeretlen ké-

szítményeken 
 
A különböző gyártási technológiák hatásának vizsgálata az összetevők mintán belüli el-

oszlatottságára – a 4.2. fejezetben foglaltak értelmében – az alkotó összetevők és spektrumaik 
ismeretében megvalósítható. A 4.2. fejezetben bemutatott tabletták a 4.4.1. fejezet eredmé-
nyeihez hasonlóan alkalmasak a kemometriai módszerek összehasonlítására is, oly módon, 
hogy ismeretlen készítményekként kezeljük a tablettákat. Megfelelően heterogén eloszlatott-
ság esetén – a 4.4.1. fejezet alapján – az összetevők spektrumai jól becsülhetők még magas 
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zajszint mellett is. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy az egyik összetevő – például az előál-
lítására alkalmazott nedves technológia miatt kialakuló – homogén eloszlatottsága mennyire 
nehezíti meg az alkotók spektrumainak kinyerését. 

Az imipramin tartalmú modellrendszer részletes ismertetése a 4.2.1.1. alfejezetben talál-
ható. A jelen fejezetben bemutatásra kerülő vizsgálatsorozatban három technológiát választot-
tunk ki a 4.2.2. táblázatban felsoroltak közül, ezek a ’D’ jelű direkt préseléssel, ’HS-W’ jelű 
nedves granulálással és ’F-W’ jelű fluidizációs granulálással előállított minták voltak. A 10×-
es és 100×-os nagyítással készült Raman-térképeket használtuk az SMMA, MCR-ALS és 
PMF kemometriai módszerek összehasonlításához. Azért ezeket a – 4.4.1. fejezetben legal-
kalmasabbnak bizonyult – görbeillesztés nélküli profilkinyerési módszereket választottuk, 
mert a szűk koncentrációeloszlás a tiszta összetevők jeleinek szétválasztása során nagy kihí-
vást jelent. Emellett egy, az analitikai kémia területén időközben bemutatott, komoly tudomá-
nyos vitákat keltő, geometriai alapú módszert is bevontunk a vizsgálatsorozatba. (Több, nagy-
jából ugyanolyan alapelven nyugvó módszer közül a legjobbnak talált [135] SISAL módszert 
teszteltük). A főkomponens-elemzésen alapuló módszereket (PCA, MAF, illetve egy további 
módszer, az ún. függetlenkomponens-elemzés – independent component analysis, rövidítve: 
ICA) és az adatrendszer kovarianciamátrixának elemzésén alapuló eljárásokat (SS2D) csak az 
elővizsgálatok során teszteltük. Mivel mindegyikük sokkal rosszabb minőségű becsült spekt-
rumokat eredményezett a többi itt bemutatott görbefelbontási módszernél, ezeket nem vizsgál-
tuk részletesebben. 

Az összehasonlítás módja alapvetően megegyezik a 4.4.1. fejezet tárgyalásmódjával, azaz 
először az összetevők számának meghatározására mutatunk be egy spektroszkópiai megköze-
lítést alkalmazó, jellegét tekintve empirikus módszert. Erre azért kell visszatérni a jelen feje-
zetben, mert az összetevők számának meghatározására pusztán matematikai megközelítést 
alkalmazó módszerek az adatmátrixok pszeudorangjára adnak becslést, azonban ez a feltétele-
zés néha sem elméletileg [63], sem a gyakorlatban [193] nem állja meg a helyét. Saját tapasz-
talataink szerint a Raman-spektrumokat terhelő zavaró tényezők erősebb megjelenése esetén a 
4.4.1.2. alfejezetben bemutatott eljárással sem szűkíthető le a gyakorlatilag releváns főkom-
ponensek (alkotók) száma, ezért azt tovább kellett fejleszteni. Ezután a becsült spektrális pro-
filok mélyreható összehasonlítása, majd pedig az összetevők elhelyezkedés-térképeivel kap-
csolatos tapasztalatok bemutatása következik. 

 
4.4.2.1. Összetevők számának meghatározása matematikai módszerekkel 
 
Tekintve, hogy továbbra is ismeretlen tabletták vizsgálatának modellezése a fő cél, az 

imipramin-tartalmú tablettákról semmilyen információt nem használtunk fel közvetlenül a 
kemometriai adatfeldolgozás során. 

A (2.5) egyenlet szerinti bilineáris modell feltételeinek megfelelő adatrendszerek eseté-
ben számos matematikai módszer létezik az alapvető főkomponensek számának meghatározá-
sára [60-64]. Ezek azonban mind azon a feltételezésen alapulnak, hogy minden nagy sajátér-
tékkel rendelkező (az adatrendszer információtartalmának egy jelentős részéért felelős) fő-
komponens egy, a mintát alkotó összetevő spektrális jelsorozatának feleltethető meg. Amikor 
ez teljesül, az adatmátrix pszeudorangja éppen megegyezik az összetevők számával. (A 
pszeudorang és sajátértékek bemutatása a Függelék 9.1.1.3. fejezetében található.) A közel-
múltban azonban Faber elméletileg igazolta [63], hogy bizonyos zajfaktorok és zavaró ténye-
zők néha nagyobb sajátértékkel bírhatnak, mint egyes fizikailag értelmes tényezők. Šašić 
ugyanezt a hatást Faber munkájától függetlenül illusztrálta Raman-térképezésben [193]. 

E hatások az imipramin-tabletták Raman-térképezésénél is felléptek. Ezt a 4.4.12. ábra 
illuszrálja a ’D’ tablettáról 100×-os nagyítással felvett Raman-térkép példáján, amely a (nem 
centrált) térkép PCA módszerrel történő elemzésével kapott első tíz főkomponenst ábrázolja. 
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A tiszta összetevők referenciaspektrumait bemutató 4.2.1. ábra felhasználásával megfigyelhe-
tő, hogy az 1,2,4. és 7. főkomponensek (PC-k) hordoznak releváns fizikai-kémiai információt 
a gyógyszertablettáról, a többi főkomponens (3,5,6,8-10.) pedig ugyanezen tiszta összetevők 
sávjait tartalmazzák másféle (zajjal is kevert) lineáris kombinációkban. A főkomponensek 
közvetlen összehasonlítása a referenciaspektrumokkal a 4.4.13. ábrán látható a ’D’ és ’HS-W’ 
tabletták nagy felbontású Raman-térképei esetében. 
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4.4.12. ábra ’D’ tabletta 100× nagyítással készült Raman-térképének első tíz főkomponense 
az adathalmaz varianciájának általuk leírt hányadának feltüntetésével 

 
A jelenséget a 4.4.14. ábra a tiszta hatóanyagról felvett több, eltérő területekről felvett, az 

1046 cm-1-es sáv egységnyi görbe alatti területére normált spektrum illusztrálja. Látható, hogy 
igen sok sáv (pl. a nyilakkal megjelöltek) relatív intenzitása jelentős ingadozást mutat (az 
1046 cm-1-es sáv is). Korábbi vizsgálataink egyértelművé tették, hogy e sávok intenzitás-
ingadozása polarizációs effektusoknak tulajdonítható, azaz annak, hogy a lézerfény polarizá-
ciós síkja és a molekula rezgési síkjainak relatív elhelyezkedése jelentősen befolyásolja az 
adott rezgések sávintenzitását. A jelenség általánosan ismert a Raman-spektrometriában [11], 
azonban hatása fokozottan jelentkezik a mikroszkópi szinten különböző irányokban elhelyez-
kedő, s a besugárzott térfogattal összemérhető vagy annál nagyobb kristályok vizsgálatakor. 
(A jelenséget depolarizátor alkalmazásával sem sikerült teljesen kiküszöbölni, illetve valam-
ennyire már 10× nagyítás esetén is jelentkezik.) 

Számos pszeudorang-meghatározási módszert teszteltünk az összetevők számának meg-
határozása céljából, azonban ezek mindegyike igen nagy (10-30 körüli, vagy annál is na-
gyobb) értéket adott a polarizációs hatások miatt. A 4.4.1.2. fejezetben ismertetett SMMA 
alapú eljárás ugyanezen okból nem vezetett eredményre. A részletek a Függelék 9.3.3.3. feje-
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zetében találhatók. Így tehát tovább kellett javítani az összetevők számának meghatározását 
célzó eljárást. 
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4.4.13. ábra a) ’D’ és b) ’HS-W’ tabletta 100× nagyítással készült Raman-térképének tiszta 
összetevőkhöz rendelhető főkomponensei és az összetevők referenciaspektrumai 
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4.4.14. ábra Polarizációs effektusok megjelenése az imipramin Raman-spektrumában: válogatott 

spektrumok a) a teljes felvett hullámszámskálán; b) 650-750 cm-1-es tartományon ábrázolva 
 

 
4.4.2.2. Összetevők számának meghatározása a hasonló becsült spektrumok átlagolásával 
 
Tekintve, hogy minden görbeillesztés nélküli profilkinyerési algoritmus bemenő adatként 

igényli az összetevők számának meghatározását, az első lépés ennek egy felhasználó által 
(akár szubjektív alapon) adott becslése. Az összetevők alulbecslése okozza a nagyobb hibát, 
hiszen ebben az esetben teljesen bizonyosan nem választunk szét egyes összetevőket. Ennek 
megfelelően – a 4.4.1.2. alfejezetben bemutatott módon – érdemes inkább felülbecsülni a va-
lódi (fizikai-kémiai értelemben vett) összetevők számát. A felülbecslés mértékét technológiai 
alapon, a hasonló (itt: gyógyszerjellegű) minták általában jellemző tulajdonságai alapján ér-
demes meghatározni. Az adatmátrixok pszeudorangjai alapján 10-30 (vagy még több) spektrá-
lis profil számítása tűnne célszerűnek, azonban ennyi összetevőt a legritkább esetben tartal-
maznak akár a piaci, akár a hamisított és illegális készítmények. (E vizsgálatsorozat a tablet-
ták korpuszára, illetve bevonatlan tablettákra irányult.) Ezért – az összetevők számát túlbe-

PC1 
cellulóz 

PC2 

PC4 

PC7 

ható-
anyag 

Mg-
sztearát 

keményítő 

PC1 
cellulóz 

PC2 

PC4 

PC7 

Mg-
sztearát 

keményítő 

hatóanyag 

a) ’D’ tabletta b) ’HS-W’ tabletta 

Hullámszám (cm-1) 

In
te

nz
itá

s (
ö.

e.
) 

In
te

nz
itá

s (
ö.

e.
) 

Hullámszám (cm-1) 

In
te

nz
itá

s (
ö.

e.
) 

In
te

nz
itá

s (
ö.

e.
) 



95 
 

csülve – minden görbefelbontási módszernél 10 spektrális profilt becsültünk a térképekből. Ez 
alól egyedül a SISAL módszer jelentett kivételt, amellyel csak 8 spektrális profilt nyertünk ki, 
ugyanis több összetevő becslése szingularitási problémákhoz és az algoritmus divergenciájá-
hoz vezetett. 

Amennyiben – ismertnek véve az összetevők számát – csak öt spektrális profil becslése 
történt meg, akkor esetenként nem sikerült mindegyik összetevőt detektálni, s általában rosz-
szabb minőségű spektrális profilok adódtak eredményül. Tíznél több profil kinyerése elővizs-
gálataink alapján nem járt az azonosított összetevők számának növekedésével. 
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4.4.15. ábra ’D’ tabletta nagy felbontású Raman-térképéből MCR-ALS-sel becsült spektrális profilok 
 
A tíz kinyert spektrális profilt a 4.4.15. ábra mutatja be a direkt préseléssel készült ’D’ 

tabletta 100× nagyítással készült Raman-térképének példáján, MCR-ALS görbefelbontást 
alkalmazva (SMMA-val kapott spektrális profilokat használva kezdeti becslésként). Az ered-
ményeket a 4.2.1. ábrán bemutatott profilokkal összehasonlítva látható, hogy az 1.,4.,5. és 6. 
becsült profilok a hatóanyag sávjait tartalmazzák, a 2., 8. és 9. profilok a cellulózhoz köthe-
tők, a 3., 7. és 10. profilok pedig rendre a keményítő, a Mg-sztearát és a HPMC spektrumaival 
mutatnak jó egyezést. Látható, hogy a több spektrális profillal rendelkező összetevők esetében 
a profilok ugyanazokat a sávokat tartalmazzák különböző intenzitásokkal. Különösen erősen 
jelentkezik ez az imipramin esetében: megfigyelhető, hogy jellemzően ugyanazok a sávok 
mutatnak nagyobb különbségeket, amelyek intenzitásai a legnagyobb változékonyságot mu-
tatják a 4.4.14. ábrán, azaz amelyek leginkább érzékenyek a kristályszemcsékre eső lézerfény 
polarizációs síkjának relatív helyzetére (ld. pl. 682 és 692 cm-1-es sávokat). 

Az ugyanahhoz az összetevőhöz tartozó spektrális profilok azonosítása igen egyszerű ab-
ban az esetben, ha ismerjük az összetevőket és rendelkezünk a referenciaspektrumokkal 
(ahogy az hallgatólagosan érvényesült a 4.4.15. ábra eddigi értékelésében). A feladat ezzel 
szemben éppen a fizikai-kémiai értelemben elkülöníthető összetevők számának azonosítása 
egy nem ismert összetételű rendszerben. Amennyiben több nagy hasonlóságot mutató spektrá-
lis profil sávjainak pozíciója a hullámszám-tengelyen teljesen megegyezik, akkor feltételezhe-
tő, hogy ezek valójában ugyanahhoz az összetevőhöz tartoznak. (Ez áll fenn például polarizá-
ciós effektusok fellépésekor.) 

A profilok közötti hasonlóság mértékének megállapítását a vizuális elemzés mellett se-
gítheti az egyes profilok közötti korrelációs együtthatók kiszámítása és táblázatos ábrázolása. 
A 4.4.15. ábrán bemutatott becsült spektrumok korrelációs mátrixát a 4.4.2. táblázat ismerteti. 
Látható, hogy a 0,5 (50%) körüli és a feletti korrelációs együtthatók jellemzően valóban 
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ugyanahhoz az alkotóelemhez tartoznak (sötétszürke háttérrel jelölt értékek), azonban több 
esetben csak ez alapján dönteni félrevezető, ugyanis eltérő összetevőkhez tartozó spektrális 
profilok is esetenként nagy korrelációt mutatnak (világosszürke háttérrel jelölt értékek). A 
jelenség oka az, hogy maguk a tiszta referenciaspektrumok között is olykor nagy a korrelációs 
együttható, ahogy azt a 4.4.3. táblázat mutatja. 

 
4.4.2. táblázat ’D’ tabletta nagy felbontású Raman-térképéből MCR-ALS-sel becsült spektrá-
lis profilok korrelációs mátrixa 
 

 profil 1 profil 2 profil 3 profil 4 profil 5 profil 6 profil 7 profil 8 profil 9 profil 10 

profil 1 1 0,02 -0,01 0,711 0,431 0,751 0,12 0,09 0,04 0,05 

profil 2 0,02 1 0,472 0,13 0,06 0,10 0,19 0,451 0,551 0,902 

profil 3 -0,01 0,472 1 0,06 0,00 0,01 0,07 0,352 0,422 0,332 

profil 4 0,711 0,13 0,06 1 0,621 0,781 0,26 0,21 0,08 0,14 

profil 5 0,431 0,06 0,00 0,621 1 0,621 0,15 0,23 0,12 0,09 

profil 6 0,751 0,10 0,01 0,781 0,621 1 0,25 0,11 0,10 0,12 

profil 7 0,12 0,19 0,07 0,26 0,15 0,25 1 0,25 0,25 0,402 

profil 8 0,09 0,451 0,352 0,21 0,23 0,11 0,25 1 0,641 0,392 

profil 9 0,04 0,551 0,422 0,08 0,12 0,10 0,25 0,641 1 0,512 

profil 10 0,05 0,902 0,332 0,14 0,09 0,12 0,402 0,392 0,512 1 
 

1 Erősen korreláló és ugyanahhoz az összetevőhöz tartozó profilok 
2 Erősen korreláló, azonban más összetevőhöz tartozó profilok 

 
4.4.3. táblázat Tiszta összetevők referenciaspektrumainak korrelációs mátrixa 

 

 imipramin mikrokrist. 
cellulóz 

kukorica-
keményítő HPMC Mg-sztearát 

imipramin 1.00 0.05 -0.02 0.04 0.16 
mikrokrist. cellulóz 0.05 1.00 0.64 0.78 0.34 
kukoricakeményítő -0.02 0.64 1.00 0.70 0.24 

HPMC 0.04 0.78 0.70 1.00 0.50 
Mg-sztearát 0.16 0.34 0.24 0.50 1.00 

 
Egy másik lehetőség a hasonló spektrumok csoportosítására a becsült spektrális profilok-

ból képzett (loading) mátrix főkomponens-elemzése és a profilok főkomponens-együtthatói-
nak ábrázolása a főkomponens-térben (azaz az ún. score plot alkalmazása). A 4.4.16. a ábrán 
látható, hogy három főkomponenst alkalmazva a hasonló spektrumok egyértelműen csopor-
tokba rendeződnek. 

A spektrális profilok azonosításához érdemes megfelelő spektrumkönyvtárakat alkalmaz-
ni. A spektrumkönyvtári kereső algoritmusok önmagukban is lehetővé teszik a mért spektru-
mok és a leghasonlóbb talált könyvtári spektrumok összehasonlítását, emellett ez utóbbiak 
szintén hozzáadhatók a PCA modellhez és együtt ábrázolhatók a csoportokkal. A 4.4.16. b 
ábrán látható, hogy a spektrumok referenciákkal történő megfeleltetése a főkomponens-térbeli 
ábrázolásban is elvégezhető. Természetesen a korrelációs mátrixhoz hasonlóan a PCA sem 
szünteti meg a vizuális összehasonlítás szükségességét. Ez utóbbinál is figyelembe kell venni 
azt a tényt, hogy a gyógyszer(szerű) készítményekben kémiailag nagyon hasonló szerkezetű 
anyagok vagy ugyanannak az összetevőnek többféle anyagszerkezetű módosulata is jelen le-
hetnek, azaz esetenként szemre igen hasonló spektrális profilok is tartozhatnak eltérő alkotó-
elemhez. Ennélfogva körültekintően kell eljárni a vizuális elemzéssel is. 
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4.4.16. ábra ’D’ tabletta nagy felbontású Raman-térképéből MCR-ALS-sel becsült spektrális 
profilok a) önmagukban és b) referenciaspektrumokkal együtt történő ábrázolása PCA-val. 

(Az ellipszisek jelen esetben csak illusztrációk, nem konfidencia-határt jeleznek.) 
 
A teljesen heterogén szerkezetű ’D’ tablettáról nagy felbontással (100×-os nagyítású ob-

jektívvel) készített térképekből az MCR-ALS és PMF módszerekkel sikerült spektrális profilt 
kinyerni mindegyik összetevőhöz. A SISAL és SMMA módszerekkel a HPMC spektruma 
nem volt elválasztható, valószínűleg kis mennyisége és a keményítő, ill. cellulóz spektrummal 
mutatott nagy korrelációja miatt. (Egy felismerhető HPMC profil kinyeréséhez szükséges volt 
legalább 10 spektrum becslése MCR-ALS és PMF módszerekkel is, kisebb komponensszám 
megadása esetén ugyanis a HPMC profil nem volt egyértelműen azonosítható más jelekkel 
mutatott erős keveredése miatt. Az oldószert (vizet) alkalmazó HS-W és F-W technológiákkal 
készült tabletták esetében csak 4 összetevő spektruma volt azonosítható mindegyik kemomet-
riai módszerrel, valószínűleg a HPMC nedvesség hatására kialakuló homogén elhelyezkedése 
és a már fentebb említett körülmények együttállása miatt. 

10×-es nagyítás alkalmazása esetén a ’D’ tabletta Raman-térképéből négy összetevő (ha-
tóanyag, cellulóz, keményítő és HPMC) spektruma volt becsülhető MCR-ALS és PMF mód-
szerekkel. A Mg-sztearát kísérleti okokból nem volt azonosítható: jelei 10× nagyítás alkalma-
zásakor minden pontban a kimutatási határ alatt vannak kis szemcsemérete és kis koncentrá-
ciója miatt. A SISAL és SMMA módszerekkel 10× nagyítás mellett sem sikerült a HPMC 
jeleit elválasztani a többi összetevőétől. A homogén hatóanyag-eloszlatottságú ’HS-W’ tablet-
táról készült Raman-térkép alapján csak a fő alkotók, a cellulóz, a keményítő és a hatóanyag 
voltak azonosíthatók majdnem mindegyik módszerrel, kivéve az SMMA-t, amelyik csak két 
spektrumot, a keményítő spektrumát és a hatóanyag, ill. cellulóz kevert profilját tudta előállí-
tani. 

Tapasztalataink alapján tehát a lehető legtöbb valós összetevő azonosításának (profilki-
nyerésének) követelményei a következők: 

(1) Minél nagyobb mikroszkópi felbontást érdemes alkalmazni a kis szemcseméretű és 
koncentrációjú összetevők detektálása érdekében. 

(2) A heterogén eloszlatottságú összetevők spektruma könnyebben detektálható, mint 
azoké, melyek homogén réteget képeznek a többi szemcséinek felületén. (Ez a mintára jel-
lemző, az analitikus által nem befolyásolható tényező.) 

(3) Megfelelő görbefelbontási módszert, lehetőleg MCR-ALS vagy PMF algoritmust kell 
alkalmazni, melyek a kevésbé éles sávokat adó összetevők spektrumát is kisebb hibával tud-

b)  a)  

Jelmagyarázat 
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 cellulóz ref. 

keményítő ref. 
HPMC ref. 
Mg-sztearát ref. 
imipraminhoz 
tartozó profilok 
cellulózhoz 
tartozó profilok 
keményítőhöz 
tartozó profil 
HPMC-hez 
tartozó profil 
Mg-sztearáthoz 
tartozó profil 



98 
 

ják becsülni. (Szem előtt kell természetesen tartani, hogy a becslés pontosságának létezik egy, 
az adatmátrixra – és az alkalmazott fizikai-matematikai feltételezésekre, ill. megszorításokra – 
jellemző, a forgatási bizonytalanságból eredő elméleti felső határa, mely semmilyen görbefel-
bontási módszerrel nem haladható meg. Bizonyos esetekben egyes összetevők tiszta spektru-
ma tehát semmilyen módszerrel nem nyerhető ki.) 

 
4.4.2.3. Tisztaösszetevő-spektrumok becslésének pontossága 
 
A spektrális profilok – 4.4.2.2. alfejezetben bemutatott – csoportosítása után az egy cso-

portba tartozónak vett profilok átlagolásával adható becslés az összetevők spektrumaira. A 
görbefelbontási módszerekkel kinyert profilok esetében – a főkomponens-elemzésen alapuló 
módszerekhez hasonlóan – meghatározható az adott spektrális profil „jelentősége”, azaz az 
általa leírt variancia mértéke a teljes Raman-térkép viszonylatában, ami az átlagolásban súly-
faktorként vehető figyelembe. Tapasztalataink szerint mégis célravezetőbb és jobb becslése-
ket ad az egyszerű átlagolás. A továbbiakban tehát minden tiszta összetevő becslését az ösz-
szes, adott összetevőhöz tartozó profil súlyozás nélküli átlagolásával valósítottuk meg. 

Az észlelt összetevők számához hasonlóan a becsült tisztaösszetevő-spektrumok minősé-
ge is nagymértékben függ az összetevők heterogenitásának mértékétől, illetve az alkalmazott 
vizsgálati körülményektől (különösen a mikroszkópi nagyítástól). A nagy nagyítással készült 
térképek esetében a kisebb besugárzott térfogat általában kevesebb összetevőt tartalmaz, na-
gyobb valószínűséggel találunk viszonylag tiszta – egy összetevőt nagy koncentrációban tar-
talmazó – képpontot, s ebből következően kisebb a becsült spektromokat terhelő, a 
nemnegativitási megkötések után fennmaradó forgatási bizonytalanság mértéke. Nagy nagyí-
tásnál és kis lépésköznél a kellő reprezentativitás biztosítása érdekében jóval több mérési 
pontra volt szükség, s a nagyobb számú spektrum szintén pontosabb becslést tesz lehetővé. 

A mikroszkópi optika alkalmazásának jellemzője, hogy a spektrumok összes intenzitása 
(teljes görbe alatti területe) jelentős ingadozást mutat a minták apró felületi egyenetlenségei-
ből eredő fókuszálási bizonytalanság következtében. Ezt a hibatényezőt a korábban említett 
módon normálással küszöböltük ki. Ugyan a normálás információvesztést okoz, hiszen elvész 
a különböző összetevők spektrumai közötti valódi összintenzitásbeli különbség [136], tapasz-
talataink szerint a Raman-térkép spektrumainak normálása nem rontja a görbefelbontási algo-
ritmusokkal kapott eredményeket. 

Mivel a 100×os nagyítással jobban detektálhatók mindegyik összetevő jelei, a különböző 
kemometriai eljárásokkal elérhető pontosságot (néhány kivétellel) ezeken az adatsorokon ha-
sonlítottuk össze. (Elővizsgálataink szerint hasonló trendek fedezhetők fel a 10× nagyítással 
készült térképek esetében is.) 

A hatóanyag különböző kemometriai módszerrel becsült spektrumait a 4.4.19. ábra mu-
tatja be a D, HS-W és F-W tabletták nagy felbontású Raman-térképei esetében, összehasonlít-
va a tabletták előállításához használt imipramin referenciaspektrumával. Jól látható, hogy a D 
tabletta – azaz a hatóanyag kellő heterogenitása – esetében nincs számottevő különbség a kü-
lönböző módszerekkel becsült hatóanyag-spektrumban. (Csak az SMMA által becsült spekt-
rum különbözik egy-két sáv intenzitásában a többitől.) Ugyanez mondható el az F-W tabletta 
esetében is, ugyanakkor az anyagszerkezet 4.2.1.6. alfejezetben történő megváltozása itt is 
észlelhető a hatóanyag spektrális profiljainak sávjai alapján. A homogén hatóanyag-eloszla-
tottságú HS-W tabletta esetében azonban megjelennek a különbségek az egyes görbefelbontá-
si módszerekkel becsült spektrumok minőségében. Az MCR-ALS és a megfelelő beállítások-
kal végzett PMF még véletlenszámokat tartalmazó kezdeti becslésekből is jó minőségű spekt-
rális profilokat nyernek ki. A SISAL, és az SMMA módszerrel kapott profilokban viszont 
megjelennek a cellulóz sávjai pozitív (pl. 436, 1120, 1380 cm-1), illetve negatív (1095 cm-1) 
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előjellel. (E „nem oda való” sávok észlelhetők az MCR-ALS és PMF eredményében is, azon-
ban csak igen kis intenzitással.) 
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4.4.17. ábra Hatóanyag különböző görbefelbontási módszerekkel becsült spektruma az eltérő 
technológiákkal előállított tabletták esetében 

 
A 4.4.17. ábra alapján tehát az MCR-ALS és PMF egyaránt megfelelő, igen hasonló 

eredményt adott. Azonban fontos különbség a két módszer között, hogy míg az MCR-ALS 
egyetlen iterációs futásban minden egyes összetevőre jó minőségű becslést eredményezett, 
addig a PMF egy adott belső (ún. forgatási) paraméter értékétől függően egyszerre vagy csak 
a hatóanyag, vagy csak a segédanyagok spektrumát becsülte jól, ahogy az a 4.4.18. ábrán lát-
ható. A működési paraméterek alapbeállítása mellett a hatóanyag jeleit nem lehetett teljesen 
elválasztani a cellulózétól. A forgatási (fpeak) paraméter pozitív értéke azt a „kontrasztosítás-
nak” is nevezhető követelményt érvényesíti, hogy a spektrális profilokban jelenlévő intenzi-
tásértékek lehetőleg vagy nullák, vagy nagy értékek legyenek. (Az fpeak negatív értéke a kon-
centrációkra van ugyanilyen hatással. Hasonló célú, de eltérő működési elvű kontrasztosítás 
az MCR-ALS-ben is megvalósítható [119], de ennek alkalmazására a jelen fejezet vizsgálatai 
során nem volt szükség.) Pozitív, kis értékű fpeak alkalmazásával a hatóanyag spektrumát 
sikerült tisztán kinyerni, azonban ilyenkor a segédanyagok becsült spektrumainak minősége 
valamelyest romlott. Ennek fényében tehát az MCR-ALS jobban használható ismeretlen ké-
szítmények vizsgálatainak feldolgozására, hiszen előzetes információk hiányában nem lehet 
tudni, hogy a PMF eljárást a működési paraméterek milyen értékeivel célszerű alkalmazni. 

A becsült spektrális profilok és a valódi referenciaspektrumok számszerű összehasonlítá-
sának eredményeit a Függelék 9.3.6. táblázata tartalmazza. A bemutatott módszerek között 
tapasztalhatók különbségek a segédanyagok spektrumainak tekintetében is, ahogy a 9.3.6. 
táblázatban és a 4.4.19. ábrán látható. A cellulóz spektruma jellemzően igen jól becsülhető 
volt mindegyik módszerrel a körülményektől függetlenül, valószínűleg amiatt, hogy nagy az 
átlagos koncentrációja és szelektív sávokkal is rendelkezik. Valamivel nagyobb eltérések ta-
pasztalhatók a Mg-sztearát spektrális profiljai esetében, azonban ezek mindegyike igen jó 
becslés az éles és szelektív rezgési sávokból következően. A keményítő spektruma azonban 
csak kevés szelektív sávot tartalmaz, így spektruma nehezebben nyerhető ki az adathalmaz-
ból. Az MCR-ALS és PMF nagy korrelációs együtthatójú és kicsi illeszkedési hibájú becslé-
sekhez vezet, a SISAL és SMMA azonban jellemzően rosszabb eredményeket adtak. A 
HPMC spektruma csak a D tabletta térképéből volt kinyerhető és csak MCR-ALS, valamint 
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PMF módszerekkel, melyek közül az előbbi egyértelműen jobb becslést eredményezett. A 
Függelék 9.3.6. táblázatában található zárójeles és azon kívüli értékek összehasonlítása meg-
erősíti a 4.4.18. ábrával kapcsolatos észrevételeket. 
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4.4.18. ábra Hatóanyag és cellulóz becsült spektrumai PMF módszerrel, a PMF algoritmus 
lefutását szabályozó forgatási paraméter különböző értékei mellett 

 
 
A jelen alfejezetben bemutatott eredmények alapján az MCR-ALS és PMF módszerek a 

legalkalmasabbak a tiszta összetevők becslésére. Az összetevők homogenitása az MCR-ALS 
módszerrel kapott eredményekre kisebb hatást gyakorol, így ez jól alkalmazható ismeretlen 
összetételű és ismeretlen technológiával gyártott tabletták vizsgálatára. Itt be nem mutatott 
részletes vizsgálatok szerint a Raman-sávok élessége és alapvetően jó szelektivitása miatt a 
kezdeti becslés mibenléte alig befolyásolta a kinyert spektrumok minőségét. 

A SISAL és SMMA általában elfogadható minőségű (azaz azonosításra teljesen alkal-
mas), de működési elvükből következően az MCR-ALS és PMF módszereknél rosszabb becs-
léseket adtak a tiszta összetevők spektrumaira. A SISAL esetében ugyanis nem érvényesül 
nemnegativitási kritérium a becsült spektrumokra – emiatt negatív sávok is megjelenhetnek, 
ill. e nemnegativitási követelmény elhagyásával pozitív intenzitású sávok esetében is nő a 
forgatási bizonytalanság mértéke. Továbbá csak akkor kapható pontos és stabil becslés, ha a 
tiszta összetevők spektrumai által kifeszített, ideális szimplex oldalain elhelyezkedő spektru-
mok megtalálhatók a térképen. Ehhez az kellene, hogy legyenek olyan képpontok a térképen, 
melyek egy-egy összetevőt egyáltalán nem tartalmaznak, ez azonban nem várható el kisebb 
nagyítások esetén különösen nedves technológiákkal gyártott készítmények esetében. (Továb-
bi észrevételek olvashatók más tanulmányokban is [136].)  

Az SMMA módszerrel becsült spektrumok rosszabb minőségét is több körülmény okoz-
za: egyrészt a „tisztaként” (átlapolásmentesként) kiválasztott hullámszámváltozók nem feltét-
lenül teljesen tiszták, illetve az ezek intenzitásértékeiből létrehozott koncentrációmátrixot 
spektrális zaj terheli. Ez a hatás különösen erős, ha valamelyik összetevő készítménybeli el-
oszlatottsága homogén: ekkor a koncentrációja csak kis tartományban mozog, így a spektrális 
zajból eredő ingadozás mértéke elérheti vagy meghaladhatja a valódi koncentrációk ingadozá-
sát, természetesen hatást gyakorolva az ebből a (2.8) egyenlettel becsült spektrumokra is. 
Emellett e módszer a másik hárommal ellentétben nem alkalmaz semmilyen fizikai megkötést 
a kinyert profilok korrigálására. 

A 4.4.1. fejezethez hasonlóan itt is elvégezhető a kinyert spektrális profilok statisztikai 
alapú összehasonlítására a rangszámkülönbségek abszolútérték-összegének módszerével. Az 
eljárás igen hasonló, ezért a részleteket a Függelék 9.3.3.5. fejezetében közöljük. 
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4.4.19. ábra a) cellulóz; b) keményítő; c) Mg-
sztearát és d) HPMC különböző görbefelbontási 
módszerekkel becsült spektruma az eltérő techno-
lógiákkal előállított tabletták esetében. (A PMF 
utáni szám jelentése a forgatási (fpeak) paraméter 
értéke.) 
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4.4.2.4. Koncentrációtérképek becslésének pontossága 
 
Az azonosítható összetevők száma és a spektrumok becslése utáni következő kérdés a 

koncentrációk és térképeik kiszámításának pontossága volt (a valódi referenciaspektrumok 
alkalmazásával, CLS módszerrel kapott eredményekhez képest). Tekintve, hogy a 4.4.2.2. 
alfejezet értelmében az algoritmikusan kinyert profilok száma meghaladta a valódi összetevők 
számát és azok közül néhányat átlagolni kellett, a koncentráció térképek számítása a 4.4.2.3. 
alfejezetben bemutatott spektrális profilok és a (2.6) CLS-egyenlet felhasználásával történt. 

Az egyes (nagy felbontású) térképekből különböző görbefelbontási módszerekkel kapott 
koncentrációtérképeket a 4.4.20. ábra mutatja be a hatóanyag esetében. A CLS módszerrel 
kapott eredményeket legjobban az MCR-ALS és PMF közelítik meg. Megfigyelhető, hogy 
mindkét módszer kontrasztosabb képet szolgáltat, mint a CLS, valószínűleg azért, mert ma-
gukra a spektrális profilokra kapott iterációs megoldás is „kontrasztosabb”, azaz a különböző 
összetevőkre becsült spektrumok is jobban különböznek egymástól, mint a valódi spektru-
mok. (A kinyert spektrumok valószínűleg a forgatási bizonytalanság által megengedett mérté-
ken belül jobban különböznek egymástól, mint a valódi spektrumok. A valódi spektrumok és 
a kinyert profilok a térképre vonatkoztatott illeszkedési hibájukat – a (2.5) egyenlet E mátri-
xát – tekintve ekvivalens megoldásai a görbefelbontásnak.) A hatóanyag koncentráció-
térképét tekintve az MCR-ALS és PMF – illetve potenciálisan minden görbefelbontási mód-
szer – bizonyos értelemben még pontosabb eredményeket szolgáltat, hiszen a CLS esetében a 
hatóanyagot a kiindulási kristályos módosulatának spektrumával modelleztük. Ugyanez úgy is 
megfogalmazható, hogy a görbefelbontási módszerekkel, különösen MCR-ALS-sel meg lehet 
határozni egy összetevő olyan polimorf, ill. amorf módosulatának referenciaspektrumát, mely 
egy több összetevőt tartalmazó készítményen belül jön létre. 

A becsült koncentrációk egész térképre vonatkoztatott átlaga a 4.2.1.8. alfejezetben tár-
gyalt módon lehetővé teszi a készítmény összetételének félkvantitatív, óvatos becslését (illet-
ve több készítmény összehasonlítását). A részleteket a Függelék 9.3.3.6. fejezete tartalmazza, 
mely alapján kijelenthető, hogy – noha a kemometriai módszerek CLS-hez viszonyított pon-
tosságának sorrendje nem minden esetben teljesen egyértelmű – általánosságban véve legcél-
szerűbbnek az MCR-ALS alkalmazása bizonyult. Ennek alkalmazásával közelíthető meg leg-
jobban a CLS módszerrel (valódi referenciaspektrumokat felhasználva) kapott átlagos kon-
centráció, illetve a koncentrációk szórása is. Ennek megfelelően ismeretlen tabletták techno-
lógiai elemzése is szinte ugyanolyan jól megvalósítható, mint ismert összetevőket tartalmazó 
tablettáké. 

Az ebben a fejezetben bemutatott eljárásokkal tehát az MCR-ALS (illetve szükség esetén 
bármely másik algoritmus) alkalmas az összetevők számának meghatározásától kezdve azok 
azonosításán át az azonosított összetevők koncentrációtérképének megjelenítéséig. A kinyert 
spektrális profilok, a megjelenített koncentrációtérképek, illetve ezek statisztikai jellemzőinek 
segítségével az ismeretlen tabletták mélyreható technológiai elemzése is megvalósítható, ami 
a vizsgálat roncsolásmentessége miatt igen komoly lehetőségeket rejt az illegális és hamisított 
készítmények vizsgálatában. 
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4.4.20. ábra Hatóanyag különböző kemometriai módszerekkel becsült koncentrációtérképei 
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4.4.3. Több összetevőt is homogén eloszlatottsággal tartalmazó gyógyszerkészítmény 
vizsgálata 

 
A 4.4.2. fejezetben bemutatott modelltabletták esetében csak a hatóanyag eloszlatottsága 

volt homogén. Tapasztalataink alapján már ez is kihívás elé állítja a legjobbnak bizonyult 
görbefelbontási módszereket is. A homogén módon eloszlatott összetevő spektrális és kon-
centrációprofiljainak megfelelő kinyerését a többi összetevő elhelyezkedésének heterogenitá-
sa teszi lehetővé. A gyógyszeripari (és az ezzel kapcsolatos bűnügyi) gyakorlatban azonban – 
különösen kolloid szilárd diszperziós készítmények esetében – könnyen megeshet, hogy több 
összetevő eloszlatottsága is (legalább részlegesen) homogén. Vizsgálni kellett tehát azt, hogy 
több homogén koncentrációprofilú összetevő jelenléte esetében hogyan és milyen pontosság-
gal valósítható meg a koncentrációtérképek megjelenítése. 

Kutatócsoportunk által előállított extrúziós készítmények Raman-térképezéses vizsgála-
tának eredményeit a 4.2.2. fejezet ismertette. A jelen fejezet egy már piaci forgalomban levő 
extrúziós készítmény vizsgálatát mutatja be, példázva egy nagymértékban homogenizált 
gyógyszerkészítmény elemzését, amelyről hiányos (illetve helytelen) előzetes információk 
állnak rendelkezésre. Az előzetes információkat a gyártó cég munkatársainak egy korábbi 
közleménye szolgáltatta [236], melyek vizsgálataink fényében félrevezetőnek bizonyultak. 

 
4.4.3.1. A vizsgált gyógyszerkészítmények és Raman-térképfelvételek bemutatása 
 
A jelen vizsgálatok eredeti célja a technológiai jellegzetességek összevetése volt piaci 

forgalomban levő, valamint saját gyártású extrúziós készítmények között. Az itt bemutatott, 
verapamil-hidroklorid vérnyomáscsökkentőt tartalmazó Isoptin SR-E készítmény esetében a 
technológiai előnyt az szolgáltatta, hogy más technológiával – illetve a vonatkozó közlemény 
szerint más összetevőket alkalmazva – a hatóanyag kioldódása stabillá tehető etanol jelenlét-
ében is [236]. A hagyományos nedves granulálással előállított, ugyanúgy verapamil-hidro-
kloridot tartalmazó Isoptin SR retard (azaz lassított kioldódású) készítmény ugyanis erősen 
etanolos környezetben elveszíti a lassított kioldódását és a hatóanyag nagy része igen gyorsan 
felszabadul, a megváltoztatott segédanyag-összetétel és az extrúziós (ún. Meltrex®) technoló-
gia hatására az etanol hatása kiküszöbölhető és a lassított kioldódás nagy mennyiségű etanol 
jelenlétében is tartható. Ezáltal megelőzhető, hogy a gyógyszerbevétel után hanyagság, fi-
gyelmetlenség vagy egyéb ok miatt a szervezetbe kerülő etanol akut veszélyt jelentsen a páci-
ens számára. 

Roth és társai közleményükben „hagyományos”, nedves granulálással előállított készít-
mények kioldódását hasonlították össze az extrúziós technológiával előállított Isoptin SR-E 
készítménnyel. A hagyományos módon előállított készítményekben Na-alginát polimer mátrix 
alkalmazásával érték el a retard (kioldódáslassító) hatást. E készítmények érzékenynek bizo-
nyultak etanol jelenlétére. A szerzők állítása szerint az extrudált Isoptin SR-E készítmény 
ezzel ellentétben HPMC és HPC (hidroxi-propil-cellulóz) mátrixban diszpergálva tartalmazta 
a hatóanyagot, amely így etanol jelenlétében is megőrizte a lassú kioldódását. (Részletek a 
hivatkozott közleményben találhatók [236].) 

A tabletták Raman-térképeinek kemometriai elemzése közben hibás információra derült 
fény a közleményben. A térképek görbefelbontási módszerekkel történő elemzésével kapott 
helyes információk birtokában és az összetevők koncentrációtérképei alapján azonban techno-
lógiai magyarázatot adható a közleményben ismertetett tapasztalatokra. A vizsgálatok során a 
kettétört tabletták törési felületein 10×-es és 100×-os nagyítású objektívekkel vettünk fel 
Raman-térképeket 10 µm, illetve 2 µm lépésközzel, legalább 24×24 mérési pontnyi területről. 
Az értékelést MCR-ALS módszerrel végeztük, a nemnegativitás, az anyagmérleg (closure) és 
az Isoptin SR-E tabletta esetében az ún. „kontrasztosság” (contrast v. angle) megkötésével. 
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4.4.3.2. A vizsgált gyógyszerkészítmények Raman-térképfelvételeiből becsült spektrális 
profilok elemzése 

 
A 4.4.21. ábra ismerteti a hagyományos nedves granulálással előállított Isoptin SR és az 

extrudált Isoptin SR-E alkotóelemeinek becsült spektrumait. Látható, hogy – a Roth és társai 
közleményében írtakkal összhangban – az Isoptin SR készítmény három fő alkotóeleme a 
verapamil-hidroklorid hatóanyag, a Na-alginát kioldódáslassító polimer és a mikrokristályos 
cellulóz töltőanyag. Ezzel ellentétben a vonatkozó közleményben leírtaktól eltérő tapasztala-
tokat szereztünk az Isoptin SR-E összetételével kapcsolatban, ugyanis az MCR-ALS módszer-
rel kinyert spektrális profilok alapján pontosan ugyanezeket az összetevőket azonosítottuk. 
Ennek értelmében tehát nem HPMC és HPC polimer mátrixot tartalmaz a készítmény, hanem 
az Isoptin SR-hez hasonlóan Na-alginátot. A 4.4.21. a és b ábrák összehasonlításával az is 
megállapítható, hogy a verapamil kristályos formája detektálható mindkét készítményben 
(azonban ez még nem szolgál információval arról, hogy nincs-e valamennyi amorf módosulat 
is jelen). 
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4.4.21. ábra a) Isoptin SR és b) Isoptin SR-E fő alkotói MCR-ALS módszerrel kapott spektrális 
profiljainak és referenciaspektrumainak összehasonlítása 
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4.4.22. ábra Az MCR-ALS módszerrel kinyert, a polimerhez köthető spektrális profil össze-

hasonlítása a Na-alginát, a HPMC és a HPC referenciaspektrumával 
 
A Na-alginát egyértelmű azonosítását és az alkilezett cellulóz-származékoktól történő el-

különítését a vonatkozó spektrális profil alapján a 4.4.22. ábra mutatja be. A sávszerkezetek 
összehasonlításával egyértelműen kijelenthető, hogy a kemometriai úton kinyert segédanyag-
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spektrum nem tartozhat sem a HPMC-hez, sem a HPC-hez (vagy akár a keverékükhöz), ha-
nem egyértelműen a Na-alginát sávjai azonosíthatók. Ez már arra enged következtetni, hogy a 
verapamil-HCl kioldódásának etanol jelenléte melletti „stabilitása” nem kémiai okokra vezet-
hető vissza, hanem az extrúziós technológia következtében megvalósuló szerkezeti változások 
következménye (hiszen minden összetevő ugyanaz).  

Fontos körülmény továbbá a többváltozós görbefelbontás eredményességének különbsége 
a két készítményről felvett Raman-térképek között. Az Isoptin SR esetében az MCR-ALS 
módszer jó minőségű becsléseket szolgáltatott mindhárom fő alkotó spektrumára csupán a 
nemnegativitási és az anyagmérlegre vonatkozó kritériumok alkalmazásával (de már csak a 
koncentrációk és intenzitások nemnegativitásának kikötésével is). Ezzel ellentétben csupán e 
három megkötés nem volt elegendő az összetevők spektrumainak hatékony szétválasztására 
az Isoptin SR-E tablettáról felvett Raman-térkép esetében. Itt a polimer becsült spektruma a 
hatóanyag számos sávját (főbb sávok 1615, 1456, 1347 and 771 cm-1-nél) is tartalmazta, 
ahogy az a 4.4.23. ábrán látható. E jelenségért a már említett – az adatsorra és az alkalmazott 
megszorításokra jellemző – forgatási bizonytalanság okolható [108], és már önmagában, a 
képek megjelenítése nélkül is arra utal, hogy a két összetevő koncentrációja korrelál egymás-
sal, azaz valamilyen szilárdoldat v. diszperzió jött létre a kettő között. A verapamil és a Na-
alginát spektrumkönyvtári referenciaspektruma közötti korrelációs együttható értéke 0,06, 
azaz a forgatási bizonytalanságnak csak elenyésző részét képezi spektrális hasonlóság. A va-
lódi spektrumok ilyen mértékű eltérése teszi lehetővé a kontrasztosítás megkötésének alkal-
mazását ebben az esetben. 
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4.4.23. ábra Na-alginát MCR-ALS módszerrel becsült spektrumai kontraszt-megkötéssel, ill. 
anélkül, spektrumkönyvtári referenciaspektrumokkal összehasonlítva 

 
A közelmúltban több kutató által is publikált elméleti megfontolások alapján [102,103, 

108-112] újonnan kifejlesztett Windig-féle bezártszög- vagy „kontraszt” megkötés [119] al-
kalmazásával a probléma sikeresen megoldható, és a korreláló koncentrációjú összetevők jelei 
elválaszthatók egymástól. A Na-alginát spektruma a hatóanyag sávjaitól mentesen előállítha-
tó, ahogy a 4.4.23. ábra mutatja. A két összetevő sávjainak megfelelő elválasztása igen fontos 
a megbízható koncentrációtérképek létrehozásához. 

 
4.4.3.3. A vizsgált gyógyszerkészítmények összetevőiről készült koncentrációtérképek ösz-

szehasonlítása 
 
A koncentrációtérképek megjelenítéséhez az MCR-ALS módszert alkalmaztuk, a képeket 

a 4.4.24. ábra tartalmazza. Jelen esetben a képek vizuális összehasonlítását célszerűbbnek 
találtuk egyszínű színskála alkalmazásával. 
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A 4.4.24. ábra segítségével elemezhetők a kétféle technológiával előállított tabletták kü-
lönbségei (10× nagyításnál). Látható, hogy az Isoptin SR tabletta esetében mindegyik össze-
tevő eloszlatottsága heterogén (a,c,e ábrák). Tekintve, hogy a készítmény valamilyen nedves 
granulálási technológiával készült [236], megállapítható, hogy a hatóanyag nem oldódott fel 
teljesen a granulálási folyamat során. Ennek vélhetően az az oka, hogy a gyógyszeripari gya-
korlatban kívánatos módon, vízzel, semleges pH-n végezték a granulálást, márpedig ilyen 
körülmények között a verapamil még csak kis mértékben oldódik [237]. (A nedves technoló-
gia alkalmazását megerősíti a teljesen száraz eljárás valószínűsítésével szemben az a tény, 
hogy a hatóanyag minden pontban szignifikánsan detektálható.)  
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a) Na-alginát, Isoptin SR; RSD: 45,0% 

 
b) Na-alginát, Isoptin SR-E; RSD: 25,9% 
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c) Verapamil-HCl, Isoptin SR; RSD: 30,5% 

 
d) Verapamil-HCl, Isoptin SR-E; RSD: 15,4% 
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e) Mikrokrist. cellulóz, Isoptin SR; RSD: 65,9% 

 
f) Mikrokrist. cellulóz, Isoptin SR-E; RSD: 41,7% 

(a nyíl a képen fellelhető anizotrópia irányát mutatja) 
 

4.4.24. ábra Fő alkotók koncentrációtérképei a nedves granulálással gyártott Isoptin SR és az 
extrudált Isoptin SR-E tablettákban, 10×-es nagyítással 

 
Ezzel ellentétben az extrúziós technológia alkalmazása (4.4.24. b,d,f ábrák) a hatóanyag 

és a Na-alginát polimer sokkal homogénebb eloszlatottságához vezet. Ez azzal magyarázható, 
hogy míg a nedves granulálás elsősorban a hatóanyag feloldásával igyekszik azt homogeni-
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zálni, az extrúzió során fellépő elegendően (de nem túlságosan) magas hőmérséklet és erős 
nyírás hatására megolvadnak, ill. elkenődnek az összetevők. Az erős nyírás hatása a mikro-
kristályos cellulóz aprózódását is magával vonja. A képek alapján levont következtetéseket 
számszerűen is alátámasztják a becsült koncentrációk relatív szórásai. Továbbá a 4.4.24. b,d,f 
ábrákon megfigyelhető heterogén területek a feltüntetett nyíl mentén, hosszanti irányban nyúj-
tott jelleget mutatnak (szemben az a,c,e ábrákon látható szemcsés szerkezettel), ami egyér-
telműen az extrúzió orientációs hatásának tulajdonítható. 

A két, különböző módon előállított készítmény technológiája jól elkülöníthető 10×-es na-
gyítás alkalmazásával is, ugyanakkor a kis heterogenitások ilyen nagyításnál nem észlelhetők 
jól. Így szükséges volt térképek felvétele 100×-as nagyítással is, elsősorban annak meghatáro-
zása érdekében, hogy a hatóanyag szilárd oldatot (vagy diszperziót) alkot-e a Na-algináttal, 
vagy túlnyomórészt apró kristályok formájában van-e jelen. 

A heterogenitás nagyobb térbeli felbontású vizsgálatához először optikai mikroszkópos 
felvételek (4.4.25. a ábra), ill. pontbeli spektrumfelvételek (4.4.25. b ábra) készültek 100×-os 
nagyítással. Az extrudált mintában ugyan jelen vannak néhány mikrométeres hatóanyagkristá-
lyok is (ezek közül néhányat ellipszis jelöl), a hatóanyag jelentős része amorf állapotban van 
(4.4.25. b és c ábrák), mégpedig azokon a helyeken, melyek Na-alginátban gazdagok, és ahol 
a hatóanyag sávjai kis intenzitással jelentkeznek. Szignifikáns sávszélesedés és összeolvadás 
tapasztalható a hatóanyag karakterisztikus sávjaiban 768 és 815 cm-1-nél, mely amorfizálódás-
ra utal. Ez arra enged következtetni, hogy nem az összes hatóanyag képez szilárd diszperziót a 
Na-algináttal az extrúziós folyamat következtében. Másik lehetőség, hogy az extrúziót köve-
tően lassú kristályosodás indult meg a készítményben. 
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4.4.25. ábra a) Isoptin SR-E formuláció optikai mikroszkópos képe 100×-os nagyítással; tömbfázis 
(lent, kék) és kristályok (fent, piros) Raman-spektrumai b) teljes, ill. c) 745-825 cm-1 tartományban  

 
A 100×-os nagyítású objektívvel végzett optikai mikroszkópiás vizsgálatok, illetve a ki-

választott pontokban végzett spektrumfelvétel nem alkalmas általános következtetések levo-
nására. A minta felületi érdessége miatt kémiailag heterogén területek látszódhatnak homo-
génnek (fókuszálási okok miatt) és fordítva (fény-árnyék viszonyok miatt). Ennélfogva szük-
ség volt Raman-térkép felvételére az optikailag homogénnek tűnő felületekről. 

Egy optikailag homogénnek tűnő felületről 100×-os nagyítással készült térkép MCR-ALS 
feldolgozásával kapott koncentrációtérképeit mutatja be a 4.4.26. ábra. Az Isoptin SR-E minta 
nagyjából homogénnek tűnik a Na-alginátra és verapamil-hidrokloridra nézve is, azonban az 
utóbbi esetében a környezetéből kitűnő koncentrációjú képpontok is észlelhetők. (Ezek közül 
néhányat ellipszis jelöl a 4.4.26. c ábrán.) A térkép-spektrumok vizuális elemzésével megálla-
pítható, hogy ezekben a pontokban a kristályos hatóanyag mindkét sávja (768 és 774 cm-1) 
egyértelműen észlelhető. A képpontok nagy részében ellenben amorf módosulatra jellemző 
spektrumot látunk (egyetlen széles sáv 768 cm-1-nél), ugyanakkor a 774 cm-1-nél megjelenő 
kristályos csúcs már „vállként” általában itt is észlelhető. Kis mértékben tehát ott is végbe-
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megy kristályosodás, ahol a hatóanyag kolloid szilárd diszperziót képez a Na-algináttal. 
Mindezek mellett a 4.4.24. ábrán látott anizotrópia 100× nagyításnál is észlelhető (4.4.26. b 
ábra). 
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a) Na-alginát b) Mikrokristályos cellulóz (a nyíl az 

anizotróp elrendeződés irányát mutatja) 
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4.4.26. ábra Isoptin SR-E tabletta fő alkotóelemeinek koncentrációtérképe 100×-os nagyítás-
sal, ill. kiválasztott pontok jellemző Raman-spektruma 

 
A Raman-térképezés eredményei nagymértékben segítik Roth és társai tapasztalatainak 

értelmezését. Egyrészt olvadék-extrúzió alkalmazásával a hatóanyag egy jelentős része szi-
lárdoldat vagy kollid méretű szemcsék formájában diszpergálható a retardizáló Na-alginát 
polimer mátrixban. E szerkezet extrúzió hatására történő kialakulása, azaz a hatóanyag poli-
meren belüli eloszlatása vezet a kioldódás etanolos környezettel szembeni stabilitásához. 
Másrészt azonban megfigyelhető, hogy a hatóanyag egy része kis, néhány mikronos, ill. mik-
ron alatti méretű kristályok formájában is jelen van. Ebből arra lehet következtetni, hogy bár 
nem sikerült az összes verapamilt közvetlen polimer környezetbe helyezni, e fennmaradó kis 
kristályok is jobban védve vannak a Na-alginát mátrixban, mint a hagyományos, heterogén 
szerkezetű Isoptin SR tabletta esetében. 

 
4.4.3.4. Isoptin tabletták vizsgálatával kapcsolatos tapasztalatok összegzése 
 
A jelen fejezet egy „éles” példán mutatja be a Raman-térképezés és kemometriai (görbe-

felbontási) módszerek együttes alkalmazhatóságát gyógyszerkészítmények vizsgálatában. Ez 
akkor is megtehető, ha a mintákkal kapcsolatos előzetes (a priori) információ helytelen, s 
ekkor a hibára fény deríthető. A kinyert spektrális profilok és megfelelő spektrumkönyvtár 
segítségével az összetevők azonosíthatók. Kimutattuk, hogy az extrudált Isoptin SR-E tablet-
tában ugyanaz a polimer szolgál mátrixként, mint a hagyományos Isoptin SR készítményben, 
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azaz a két tabletta között csak szerkezeti különbségek okozzák az eltérő kioldódási viselke-
dést. E szerkezeti eltérések jól elemezhetők a görbefelbontás során becsült koncentrációk 
alapján. 

Az MCR-ALS módszer megfelelő (anyagmérleg és kontraszt) megkötések alkalmazása 
mellett képes elválasztani egymással jelentős mértékben összefüggő koncentrációprofilt muta-
tó, azaz akár szilárd oldatot alkotó összetevők spektrumait is. A kutatócsoport terveiben ennek 
további vizsgálata is szerepel, ugyanis fontos kérdés annak eldöntése, hogy milyen mértékű 
korrelációig, ill. homogenitásig (és milyen módon) lehetséges egy elegyfázis alkotóelemei 
spektrumainak kinyerése. A célkitűzés annak elérése, hogy módszert dolgozzunk ki önmagá-
ban nem, kizárólag szilárd oldat formájában amorfizálható amorf hatóanyag-módosulat refe-
renciaspektrumának előállítására.  

 
 
4.4.4. Ismeretlen készítmények Raman-térképeinek kemometriai feldolgozásával 

kapcsolatos tapasztalatok összegzése 
 
A 4.4. fejezet különböző nézőpontokból vizsgálta a többváltozós görbefelbontási módsze-

rek alkalmazhatóságát ismeretlen készítményekről készült Raman-spektrumok esetében. Ösz-
szességében megállapítható, hogy a Raman-sávok élessége és általában jó szelektivitása miatt 
rossz jel-zaj viszony mellett is megvalósítható az összetevők spektrális profiljainak és kon-
centrációinak kinyerése. A készítmények előállítási technológiájából következően egyes ösz-
szetevők eloszlatottsága homogén is lehet: ez ugyan megnehezíti az értékelést, azonban meg-
felelő módszer alkalmazásával a fő összetevők spektrumai a gyártási technológiától függetle-
nül azonosíthatók és a koncentrációtérképeik megjeleníthetők. Ezáltal a 4.2. fejezetben tár-
gyalt részletes technológiai vizsgálat számos eleme akkor is megvalósítható, ha nem rendel-
kezünk semmilyen információval a vizsgált tablettáról. Ennek kiemelt jelentősége lehet illegá-
lis drogok és hamisított gyógyszerkészítmények – roncsolásmentes – vizsgálatában. 

Számos görbefelbontási és egyéb kemometriai módszer tesztelése során az MCR-ALS 
módszer bizonyult a „legellenállóbbnak” a nehezítő körülményekre (zaj, homogenitás) nézve. 
E módszerrel az esetek jelentős részében sikerült a valódi referenciaspektrumok felhasználá-
sával végzett CLS módszerrel gyakorlatilag megegyező eredményt kapni. A módszer jelenleg 
is fejlesztés alatt áll egyre újabb fizikai megkötések megjelenésével és matematikai megvaló-
sításával [74,119], melyek segítségével jelenleg már nem csak egy, hanem egyszerre több 
homogén eloszlatottságú összetevő jelei is hatékonyabban elválaszthatók egymástól. Ennek az 
elterjedőben lévő kolloid szilárd diszperziós készítmények vizsgálatában van jelentősége. 

 
 

4.5. Mennyiségi elemzés Raman-térképek csoportosítási és görbefelbontási eljárásokkal 
végzett értékelésével műanyaghulladékok vizsgálata példáján  

 
Vizsgálataink tárgyát a legtöbb esetben gyógyszerkészítmények képezték. Ezeknek jel-

lemzője többnyire (még hamisítványok és illegális drogok esetében is), hogy Raman-térképe-
zéssel viszonylag egyszerűen vizsgálhatók az egyes összetevők nagy Raman-aktivitása, jól 
definiált sávokat tartalmazó spektruma valamint a lézeres besugárzás során mutatott megfele-
lő stabilitása miatt (jól megválasztott lézer, ill. szűrő alkalmazása esetén). Más anyagok eseté-
ben azonban ezek a feltételek nem mindig állnak fenn. Ilyenek pl. a műanyaghulladékok, 
amelyek hatékony újrahasznosítása szintén kutatócsoportunk egyik fontos kutatási témája, így 
célul tűztük ki megfelelő analitikai módszerek kifejlesztését és alkalmazását e kihívás megvá-
laszolására. 
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Műanyaghulladékok az ipar igen sok szegmensében képződnek. E hulladékokra azok 
származásától függetlenül általánosságban jellemző, hogy a sokféle polimer mellett egyéb 
törmeléket és szennyezőanyagot is tartalmaznak. A megfelelő újrahasznosításhoz elengedhe-
tetlen a műanyaghulladék mennyiségi összetételének becslése. 

Hulladékok Raman-spektrometriai vizsgálata esetében számos nehézség származik abból, 
hogy a gyógyszerjellegű mintákkal ellentétben sok szennyezést tartalmaznak. Ezek a legtöbb-
ször erős fluoreszcenciát okoznak, ill. saját Raman-sávjaikkal megnehezítik az adott mérési 
pontban jelen lévő polimer azonosítását. Emellett a vegyes hulladékok polimer összetevői is 
eltérő adalékokat tartalmazhatnak, melyek változatos módon reagálnak a lézeres besugárzás-
ra: míg egyes pontokban – például nagymértékű fluoreszcens háttér, vagy a nagy szemcsemé-
retből eredő rossz fókuszáltság miatt – alig kapható értékelhető jel, addig másokban esetleg 
már degradációt szenved a besugárzott mintatérfogat. A degradáció, a mérési pontonként vál-
tozó Raman-aktivitás és az esetleges erős fluoreszcencia a detektorok telítődéséhez (a spekt-
rumok vízszintes irányú „levágásához”) vezethetnek akár néhány másodperces spektrumfel-
vételi idő mellett is. Ugyanakkor számos adalékanyag jól definiált, informatív Raman-jelei is 
megnehezíthetik az adott mérési pontban jelenlévő polimer azonosítását. 

A felsorolt számos zavaró tényező miatt az értékelés megvalósítása a térképek elemzésére 
általánosan elfogadott egyváltozós és CLS módszerekkel nem volt lehetséges. A mennyiségi 
becslés ilyenkor az egyes képpontokban jelen lévő spektrumok egyenkénti azonosításával és 
az azonosított képpontok összeszámolásával lenne megvalósítható. Az ehhez szükséges ha-
talmas felhasználói időráfordítás lehetetlenné tenné az eljárás elterjedését az ipari gyakorlat-
ban. Olyan kemometriai alapú eljárás kifejlesztésére volt szükség, mely a lehető legkisebb 
hiba mellett gyors értékelést tesz lehetővé. 

 
 
4.5.1. Az autóipari hulladékok és vizsgálatok általános jellemzése 
 
A Raman-térképezés alkalmazhatóságának felméréséhez alapul szolgáló autóipari hulla-

dék minta az Alcufer Kft. fehérvárcsurgói ún. daráló-válogató (shredder) üzeméből szárma-
zott. A minták előzetes kezelését, a műanyagok kinyerését és ezek különböző sűrűségfrakci-
ókra történő szétválasztását a kutatócsoportunkban nemrégiben készült másik doktori munka 
tartalmazza [238] (ennek igen rövid kivonata megtalálható a 3.2.6. fejezetben is). A jelen ta-
nulmányban vizsgált négy sűrűségfrakció elnevezését a 4.5.1. táblázat foglalja össze. E dol-
gozat az elővizsgálatokat nem ismerteti, ezek megtalálhatók közleményünkben [XIX]. 

A hulladékok üzemi őrlése során kapott szemcseméret meghaladta az 1 mm átmérőt, s 
így a mikroszkópi tárgyasztal mozgatásának lehetőségeit, ezért a mintaelőkészítés részét ké-
pezte a hulladékok további őrlése (500 µm jellemző szemcseátmérő alá), s az őrlemények 
lepréselése. (Egy térképfelvétel reprezentativitásához az szükséges, hogy a térképezett felüle-
ten elegendően sok különböző szemcse legyen, illetve elegendően sok mérési pontból álljon 
az adatsor.) 

. 
4.5.1. táblázat Autóipari hulladékok Raman-térképezéssel vizsgált sűrűségfrakciói  

 

Sűrűség Minta kódja 
ρ < 0.9 g/cm3 AH 0-0,9 

0.9 g/cm3 ≤ ρ < 1 g/cm3 AH 0,9-1 
1 g/cm3 ≤ ρ < 1.05 g/cm3 AH 1-1,05 

1.05 g/cm3 ≤ ρ < 1.3 g/cm3 AH 1,05-1,3 
 
Fontos kiemelni, hogy a koncentráció meghatározásának megközelítése a jelen fejezetben 

alapvetően más, mint az előbbi (illetve a 4.6.) fejezetekben. A mennyiségi meghatározás so-
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rán kapott „koncentráció” itt nem egy képponton belüli, hanem az egész térképre vonatkozta-
tott mérték: azon pontok számának arányát mutatja a térkép összes mérési pontjához képest, 
melyekben detektálható az adott összetevő. Ennek oka az, hogy az alkalmazott feltételezés 
szerint egy képpontban legfeljebb egy polimer detektálható. Ez a besugárzott térfogatot jelen-
tősen meghaladó szemcseméret miatt az esetek döntő többségében teljesül is. 

Az egyes frakciókról (illetve szétválasztás előtti mintáról) készült Raman-térképek 785 
nm hullámhosszú diódalézerrel, valamint 10× nagyítású objektívvel és nagy, 500 µm-es vagy 
nagyobb lépésközzel készültek a vizsgálati elrendezés adta korlátok közti lehető legnagyobb 
reprezentativitás eléréséhez. A felvételi idő nem haladta meg a 3 másodpercet a detektor telí-
tődésének elkerülése céljából. Emiatt azonban a képpontonkénti átlagolások száma volt nagy 
(20 vagy több). A degradáció mértékének csökkentése és megfelelő intenzitás (jel-zaj vi-
szony) elérése közötti kompromisszumként legtöbbször D0.3 jelű intenzitásszűrőt, azaz 50% 
lézerteljesítményt alkalmaztunk. Adatelőkészítésként mind az alapvonal-korrekció (igen sok 
alapvonal-pont alkalmazásával), mind a normálás elengedhetetlennek bizonyult. 

 
 
4.5.2. Raman-térképek pontonkénti értékelése  
 
A referenciát szolgáltató mennyiségi elemzés minden térkép spektrumainak pontonkénti 

vizuális elemzésével zajlott. Ez adta a meghatározás pontosságának kísérleti úton elérhető 
maximumát, hiszen a spektrumok azonosítása (gyakorlott felhasználó által végzett) vizuális 
elemzéssel, spektrumkönyvtár alkalmazásával a legpontosabb. A kemometriai módszerekkel 
ezt próbáltuk a lehető legnagyobb mértékben megközelíteni. 

Az AH 1,05-1,3 sűrűségfrakcióról készült Raman-térkép esetében még behatóbb elem-
zésre is sor került, ebben az esetben ugyanis minden egyes pont azonosítása a mérési pontok 
térbeli koordinátáinak figyelembevételével és megtartásával történt. Másképp megfogalmaz-
va, nem csak „összeszámolásra” volt szükség, hanem minden egyes képponthoz hozzá lett 
rendelve az adott pontban detektálható polimer. E mintában spektrumkönyvtár alkalmazásával 
kilenc összetevő volt azonosítható, az egyes mérési pontok tehát a következő osztályokba 
lettek sorolva: polisztirol (PS), polipropilén (PP), polikarbonát (PK), poliamid (PA), polivinil-
klorid (PVC), polietilén-tereftalát (PET), polimetil-metakrilát) (PMMA), nyomokban polieti-
lén (PE), illetve egy azonosítatlan (ismtl.) összetevő (spektrumkönyvtárban meg nem talált 
spektrummal). Emellett számos mérési pont tartalmazott pusztán zavaró, kémiai információt 
nem hordozó jeleket, melyeket a továbbiakban a „rossz mérési pontok” elnevezés jelöl. 

A kemometriai módszerek részletes összehasonlításához az előzetes vizsgálatok szerint 
legtöbb különböző összetevőt tartalmazó AH 1,05-1,3 frakciót használtuk. Ezen adatsor segít-
ségével kidolgozott eljárást teszteltük a többi frakció mennyiségi elemzésében is. 

 
 
4.5.3. Raman-térképek előzetes felderítése főkomponens-elemzéssel 
 
Adathalmazok szerkezetének felderítésére az egyik legáltalánosabban alkalmazott mód-

szer a főkomponens-elemzés (PCA). A korábbi fejezetekben egy-egy adott, valamelyik össze-
tevőhöz hozzárendelt főkomponenshez tartozó – a koncentrációkkal analóg jelentésű – fő-
komponens-együtthatókat a térbeli koordináták mentén ábrázolva történt az értékelés. A PCA 
azonban alkalmazható az objektumok elhelyezkedésének vizsgálatára a vizsgált (mért) válto-
zók (itt: hullámszám-csatornák) terében, mégpedig a magas (itt 1000) dimenziójú tér 2-3 di-
menzióssá redukálása és ábrázolása útján. 

A mért spektrumok főkomponens-térbeli ábrázolását a 4.5.1. ábra mutatja, melyen látha-
tó, hogy az egyes spektrumok csoportokba rendeződnek. Érdemes megjegyezni, hogy az áb-
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rázolás az 1. és 4. főkomponens mentén történt: noha a 2. és 3. főkomponensek nagyobb sa-
játértékkel bírnak és az adathalmaz varianciájának nagyobb hányadáért felelősek, kémiai in-
formációt nem hordoznak. Az effektust már bemutatta a 4.4. fejezet is: igen „rossz” mérési 
körülmények között a zavaró tényezők matematikailag is a legjelentősebb főkomponensek 
közé kerülhetnek. További ok lehet a kiugró pontok (fizikailag pl. detektortelítődés miatt tel-
jesen értelmetlen spektrumok) nagy száma. 
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4.5.1. ábra AH 1,05-1,3 sűrűségfrakció Raman-térképének főkomponens-ábrája (score plot) az 

adattér 1. és 4. főkomponens szerinti metszetében: a) a spektrumok azonosításának informá-
cióját felhasználva; b) azonosításból eredő információ felhasználása nélkül, az ábrán  

kialakuló fő csoportok  megjelölésével 
 
A 4.5.1. a ábrán látható, hogy az egyes polimerek szerinti csoportok között van némi át-

fedés, azonban a nagyobb elemszámú, jelentősebb csoportok így is elkülönülnek (4.5.1. b 
ábra). A különálló csoportok egy-egy (esetleg néhány) spektrumát azonosítva máris megtalál-
ható a négy fő polimer (PS, PP, PK és PA). Elviekben lehetőség van további csoportok elkü-
lönítésére és azonosítására is más főkomponensek mentén történő ábrázolással. 

A PCA tehát jól alkalmazható az adathalmaz előzetes felderítésére és általános, hozzáve-
tőleges következtetések levonására. Hátránya, hogy a PCA nem alkalmazható közvetlenül 
felügyeletlen csoportosítási algoritmusként, azaz a számítások eredményeit nem lehet tovább 
feldolgozni spektrumok egyértelmű polimerhez rendelésére. Ennélfogva mennyiségi elemzés-
re sem alkalmazható. (A PCA ábra adott esetben vizuálisan lehetővé teheti egy új pont beso-
rolását, de ez nehezen automatizálható. Léteznek ugyan PCA-n alapuló felügyelt csoportosítá-
si módszerek, ezek alkalmazása azonban itt nem célszerű, ahogy azt a következő fejezet eleje 
tárgyalja.) 

 
 
4.5.4. Mintákban jelen lévő polimerek spektrumainak kinyerése 
 
Tekintve, hogy a hulladékok vizsgálati körülményeiből eredő alapvető feltételezés szerint 

minden képpont egy-egy polimerhez rendelhető (vagy „azonosíthatatlannak” jelölhető), a 
Raman-térképek egyik lehetséges kemometriai feldolgozási módja az előző fejezet végén már 
említett felügyelt csoportosítási (osztályozási) algoritmusok alkalmazása lenne. E módszerek 
olyan döntési szabályokat hoznak létre, melyekkel a különböző pontok a spektrális térbeli 
elhelyezkedésük alapján előre megadott osztályokba sorolhatók. Két körülmény miatt esett a 
választás mégis a nem felügyelt módszerek mélyebb vizsgálatára: egyrészt a nagyon erős za-
varó tényezőknek az osztályozásra gyakorolt esetleges hatása miatt, másrészt – még inkább –
amiatt, hogy e felügyelt algoritmusokkal csak előre meghatározott osztályokba történhet a 
besorolás. Figyelembe kell azonban venni, hogy a hulladékokban nagyon sokféle előre nem 
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várt polimer is jelen lehet, és olyan – nem felügyelt, azaz „előre nem betanított” – módszert 
kell választani, amely képes az ismeretlen polimerek spektrumainak kinyerésére, lehetővé 
téve azok azonosítását. 

A fentiekből következően a Raman-térképek elemzéséhez a nem felügyelt K-közép cso-
portosítási módszerre, valamint a többváltozós görbefelbontási módszerek családjára (MCR-
ALS, PMF, SISAL, SMMA) esett a választás. A görbefelbontási módszerek a korábbi fejeze-
tekben bemutatott módon, közvetlenül alkalmasak a jelenlévő összetevők spektrális profiljai-
nak kinyerésére. (A PCA során számított főkomponensek is tekinthetők spektrális profilok-
nak, azonban a korábbi fejezetek tapasztalatai és a jelen tanulmány elővizsgálatai alapján a 
főkomponensek mindig rosszabb becslései a valódi spektrumoknak, mint a görbefelbontási 
módszerekkel kinyert profilok.) A csoportosítási módszerek pedig az adattérben elhelyezkedő 
objektumok között definiálnak csoportokat elhelyezkedésük alapján: az egyes így kapott cso-
portok átlagspektrumai a várakozás szerint alkalmazhatók a jelenlévő polimerek spektrumai-
nak becslésére. 

A görbefelbontási módszerek mindegyikét ezúttal az alapértelmezett inicializálással vé-
geztük, azaz az MCR-ALS kezdeti becsléseként SMMA-val becsült spektrumok szolgáltak 
(α = 0, azaz eltolási paraméter alkalmazása nélkül), a PMF kezdeti becslései a programba 
beépített álvéletlenszámokból álló vektorok voltak. A SISAL módszernél – szokásos módon – 
a beépített (VCA) eljárást alkalmaztuk. Az SMMA módszer esetében az eltolási paraméter 
(offset) értékét 40-re állítottuk.   
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4.5.2. ábra Az AH 1,05-1,3 minta Raman-
térképéből MCR-ALS módszerrel kinyert 

spektrális profilok: a) összes profil ábrázolása; 
b) polimerhez rendelhető spektrális profilok a 
megfelelő anyagok referenciaspektrumaival. 

(A csillaggal jelölt profil kinyerése SMMA-val történt.) 
 
Az adathalmaz rossz minősége egyaránt kifejti hatását a K-közép módszerrel kapott cso-

portok átlagspektrumaira és a görbefelbontási módszerekkel becsült polimer-spektrumokra is. 
Ezt a 4.5.2. ábra ismerteti az MCR-ALS példáján. Mivel az egyes pontok kémiailag nem 
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(vagy csak ritkán) keverékek, csak zajfaktorok keverednek a tiszta összetevők jeleivel, illetve 
igen nagyszámú különböző polimer is jelen lehet a mintában, a becsülendő spektrumok szá-
mát igen nagynak, 20-nak választottuk. (A kinyert profilok számának további növelése nem 
járt több összetevő spektrumának detektálásával.) A húsz kinyert spektrális profil (L1-L20) 
közül mindössze nyolc volt kémiailag informatív (L4 - PVC, L7 - PP, L12 - PK, L16 - PET, 
L17 - PS, L20 -PA). Az L5 és L9 profilok spektrálisan értelmezhetőek, de gyakorlatilag nem 
hasznosíthatók: az L5 egy műanyagok színezésében gyakran használt kék pigment spektruma, 
az L9 pedig az L12 profilhoz hasonlóan a PK jeleit hordozza, csak rosszabb jel-zaj viszonnyal 
és több hiányzó csúccsal. (Nem zárható ki, hogy az L9 egy, a PK-tól eltérő összetevőhöz tar-
tozik, melyet egy ideálisan nagy spektrális adatbázis segítségével azonosítani lehetne.) A töb-
bi profil jórészt vagy a detektor-telítődés és az alapvonal-korrekció együttes hatásának mes-
terséges terméke (artifact), vagy a fluoreszcens háttérből alapvonal-korrekció után fennmara-
dó rész. 

A 4.5.2. ábrán bemutatott tapasztalatok általánosságban jellemzőek mindegyik jelen ta-
nulmányban tesztelt módszerre, azaz a legtöbb profil kiugró pontokhoz és a feldolgozás mes-
terséges termékeihez (artifactjaihoz) tartozik, a többi azonban meglehetősen jó minőségű 
becslése a jelenlévő polimerek spektrumainak. (Ez utóbbi nem meglepetés, hiszen e spektru-
mok maguk jelen vannak a térképben, és ezek minősége határozza meg a becsült spektrális 
profilokét.) 

A legjobb eredményt MCR-ALS segítségével kaptuk, mely hat polimert észlelt a valójá-
ban jelen lévő (hosszas vizuális értékeléssel talált) kilenc összetevő közül. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy az L4 alapján spektrumkönyvtári (első deriváltak korrelációján alapuló) kere-
séssel a PVC spektruma megtalálható ugyan, de maga a spektrum igen rossz becslése a valódi 
referenciának, hiszen az elvileg 638 és 690 cm-1-nél jelentkező sávok közül csak az előbbit 
tartalmazza (ld. 4.5.2. b ábra, L4). 

A PMF és SISAL segítségével ugyanezen polimerek voltak azonosíthatók a Raman-
térképen, de nagyobb volt a „degenerált”, ugyanahhoz az összetevőhöz tartozó kinyert profi-
lok aránya. Ez önmagában nem nagy probléma, mindössze kis mértékben bonyolítja a későbbi 
feldolgozást. Az SMMA nem detektálta az igazán szelektív sávokkal nem rendelkező PVC-t, 
helyette azonban észlelhető volt vele az igen kis mennyiségben jelen lévő PMMA spektruma. 
(E jelenség megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.) A K-közép csoportosítás a létre-
hozandó csoportok számától, adatelőkészítéstől és csoportok kezdeti helyétől függetlenül ke-
vesebb polimer azonosítását tette lehetővé (PP, PK, PS, PA és PET). 

 
 
4.5.5. Képpontok hozzárendelése a polimerhez („osztályozása”) 
 
A 4.5.3. fejezet bemutatta, hogy kvalitatív vizsgálatokra és a jelenlévő összetevők azono-

sítására mindegyik itt tanulmányozott módszer alkalmasnak mondható. A nyomokban jelen-
lévő összetevők detektálásának sikeressége ugyanis adatsor függvénye is lehet, a jelenlegi 
vizsgálatok alapján felállított sorrend nem tekinthető általános érvényűnek. Ugyanakkor to-
vábbi kérdés, hogy a vizuális értékeléssel megvalósított mennyiségi elemzés pontossága mi-
lyen mértékben közelíthető meg a különböző kemometriai módszerek alkalmazásával. 

A jelen vizsgálati körülmények között feltételezhető, hogy minden képpont egyetlen po-
limert tartalmaz. Ennek megfelelően az egyes képpontokat „osztályozni” kell a megfelelő 
polimerek szerint annak érdekében, hogy összeszámolhatók legyenek az azonos polimerhez 
tartozó pontok és ebből egy mennyiségi arány legyen számítható. Az „osztályozás” kifejezés 
idézőjeles alkalmazását az teszi szükségessé, hogy a kemometriai nevezéktanban az osztályo-
zási eljárások a felügyelt módszerek családjába tartoznak (pl. diszkriminancia-elemzés, 
SIMCA, ill. általában a mesterséges ideghálózatok), márpedig ebben a tanulmányban – fontos 
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hangsúlyozni – kizárólag nem felügyelt módszerek tárgyalására kerül sor. Az „osztályozás” 
jóságának mérése a kemometriai és a vizuálisan megállapított hozzárendelés összehasonlítá-
sával történik, mégpedig a „félreosztályozott” pontok arányának (MR%) 4.1. egyenlet szerinti 
kiszámításával. 

 

MR(%) = [1-(m/841)]·100        (4.1) 
 

ahol m a helyesen (vizuális osztályozással összhangban) hozzárendelt képpontok száma, 841 a 
térképek összes képpontjainak száma. 

A képpontok polimerhez rendelése csoportosítási – köztük a K-közép – eljárásokkal igen 
egyértelmű, hiszen azok működésükből adódóan mindegyik spektrumot közvetlenül besorol-
ják valamelyik csoportba. Az egyetlen felhasználói feladat a különböző csoportok hozzáren-
delése az egyes polimerekhez vagy éppen a zavaró tényezőkhöz (figyelembe véve, hogy több 
csoport is tartozhat ugyanahhoz az összetevőhöz, ill. a zavaráshoz). A kialakult csoportok 
elemszámai segítségével közvetlenül számítható a minta összetétele. 

A görbefelbontásos módszerek esetében a képpontok egy adott polimerhez (vagy zava-
ráshoz) történő hozzárendelése bonyolultabb feladat, hiszen ezek az eljárások minden képpon-
ton belül koncentrációt számolnak minden becsült spektrumhoz, ahogy azt a 4.4. fejezet rész-
letesen bemutatta. E becsült koncentrációkat felhasználva kell olyan döntési mechanizmust 
létrehozni, ami minden képpont esetében egyértelművé teszi, detektálható-e benne polimer, és 
ha igen, melyik (a mintában detektáltak közül). 

A képpontok egyértelmű hozzárendelésére két út tűnik járhatónak. A legkézenfekvőbb 
megoldás az lenne, hogy a képpontot a legnagyobb becsült koncentrációt mutató profilhoz és 
az ennek megfelelő polimerhez rendeljük vagy azonosíthatatlannak minősítjük. Ez azonban 
magas „félreosztályozási” arányhoz vezet, ugyanis sok esetben fluoreszcenciához vagy egyéb 
zavaró tényezőkhöz tartozó spektrális profilokra becsült koncentráció nagyobb, mint az egyé-
ként egyértelműen detektálható polimeré. Ezt illusztrálja a 4.5.3. ábra a feltárt Raman-térkép 
34. spektrumának példáján. Ha csak a kémiailag informatív profilok/koncentrációk közül vá-
lasztanánk ki a legnagyobbat, akkor pedig minden, egyébként azonosíthatatlan mérési pont 
hozzárendelődne valamelyik polimerhez, s ez jelentősen torzítaná az eredményeket (jelentő-
sen növelné a félreosztályozási hányadot). 

A másik lehetőség egy alkalmas küszöbérték kiválasztása: amennyiben egy polimer be-
csült koncentrációja eléri ezt a küszöböt, az adott képpont ehhez a polimerhez fog tartozni. 
Ehhez az értékelési módszerhez tehát csak a kémiailag informatív profilokhoz tartozó kon-
centrációkat kell figyelembe venni: ha egyik koncentráció sem éri el a küszöböt, a képpont 
azonosíthatatlannak minősül. Mivel a polimer jelek jellemzően a zavaró tényezőkkel (mara-
dék háttér, festék stb.) fednek át, ez a módszer majdnem mindegyik képpont esetében egyér-
telmű hozzárendelést tett lehetővé. Néhány esetben több polimer jele is a küszöbérték fölé 
kerül, ilyenkor a kettő közül a nagyobbikat kell figyelembe venni. A küszöbérték meghatáro-
zása szubjektív lépés – ez a módszer egy jelentős hátrányának tekinthető – melyet alapesetben 
25%-nak választottunk (hiszen ekkora koncentrációt általában csak valóban jelen lévő poli-
merek mutatnak), de más küszöbértékeket is teszteltünk. 

A hozzárendelés eredményét a 4.5.4. ábra mutatja a különböző kemometriai módszerek-
kel és az (órákig tartó) vizuális eljárással. Az ábrán mindegyik polimert különböző szín jelzi, 
a fekete szín pedig az azonosíthatatlan képpontokat mutatja. A különböző módszerekkel elért 
„félreosztályozási” hányadok a 4.5.2. táblázatban találhatók a küszöbérték változtatásával. 

MCR-ALS módszerrel becsült koncentrációk alapján történő hozzárendeléssel a képpon-
tok túlnyomó része helyesen lett „osztályozva”, különösen a PS, PP és PET polimerek eseté-
ben (rendre piros, zöld, ill. sárga színnel jelölve a 4.5.4. b ábrán). A 4.5.2. táblázat azt is mu-
tatja, hogy a módszer csak viszonylag kis érzékenységet mutat a küszöbérték változtatására: 
ez igen előnyös a további, ismeretlen összetételű minták elemzésekor, hiszen vizuálisan előze-
tesen nem elemzett minták esetében nem ismert az optimális küszöbérték. Túlságosan ala-
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csony küszöbérték választása esetén megnő a félreosztályozási hányad, mivel a mért spektru-
mok rossz minősége miatt kis koncentrációértékeket olyan polimerek is elérhetnek, melyek 
valójában nincsenek jelen, csak sávjaik ugyanott jelentkeznek, mint egyes zavaró jelek (pl. 
maradék fluoreszcencia). Túl magas küszöbérték alkalmazásával vizuálisan egyértelműen 
azonosítható polimerek képpontjai is rossznak minősülnek. 
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4.5.3. ábra Erős zavarást tartalmazó, rossz jel-zaj viszonyú (34.) térkép-spektrumot 
modellező legfontosabb két spektrális profil és a hozzájuk tartozó koncentrációk 
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g: CLS (referenciaspektrumokkal) 

 
piros: PS 
zöld: PP 
kék: PK 
lila: PA 

 
világoskék: PVC 
sárga: PET 
fehér: PMMA  
fekete: azonosíthatatlan 

 
4.5.4. ábra AH 1,05-1,3 minta Raman térképében találha-
tó képpontok polimerhez rendelése vizuális módon és kü-
lönböző kemometriai módszerekkel (küszöbérték: 25%) 
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PMF módszerrel hasonló eredményeket értünk el, jelen esetben kis mértékben nagyobb 
félreosztályozási hibával egyes rossz spektrumok PVC-ként történő félreazonosítása miatt 
(világoskék pontok). A küszöbszint értékének változtatására is viszonylag érzéketlen. Az 
MCR-ALS-hez képest kapott valamivel nagyobb félreosztályozási hiba valószínűleg a 
véletlenszámokat alkalmazó kezdeti becslés számlájára írható. 

Az SMMA módszerrel becsült koncentrációk segítségével a PS és a PA tartalmú pontok 
megfelelően azonosíthatók, s a polikarbonát (PC) pontok nagy része is megfelelően azonosít-
ható (piros, lila, ill. kék színek a 4.5.4. d ábrán). Ellenben a PP, PET és PMMA műanyagok-
hoz egyik képpont sem lett hozzárendelve értelmes (>10%) küszöbszintek mellett, noha a 
spektrumukat megfelelő minőséggel ki lehetett nyerni. 10% alatti küszöbszint esetén a rossz 
képpontok nagy része is polimerhez rendelődik. Az SMMA is viszonylag stabilnak mondható 
a küszöbszint értékének változtatására, azonban az említett hátrányos tulajdonságai miatt csak 
a fő alkotóelemek meghatározására alkalmas. 

 
4.5.2. táblázat Különböző kemometriai módszerekkel és működési paraméterekkel végzett 
hozzárendelés félreosztályozási hányada 

  MCR-
ALS PMF SMMA SISAL   CLS   K-közép 

klaszt. 

kü
sz
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(k
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c.
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30% 16.1% 18.4% 24.7% 44.7% 

kü
sz

öb
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200% 53.6% 

kö
rü

lm
én

ye
k „A”1 30.4% 

25% 13.2% 14.8% 22.9% 40.2% 150% 44.1% „B”2 24.3% 
20% 13.7% 13.6% 21.4% 32.5% 100% 44.6% „B”2, 

standardi-
zálás 

22.8% 15% 25.8% 19.2% 20.3% 22.1% 50% 51.6% 
10% 44.2% 33.7% 24.9% 54.9% 0.25% 51.3% 

1 Kezdeti csoportközéppontok a lehető legtávolabb egymástól az adatpontok által kifeszített tartományon 
2 Kezdeti csoportközéppontok egyenletesen lefedik az adatteret (magyarázatot ld. a 3. fejezetben) 
 
A K-közép csoportosítás nagy előnye, hogy a csak zavaró jeleket tartalmazó spektrumok 

nem rendelődnek polimerhez. Ugyanakkor számos, szignifikáns polimer sávokat tartalmazó 
spektrum kerül az azonosíthatatlan spektrumokkal azonos csoportba (nagy számú fekete pont 
a 4.5.4. e ábrán). Megfelelő kezdeti csoportközéppontok alkalmazásával, valamint az adatmát-
rix oszlop-standardizálásával jelentősen csökkenthető a félreosztályozás mértéke. További 
(ill. más) adatelőkészítési módszerek alkalmazása és a csoportok számának növelése nem 
csökkentette tovább a félreosztályozási hibát. 

A görbefelbontási módszerek közül a legrosszabb hozzárendelési képességet a SISAL 
mutatta, feltehetőleg azért, mert működéséből adódóan igen érzékeny a kilógó pontokra, illet-
ve a mérési pontokat közrefogó szimplexen belül igen kevés (keverék) pont van. Emiatt a 
szimplex oldalainak „keménységét” meghatározó τ paraméter kis és nagy értékeivel sem al-
kalmazható jól. Ugyan 15%-os küszöbszint esetén viszonylag tűrhető a félreosztályozás mér-
téke (bár nem jobb, mint más módszereké), látható, hogy ez a küszöbszint kismértékű válto-
zása esetén is erősen romlik. Ennek megfelelően a SISAL nem alkalmas ismeretlen összetéte-
lű hulladékminták elemzésére. 

Felmerül a kérdés, hogy a CLS módszer nem alkalmazható-e spektrumkönyvtári referen-
ciaspektrumok alkalmazásával. Az egyik, elméleti aggály a CLS esetleges alkalmazásával 
kapcsolatban az, hogy a hulladékok összetétele ismeretlen, így nem tudni, milyen referencia-
spektrumok szerepeljenek a modellben. Ez orvosolható lenne azzal, hogy nagyszámú referen-
ciát alkalmazunk (akár minden olyan polimer-spektrumot, ami eszünkbe jut), azonban még 
ekkor sem bizonyos, hogy minden valóban jelenlévő összetevő spektruma hozzá lett-e adva a 
modellhez. A másik, gyakorlati probléma az, hogy ebben az (ismert) esetben, éppen a megfe-
lelő referenciaspektrumokat alkalmazó CLS modell alkalmazásával is nagyon magas a félre-
osztályozás mértéke. Ezt a 4.5.4. g ábra is tanúsítja, mely szerint a magas félrosztályozási hiba 
oka főként a nem azonosítható képpontok valamelyik polimerhez (itt a polikarbonáthoz) ren-
delése. A 4.5.2. táblázat mutatja, hogy sem az alapértelmezett 25%-os, sem más (akár nagyon 



119 
 

magas) küszöbszintek nem teszik a CLS módszert alkalmazhatóvá. (Igen sokféle küszöbszin-
tet teszteltünk, az ennyire magas küszöbértékek kipróbálását a CLS koncentrációk jellemzően 
nagyon nagy értéke indokolta.) 

A CLS módszerrel végzett értékelés tapasztalatai azt mutatják, hogy az adatsor feldolgo-
zásához nem elegendő kizárólag a polimerek jeleinek figyelembevétele. Míg CLS esetében 
csak az egyes várhatóan jelen lévő összetevők jelei modellezhetők, a görbefelbontási módsze-
rek a zaj és egyéb zavaró tényezők hatását is figyelembe veszik megfelelő spektrális profilok 
kinyerésével. Tehát, ugyan e kémiailag nem informatív spektrális profilokat a további feldol-
gozás során nem kell használni, szerepük kiemelten fontos a technológiailag releváns összete-
vők mennyiségi meghatározása céljából. 

 
 

4.5.6. Különböző sűrűségfrakciók mennyiségi elemzése a Raman-térképek MCR-
ALS módszerrel történő értékelésével 

 
A 4.5.4. fejezet alapján a legkisebb félreosztályozási hibát biztosító eljárásnak az MCR-

ALS bizonyult, nemnegativitási kikötések alkalmazásával és eltolás (offset) nélküli SMMA 
kezdeti becsléssel. E fejezet a bemutatott eljárással becsült mennyiségi összetételeket ismerte-
ti mindegyik sűrűségfrakció esetében és hasonlítja össze a vizuális úton (pontonkénti azonosí-
tással és összeszámlálással) meghatározott összetétellel. A hozzárendelés küszöbértékét min-
den sűrűségfrakció esetében az alapértelmezésben meghatározott 25%-os koncentráció adta. 

Az eredményeket a 4.5.3. táblázat tartalmazza. Mivel a kérdés a mintában jelenlévő po-
limerek, ill. kémiailag azonosítható összetevők mennyiségi arányának meghatározása, a szá-
zalékos értékek kiszámítása az összes értékelhető ponthoz viszonyítva történt. Látható, hogy 
az MCR-ALS módszeren alapuló értékelés segítségével közel ugyanazok a százalékos értékek 
kaphatók mindegyik polimerre, mint a vizuális értékeléssel. Néhány esetben tapasztalható 
nagyobb mértékű eltérés (pl. a PE esetében az AH 0-0,9 és a PVC esetében az AH 1-1,05 
mintákban). Az általános hulladék-analitikai tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a kemo-
metriai feldolgozás hibája igen nagy valószínűséggel az azonosíthatatlan képpontokból adódó 
kísérleti hiba alatt van, és mindenképpen eléri a hulladék-újrahasznosítás esetében elvárható 
pontosságot. A Raman-térképezéssel kapott összetétel helyességét infravörös spektro-
metriával ellenőriztük, melynek eredményei a 4.5.5. ábrán láthatók. A fő alkotóelemek mind-
két módszerrel ugyanazok voltak, ami megerősíti, hogy az azonosítatlan képpontok nem tor-
zítják jelentős mértékben a Raman-térképezéssel kapott összetételt. 
 
4.5.3. táblázat Különböző sűrűségfrakciók – Raman térképekből vizuális úton (ref.), illetve 
MCR-ALS felbontáson alapuló eljárással becsült mennyiségi összetétele  

 

Sűrűség 
[g/cm3] módszer 

adott polimert tartalmazó képpontok százalékos aránya [%]1 

PP degr. 
PP PE degr. 

PE PS PVC PK PM-
MA PET PA unk. 

0-0,9 
MCR-ALS 54,0 38,6 7,4 –2 – – – – – – – 

ref. 57,9 41,4 0,4 – 0,2 – – – – 0,2 – 
             

0,9-1 
MCR-ALS 20,3 2,3 5,9 16,7 54,8 – – – – – – 

ref. 21,4 4,7 4,7 16,7 52,5 – – – – – – 
             

1-1,05 
MCR-ALS 7,8 0,5 – – 78,7 10,1 – – 1,8 1,1 – 

ref. 11,7 0,4 – – 84,4 1,2 0,4 – 0,2 1,4 0,2 
             

1,05-1,3 
MCR-ALS 13,2 – – – 40,8 5,1 11,8 – 3,2 25,9 – 

ref. 10,6 – 0,2 – 39,2 3,3 10,2 1,1 2,4 30,8 2,2 
1 az azonosítható pontok számához viszonyítva (a polimerek százalékos arányainak összege 100%) 
2 nem detektálható 
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4.5.5. ábra Autóipari hulladékok különböző sűrűségfrakcióinak FTIR-spektrumai 
 

Az 1 g/cm3-nél kisebb sűrűségű hulladékfrakciókban megfigyelhető a degradált, „elöre-
gedett” poliolefinek jelenléte. Az elöregedés mértéke kvalitatív módon becsülhető a Raman-
spektrumok sávszerkezete alapján, ahogy azt a 4.5.6. ábra mutatja. A degradáció során a telje-
sen degradálatlan poliolefinek számos sávja fokozatosan eltűnik, és új sávok jelennek meg. 
Az ábrák legfelső spektruma nagymértékben degradálódott állapotot mutat, míg a legalsó 
spektrum az ép PE, illetve PP polimerekhez tartozik. A jelenség pontos meghatározásához 
további vizsgálatok szükségesek. Ezen túlmenően az is megállapítható, hogy nem annyira 
sáveltolódások, mint inkább egyes sávok fokozatos eltűnése és megjelenése jelzik a degradá-
ciót, ezért az öregedés mértéke várhatóan igen jól vizsgálható többváltozós regressziós mód-
szerekkel (melyeket a 4.6. fejezet ismertet részletesen). 

A műanyagok újrahasznosíthatóságát egyaránt meghatározza a fő alkotóelemek minősége 
és aránya, valamint egyes nyomnyi mennyiségű szennyezők jelenléte is. Míg a nagyobb 
mennyiségben jelen lévő összetevők meghatározhatók makroszkopikus módszerekkel – pl. IR 
spektrometriával vagy a jelen tanulmányban terjedelmi korlátok miatt nem tárgyalt termikus 
elemzéssel –, Raman-térképezéssel a nyomokban jelenlévő összetevők is detektálhatók és 
meghatározhatók, illetve az elöregedett poliolefinek arányára is adható becslés. Erre példa az 
AH 1-1,05 minta, mely főként polisztirolt tartalmaz (az IR spektrumok alapján többféle válto-
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zatban), azonban kis mennyiségben PVC és PET is jelen van, melyek már kis mennyiségben 
is jelentősen korlátozzák az újrahasznosíthatóságot. Ezzel szemben a legkönnyebb frakció 
(ρ<0,9 g/cm3) szinte tisztán polipropilént tartalmaz nyomnyi szennyezők jelenléte nélkül, így 
jól újrahasznosíthatónak minősíthető. 
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4.5.6. ábra a) polietilén és b) polipropilén különböző degradációs fokú változatai az autóipari 
hulladék mintákban 

 
 

4.5.7. Műanyaghulladékok Raman-térképezéses vizsgálatának tapasztalatai 
 
A jelen fejezet egy korábbiaktól eltérő problémakört, a sok szennyezést és fluoreszcens 

anyagokat tartalmazó műanyaghulladékok Raman-térképezéssel végzett vizsgálatának lehető-
ségeit mutatja be. A sokféle zavaró tényező (széles tartományban változó jel-zaj viszony, erős 
fluoreszcens háttér, detektor-telítődés miatt „levágott” spektrumok, festékanyagok jelenléte) 
miatt az egyváltozós és CLS módszerek nem alkalmazhatók, a térképek spektrumainak kép-
pontonkénti vizuális értékelése és azonosítása pedig óriási mennyiségű időt vesz igénybe. A 
jelen fejezet bemutatta, hogy a legfejlettebb többváltozós görbefelbontási módszerekkel – 
illetve (valamivel nagyobb hibával) K-közép csoportosítással – jelentősen (órákról percekre) 
lerövidíthető az értékeléshez szükséges idő, kismértékű hozzárendelési hiba mellett. 

Terjedelmi okok miatt e fejezetben nem kerülnek bemutatásra az 0,01 g/cm3 szélességű 
sűrűség-intervallumokra szétválasztott minták, melyeken Raman-térképezéses vizsgálatokat 
végeztünk és segítségükkel pontos sűrűséghatárokat definiáltunk olyan frakciókra, melyek a 
lehetőségekhez képest legjobban újrahasznosíthatók. Ezen eredményeket egy másik, kutató-
csoportunkban készült doktori munka melléklete mutatja be [238]. Az eredményeink alapján 
meghatározott sűrűségfrakciók tényleges újrahasznosíthatóságát legyártott prototípusok bizo-
nyítják [238]. 

 
 

4.6. Raman-térképezésen alapuló mennyiségi meghatározás pontosságának növelése 
regressziós és gépi tanulási algoritmusokkal 
 

A 4.2. fejezet bemutatta, hogy Raman-térképek alapján az összetevők referenciaspektru-
mainak ismeretében közelítő becslés adható a készítmények összetételére. Amennyiben to-

a) b) 

Hullámszám (cm-1) Hullámszám (cm-1) 
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vábbi adatok is rendelkezésre állnak (pl. a hatóanyag dózisa), empirikus módszerekkel tovább 
javítható a közelítés pontossága. Ennek segítségével a segédanyagok mennyisége is becsülhe-
tő, melyet kevés esetben ellenőriznek a gyógyszeriparban, noha igen fontos információkat 
hordoz a készítmények fizikai tulajdonságairól és ingadozásuk komoly minőségügyi tényező 
lehet. A Raman-térképezés a jelenleg kvantitatív célra általánosan alkalmazott kromatográfiás 
módszereknél jóval egyszerűbb, gyorsabb és költséghatékonyabb lehetőséget kínál a segéd-
anyagok mennyiségének vizsgálatára. 

A korábbi fejezetekben bemutatott mennyiségi becslés hasznos lehet különböző készít-
mények félkvantitatív összehasonlítására, illetve hozzávetőleges ismeretek megszerzésére 
ismeretlen készítményekkel (ill. ismert összetételű készítményekben megjelenő polimorf 
szennyezőkkel) kapcsolatban. Ugyanakkor minőségbiztosítási szempontból ez nem elegendő, 
hiszen a gyártási folyamatok nyomonkövetésénél nem csupán „becslésre”, hanem pontos, ill. 
ismert pontosságú mennyiségi meghatározásra van szükség. Tekintve, hogy az irodalomban 
nem található erre vonatkozó kiterjedt vizsgálatsorozat, célunk volt felderíteni a Raman-
térképezés lehetőségeit a pontos mennyiségi elemzésben többváltozós regressziós, valamint 
gépi tanulási algoritmusok alkalmazásával (mellyel egyúttal matematikai alapokat terveztünk 
adni a kutatócsoportban folyó on-line Raman-spektrometriai folyamatkövetési technika fej-
lesztéséhez is). 

 
 
4.6.1. A vizsgált hatóanyag-leadó rendszer bemutatása 
 
A mennyiségi elemzésre vonatkozó vizsgálatok első fázisának alapját egy kétkomponen-

sű, porlasztva szárítással előállított hatóanyag-leadó rendszer képezte, mely modellható-
anyagként koffeint, polimer mátrixként pedig poli-tejsav-ko-glikolsavat (PLGA) tartalmaz. A 
PLGA alkalmazásának lényege az erőteljes retardizáló, azaz a kioldódást csökkentő hatás, 
amely lehetővé teszi a hatóanyag nyújtott, hosszú ideig tartó leadását az emberi szervezetben.  

Analitikai szempontból ez a rendszer viszonylag egyszerű lévén alkalmas a különböző 
regressziós módszerek előrebecslő képességének összehasonlítására. Emellett – ugyan jelen-
leg mikrospektrometriai technikát alkalmaztunk a vizsgálatokhoz – jól modellez olyan mak-
roszkopikus vizsgálatokat is (pl. a tablettákat teljes vastagságukban elemző ún. transzmissziós 
Raman-spektrometriát), ahol a segédanyagok egymáshoz viszonyított aránya csak elhanya-
golható mértékben változik, így a készítmény spektrometriai értelemben csak két összetevőt, a 
hatóanyagot és a segédanyag-mátrixot tartalmazza [153]. 

A porlasztva szárított termék előnye, hogy a 4.2.2. fejezetben bemutatott extrudált ké-
szítményekhez hasonlóan igen homogén összetevő-eloszlatottságot lehet vele elérni (a terme-
lékenysége azonban jóval elmarad az extrúzióétól). Ezért ideális abból a szempontból, hogy 
elegendően nagy nagyítást alkalmazva minden pontban kis ingadozás mellett ugyanazt a kon-
centrációt tudjuk mérni, ezért vizsgálható az egyes pontfelvételek hibája. 

 
 
4.6.2. Felvételi módszerek és zavaró tényezők 
 
A mintasorozat tizenegy mintából állt, ezek mindegyikéről egy-egy 5×5 képpont méretű 

Raman-térkép készült viszonylag nagy mintatérfogatot besugárzó, 10× nagyítású objektívvel 
és frekvenciakettőzött Nd-YAG lézerrel. (A rendelkezésre álló legkisebb  – 5×-ös – nagyítású 
ún. makrolencse alkalmazását elvetettük, mert ez a lencse a tapasztalataink szerint óriási 
mennyiségű fluoreszcens sugárzást is összegyűjt, ennélfogva igen rossz minőségű spektrumo-
kat szolgáltat.) A konfokális lyuk méretét a maximális értékre állítottuk annak érdekében, 
hogy a lehető legnagyobb mintamélységről visszaszórt fotonok is beérkezzenek a detektorba. 
A képpontok közötti lépésköz 200 µm volt a szomszédos pontok függetlenségének megőrzése 
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érdekében (az alkalmazott előállítási technológia mellett a porlasztva szárított szemcsék név-
leges mérete 10 µm és a szemcsék 90%-a 45 µm alatt volt). 

Ugyanakkor kihívást is jelent egy koffein-PLGA rendszer Raman-vizsgálata, ugyanis ez 
esetben néhány zavaró tényező fennáll. Egyrészt az egyik összetevő (PLGA) spektruma ki-
emelkedően erős fluoreszcens hátteret tartalmaz nem csak makrolencse, hanem 10× nagyítású 
mikroszkópi objektív alkalmazása mellett is (4.6.1. ábra). Másrészt nagy a különbség a két 
összetevő Raman-aktivitása között. Míg a koffein sávjai igen élesek és intenzívek, addig az 
ugyanannyi idő alatt felvett PLGA spektrumban a sávok intenzitása jóval kisebb (ez is látható 
a 4.6.1. ábrán). 
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4.6.1. ábra Tiszta PLGA (piros) és tiszta koffein (kék) korrekciók nélküli referenciaspektruma 
 

A kalibrációs sornak a teljes koncentrációtartományt felölelve képesnek kell lennie e za-
varó tényezők kezelésére, hiszen egy ismeretlen mintákról készült térképen az egyes pontok-
ban bármilyen koncentrációban jelen lehet a hatóanyag. 

 
 
4.6.3. Kalibrációs sor felépítése 
 
A kalibrációs sorozat 11 különböző tömegszázalékos összetételben tartalmazta a koffein 

hatóanyagot, ezeket a 4.6.1. táblázat tartalmazza. Ezeket 6:5 arányban különítettük el kalibrá-
ló, illetve validáló halmazra (ezek mibenlétéről bővebben ld. a 2.2.3.5.2. alfejezetet). 

A modellek alkalmazhatóságát jövőbeni minták előrebecslésére tehát egyrészt a kalibráló 
sorral majdnem megegyező méretű validáló halmazzal vizsgáltuk. Emellett azonban több-
elem-kihagyásos keresztellenőrzést is végeztünk, mely során minden koncentrációértékhez 
úgy történt a hiba számolása, hogy az adott koncentrációhoz tartozó mérési pontok nem sze-
repeltek a regressziós modell felépítésében. A választott keresztellenőrzési és validálási mód-
szerekkel kapcsolatban további megjegyzések találhatók a Függelék 9.3.4.1. fejezetében. 

 
4.6.1. táblázat Kalibráló és validáló halmazt alkotó minták tömegszázalékos összetétele 

 

minta koffein PLGA halmaz  minta koffein PLGA halmaz 
C0P100 0% 100% kalibr.  C40P60 40% 60% valid. 
C05P95 5% 95% valid.  C50P50 50% 50% kalibr. 
C15P85 15% 85% kalibr.  C60P40 60% 40% valid. 
C20P80 20% 80% valid.  C80P20 80% 20% kalibr. 
C25P75 25% 75% valid.  C100P0 100% 0% kalibr. 
C30P70 30% 70% kalibr.      
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4.6.4. Vizsgált regressziós módszerek és modelljóság-jellemzők 
 
A Raman-térképezéses mennyiségi elemzés célja a rendelkezésre álló kemometriai fel-

dolgozási módszerek minél teljesebb körű összehasonlítása volt. Referencia-módszerekként a 
kiválasztott (az egyes összetevőkre legjellemzőbb) sávok görbe alatti területén alapuló egy-
változós regressziót és a tiszta összetevők referenciaspektrumain alapuló klasszikus legkisebb 
négyzetek módszerével (CLS) végzett modellezést alkalmaztuk. E két módszert használják 
leggyakrabban a spektrumok (fél)kvantitatív értékelésére. Ezekhez általában nem is készíte-
nek kalibrációs sorozatot és csak becslési jelleggel alkalmazzák, jelen vizsgálatunkban azon-
ban fontos volt annak meghatározása, hogy valójában mekkora a meghatározás hibája e mód-
szerek használata esetén. Az egyváltozós és a CLS módszer alkalmazásával elért eredmények 
a Függelék 9.3.4.3-4. fejezeteiben találhatók.  

Ezek után következett a pontosabb mennyiségi elemzésre alkalmas többváltozós lineáris 
regressziós algoritmusok tesztelése, amelyek nagy része szintén a disszertáció Függelékében 
kerül ismertetésre (9.3.4.5-7 fejezetek). Ezek közül legjellemzőbbek a főkomponens-
regresszió (PCR) és a részleges legkisebb négyzetek módszere (PLS). A klasszikus legkisebb 
négyzetek módszere is alkalmazható nemcsak a tiszta összetevők referenciaspektrumait, ha-
nem a teljes kalibráló sorról készült összes spektrumot (illetve az ismert koncentrációértéke-
ket) felhasználva. A CLS módszer széleskörűen alkalmazható – és a jelen fejezetben is vizs-
gált – kiterjesztése és módosítása az alternáló legkisebb négyzetek módszerével végzett több-
változós görbefelbontás (MCR-ALS), mely megfelelő megkötésekkel alkalmazható mennyi-
ségi meghatározásban is [118]. 

További kérdés volt annak meghatározása, hogy a lineáris regressziós módszerek miként 
és mennyivel tehetők pontosabbá különböző változókiválasztási (variable selection) eljárások 
alkalmazásával. Ezek segítségével kiválaszthatók a meghatározás pontosságát legjobban javí-
tó hullámszám-csatornák és teljesen elhagyhatók azok, melyek nem hordoznak jelentős kvan-
titatív információt. 

Végül pedig a nemlineáris módszerek alkalmazására került sor, összehasonlítva a fent 
említett technikákkal. Ennek során a görbe alatti területek nemlineáris regresszióját, majd a 
polinomiális részleges legkisebb négyzetek módszere (pPLS), az ún. helyileg súlyozott reg-
resszió (LWR), és a támogatóvektor-módszer (SVM) optimalizálását végeztük el, illetve vizs-
gáltuk alkalmazhatóságukat valamint érzékenységüket a túlillesztésre (mely minden modell-
nél fennállhat, de különösen gyakran előfordul nemlineáris tanuló algoritmusok esetében). A 
mesterséges ideghálózatokon (ANN) alapuló eljárások nem képezték a vizsgálatsorozat ré-
szét, mert több változót (oszlopot), mint esetet (sort) tartalmazó tanítóhalmaz-mátrixokra – 
mint amilyen a jelen vizsgálatokban is rendelkezésre áll – támogatóvektor-módszerrel jobb 
modellek építhetők az algoritmikus paraméterek kisebb száma miatt [85]. 

A megfelelő pontosság eléréséhez a regressziós módszer kiválasztásán túl kiemelkedően 
nagy jelentősége van az adatelőkészítésnek. A Raman-térképezésben rutinszerűen alkalmazott 
adatelőkészítési módszerek az alapvonal-korrekció és a normálás. Ahogy a szakirodalomban 
található közleményekben, úgy az eddigi fejezetek nagy részében is ezek használata megelő-
zött mindennemű értékelést, illetve kemometriai feldolgozást. E fejezetben, illetve a Függelék 
kapcsolódó részében azonban ezek hatásait külön tárgyaljuk, hiszen elméletileg a Raman-
sávok eredeti (transzformálatlan) intenzitása lineárisan függ a koncentrációtól, illetve a fluo-
reszcens háttér is tartalmazhat mennyiségi információt, ha az főként egy bizonyos összetevő-
höz köthető. Ezeken túlmenően minden esetben teszteltük a kemometriában gyakran alkalma-
zott – s általában javuló eredményekhez vezető – egyéb módszereket is, mint pl. az adatmátrix 
átlagra centrálása, ill. (oszlop-)standardizálása. 

A regressziós módszerek, ill. adatelőkészítési eljárások összehasonlításához alkalmazott 
legfontosabb mutató a meghatározás közepes négyzetes hibája (RMSE) volt. A kalibráló és 
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validáló halmaz elemeinek meghatározásakor kapott kalibrációs (RMSEC), ill. előrebecslési 
(RMSEP) közepes négyzetes hibát minden esetben kiszámítottuk. Keresztellenőrzésre és az 
ezt jellemző hiba (RMSECV) számítására csak abban az esetben került sor, ha ez automatiku-
san elvégezhető volt az alkalmazott szoftverek valamelyikével. A fenti három jellemzőre 
együttesen a „meghatározás hibájaként” hivatkozunk a továbbiakban. A referencia-módszerek 
és a többváltozós görbefelbontás (MCR-ALS) esetét kivéve további modelljóság-jellemzőként 
szerepeltek a számított és bemért koncentráció közötti függvény tengelymetszete és determi-
nációs együtthatója (szintén külön-külön számolva kalibrációra, keresztellenőrzésre és 
validálásra). 

 
 
4.6.5. Referencia-módszerekkel elért eredmények rövid ismertetése 
 
Az összetevők eloszlatottság-térképeinek meghatározására jelenleg vagy egy kiválasztott 

sáv görbe alatti területét használják elterjedten (ld. a 4.1. fejezetet is), vagy pedig a minta ösz-
szetevőinek tiszta referenciaspektrumait veszik alapul és a klasszikus legkisebb négyzetek 
módszerét alkalmazzák (pl. 4.2. fejezet). Amikor a térképekből mennyiségi információt is 
nyernek, ugyanezeket a módszereket használják közelítő becslésre. Elsőként tehát e módsze-
reket vizsgáltuk. 

A választott sávok görbe alatti területén alapuló egyváltozós lineáris regressziós modellek 
semmelyik adatelőkészítési módszer alkalmazásával nem vezettek megfelelő meghatározási 
pontossághoz. A koffein legszelektívebb, 559 cm-1-nél jelentkező sávjának alkalmazásával, 
optimális adatelőkészítéssel (alapvonal-korrekciót követő normálással) sem sikerült a közepes 
négyzetes hibát 13% alá csökkenteni. E nagy érték fő oka a normált sávintenzitás nemlineáris 
koncentráció-függése, a normálás elhagyásával azonban a fókuszálási bizonytalanság miatt 
még nagyobb a meghatározás hibája. Az eredmények részletes bemutatását a Függelék 
9.3.4.2. és 9.3.4.3. fejezetei tartalmazzák. 

A tiszta összetevők referenciaspektrumait alkalmazva, klasszikus legkisebb négyzetek 
módszerével (és az így becsült koncentrációk (2.7) egyenlet szerinti skálázásával) jobb meg-
határozás érhető el, azonban csak akkor, ha nem alkalmazunk normálást. Megfigyelhető 
azonban, hogy normálás nélkül is tapasztalható némi nemlinearitás elsősorban magas (≥30%) 
koffeintartalom esetén. Az elért legkedvezőbb meghatározási pontosság 6% körüli, azonban 
ehhez porlasztva szárított, azaz a meghatározandó készítménnyel megegyező technológián 
keresztülment tiszta összetevők referenciaspektrumát kellett alkalmazni. (A nem porlasztva 
szárított tiszta összetevők referenciaspektrumait használva 2-3 százalékponttal nagyobb a 
meghatározás hibája.) Mivel a referenciaspektrumokat alkalmazó CLS modellezés lényegét 
már a 4.2. fejezet is ismerteti, a koffein-PLGA rendszeren végzett vizsgálatok ilyen értékelé-
sét a Függelék 9.3.4.4. fejezetében tüntettük fel. 

 
 
4.6.6.  Többváltozós lineáris regressziós módszerek  
 
A sáv alatti területen alapuló egyváltozós regresszió az összetevők sávjainak intenzitása 

és a koncentráció közötti direkt összefüggés felállítását jelenti. A dolgozat korábbi fejezetei-
ben (és a Függelékben ismertetett ún. CLS modellezés esetében) pedig a referencia-spektru-
mokat illesztjük a mértekre, és a koncentrációkat ezen illesztés súlyfaktoraiként kapjuk meg. 
Többváltozós módszerek esetében is lehetséges azonban direkt regressziós modell felépítése a 
koncentrációk meghatározására, ezért ezeket a lehetőségeket is vizsgáltuk. 

Jelen fejezet a kalibráló sor segítségével felállított CLS regressziót, a főkomponens-
elemzésen alapuló módszereket, a többváltozós görbefelbontás (MCR-ALS) kalibrációra al-
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kalmas változatát és a változókiválasztási (variable selection) eljárásokkal támogatott regresz-
szió alkalmazhatóságát mutatja be. 

 
4.6.6.1. Klasszikus legkisebb négyzetek módszere az egész kalibráló halmaz alkalmazásával 
 
A CLS módszer elvi pontatlanságának fő oka, hogy a kalibrációs egyenest – két összete-

vő meghatározása esetén – mindössze két pontra illesztjük. A módszer alkalmazható regresz-
szióként is, ahol a szokásos módon, ismert koncentrációkkal történik meg a modell betanítása 
(a részletek ismertetése a Függelék 9.1.3.3. fejezetében található). Ez utóbbi annyiban külön-
bözik a referenciaspektrumos modellezéstől, hogy a tiszta összetevők spektrumát a (2.8) 
egyenlettel az ismert koncentrációkból (C) és a kalibrációs adatsorból (X) becsüljük. A Füg-
gelék 9.3.4.5. fejezetében ismertetett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a CLS regresz-
sziós alkalmazása nem előnyösebb a kétpontos, azaz csak a tiszta összetevők referenciaspekt-
rumait alkalmazó modellezési eljárásnál. 

 
4.6.6.2. Többváltozós görbefelbontás – váltakozó legkisebb négyzetek módszere (MCR-ALS) 
 
A koncentrációkból a (2.7) egyenlet alapján számolt tisztaösszetevő-spektrumok segítsé-

gével végzett, az előző alfejezetben bemutatott regresszió esetében komoly hibaforrást okoz-
hat a számolt koncentrációk és spektrumbeli intenzitások esetlegesen negatív értéke. Továbbá 
a mért spektrumok ingadozása az egyes mérési pontokban megjelenik a számolt tisztaösszete-
vő-spektrumokban és így a becsült koncentrációkban is. E problémák megoldására a 4.3-4.5. 
fejezetekben már bemutatott többváltozós görbefelbontás – nemnegativitási és anyagmérleg-
kritériumok segítségével – lehet alkalmas. Egy további (egyenlőségi, angolul equality v. 
correlation) kritérium azt is lehetővé teszi, hogy egyes spektrumokhoz tartozó koncentráció-
kat a bemérttel egyenlő értékeken tartsuk, azaz a módszer így alkalmassá tehető mennyiségi 
kalibrációra. Az iterációs algoritmus tehát aszerint véglegesíti az összetevők spektrumainak 
alakját, hogy ezek, ill. az ezekből és az X mátrixból számolt koncentrációk egyaránt megfelel-
jenek mindezen követelményeknek. 

Az MCR-ALS működési elve alapján várható előnyök ellenére vizsgálataink kimutatták, 
hogy a fizikai megkötések semmilyen kombinációjával nem javítható a meghatározás pontos-
sága a CLS regresszióhoz képest. Ezért az eredményeket a Függelék 9.3.4.6. fejezetében kö-
zöljük. 

 
4.6.6.3. Inverz legkisebb négyzetek módszere (ILS) 
 
A CLS és MCR-ALS módszerek (regresszós esetben is) a spektrumok lineáris kombiná-

lásán alapulnak, és ezáltal próbáljuk meg minél kisebb hibával visszakapni a mért spektrumot. 
A regresszió azonban közvetlenül is végezhető, amikor az adatmátrix soraiban található spekt-
rumok intenzitásértékeinek megfelelően súlyozott összegével közelítjük a koncentrációkat. Az 
így elvégzett többszörös lineáris regressziós (MLR) vagy más néven inverz legkisebb négyze-
tes (ILS) módszer értelemszerűen csak akkor alkalmazható, ha több egyenlet van, mint am-
ennyi ismeretlen, azaz több spektrum van felvéve, mint amennyi hullámszám-csatornából az 
egyes spektrumok állnak. 

Jelen esetben a spektrumok 1000 változóból (hullámszám-csatornából) állnak, tehát mi-
nimum ezer különböző minta mérésére lenne szükség. Ez természetesen munkaigényes és 
nehezen kivitelezhető (különösen, ha validáló halmazt is el szeretnénk különíteni). Egyik le-
hetséges eljárás a szomszédos oszlopok átlagolása (pl. minden 10 oszlopé, mellyel a változók 
száma 100-ra csökken, és 150 kalibráló spektrummal már teljesül az egyértelmű megoldás 
létezésének matematikai kritériuma [140]). A numerikusan kapott megoldás azonban így is 
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instabil a kalibrációs mátrix rossz kondíciója miatt, azaz a kalibrációs mátrixokat terhelő nu-
merikusan apró hibák óriási eltérést okozhatnak a becsült koncentrációkban. Jelen dolgozat-
ban tehát nem történt meg ennek a módszernek a behatóbb elemzése. 

 
4.6.6.4. Főkomponens-elemzésen alapuló regressziós módszerekkel elért eredmények 
 
Rossz kondíciójú mátrixok esetében jól használhatók a főkomponens-elemzésen alapuló 

regressziós módszerek (főkomponens-regresszió – PCR, ill. részleges legkisebb négyzetek 
módszere – PLS, ld. a 2.2.3.4.2 és 2.2.3.4.3. alfejezeteket). Az összes változó alkalmazása 
helyett megfelelő számú főkomponens alkalmazásával az egyértelmű megoldás létezéséhez 
szükséges kritérium, valamint a kondíció javítása egyaránt teljesíthető. 

A főkomponens-elemzésen alapuló eljárások esetében az egyik legfőbb kérdés az alkal-
mazandó főkomponensek (PC) száma. Ezek tulajdonképpen azt mutatják meg, hogy hány 
tényező (faktor) segítségével írható le megfelelően az adathalmaz. Matematikailag ez az 
adatmátrix pszeudorangját jelenti, fizikai értelme pedig a minta összjeléhez hozzájáruló össze-
tevők száma. (Zavaró fizikai és kémiai effektusok hiányában, ideális esetben ez megegyezik a 
mintát alkotó összetevők számával). 

A 4.4. fejezetben bemutattuk, hogy a mikroszkópi Raman-spektrumokat többféle zavaró 
hatás terheli. Ezek miatt a szükséges főkomponensek száma mind a kalibrációs adatmátrix 
pszeudorangja, mind pedig a keresztellenőrzés során kapott legkisebb közepes négyzetes hiba 
(RMSECV) alapján igen nagy értéknek (~5-7) adódik. Ez utóbbinak részletes bemutatása a 
Függelék 9.3.4.7. fejezetében található. A főkomponensek szemrevételezése alapján jelentős 
fizikai-kémiai információt csak az első kettő hordoz, a többiben főként zavaró hatások érvé-
nyesülnek. Ennélfogva minden regressziós modellt (maximum) két főkomponenssel építet-
tünk fel. 

A Függelék 9.3.12. táblázatában láthatók a PCR és PLS módszerekkel elért eredmények 2 
főkomponens alkalmazásával. Az egyváltozós módszerhez hasonlóan a nyers spektrumok 
nem alkalmasak a koncentráció meghatározására, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a nyers 
adatsor centrálásával vagy standardizálásával ugrásszerűen javul a meghatározás pontossága. 
(A javulás mértéke akkor is szembetűnő, ha több, akár 7-8 főkomponenst alkalmazunk a nyers 
adatsorra épített modellen). Alapvonal-korrekció alkalmazása esetén is javul mind a keresztel-
lenőrzési, mind az előrebecslési hiba, azonban a fluoreszcens háttér eltávolítása nem elegendő 
a pontos koncentráció-meghatározáshoz – még ezt követő centrálás és standardizálás esetén 
sem. A problémát valószínűleg a fókuszálási bizonytalanság okozza, mely a jelek szerint ki-
küszöbölhető normálás alkalmazásával, s így 8% alá csökkenthető a meghatározás hibája. Az 
eredmény kis mértékben itt is tovább javítható centrálás vagy standardizálás alkalmazásával. 
(Fontos azonban, hogy ilyenkor a koncentrációkat tartalmazó oszlopvektoron is ugyanúgy kell 
centrálást, ill. standardizálást alkalmazni.) 

A Függelék 9.3.12. táblázata alapján az is megállapítható, hogy a PLS módszer majdnem 
mindegyik előkészítési eljárás után jobb eredményeket szolgáltat, mint a PCR, így ez utóbbi 
alkalmazása javasolt. A különbségek szembetűnőbbek a kevésbé jó eredményeket szolgáltató 
adatelőkészítési módszerek esetében, azonban alapvonal-korrekció utáni, normált és centrált 
vagy standardizált adatsoron is kismértékű javulás észlelhető a koncentrációmátrixot közvet-
lenül felhasználó PLS alkalmazásával. 

A főkomponens-elemzésen alapuló módszerek már két PC, ill. LV alkalmazásával vala-
melyest jobb eredményt szolgáltatnak, mint a CLS regresszió vagy az MCR-ALS, amint azt 
az alacsonyabb RMSECV és RMSEP értékek mutatják. A 4.6.2. ábrán látható, hogy a centrált 
adatsoron két LV-vel épített PLS modell alkalmazásával 6-6,5% körüli meghatározási hiba 
érhető el. A referencia-módszereknél tapasztalt nemlinearitás itt is megjelenik, illetve a 
reziduumok esetenként ±15% körüli értéket is elérnek. Ilyen körülmények között tehát a meg-
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határozási pontosság nem volt egyértelműen javítható a Függelék 9.3.4.4. fejezetében bemuta-
tott CLS modellezéséhez képest (a kalibráló halmazon számolt hiba csökkent, a validáló hal-
mazon számolt azonban nőtt). Mindazonáltal, amennyiben bizonyosságot nyer, hogy egyes 
zavaró hatások a jövőbeni mintákra is ugyanebben a formában jelentkeznek – azaz a rendszer 
válaszjelének állandó részét képezik – több főkomponens bevonásával még tovább javítható a 
meghatározás. A hiba csökkentésének másik módja az eredeti hullámszám-változók számának 
célszerű csökkentése. 
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4.6.2. ábra PLS regresszióval számolt és bemért koncentrációk összehasonlítása két főkom-

ponens felhasználásával 
 
 
4.6.7. Változókiválasztási módszerekkel segített lineáris regressziós módszerek 
 
A főkomponens-elemzésen alapuló módszerek lényege, hogy az eredetileg ezer 

hullámszámcsatorna helyett olyan új változókat hoz létre, melyek ezen eredeti változók lineá-
ris kombinációi, és melyek közül az első néhány megfelelően leírja az adathalmazban rejlő 
információt. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy minden egyes főkomponens mindegyik eredeti 
változót tartalmazza a lineáris kombinációban [27]. 

Egy 1000 változóból álló spektrumban könnyen elképzelhető, hogy előfordulnak nem in-
formatív változók, melyek nem javítják, hanem inkább rontják a felépített regressziós modell 
pontosságát. Még ha ezek kis súlyfaktorral vesznek is részt a főkomponensek felépítésében 
(bár erre sincs semmi garancia), hatásuk nem küszöbölhető ki teljesen. Elképzelhető, hogy e 
szükségtelen változók elhagyásával javítható a modellek előrebecslési pontossága. A jelen 
dolgozat két változókiválasztási módszer alkalmazását mutatja be, az intervallum PLS-t 
(iPLS) és a genetikus algoritmusokkal segített PLS-t (PLS-GA). 

 
4.6.7.1. Intervallum PLS (iPLS) 
 
Az ebben az alfejezetben ismertetett lehetőség során az egyes hullámszámcsatornák 

szisztematikus kihagyásával, ill. bevonásával történik számos egymást követő PLS (vagy 
PCR) regresszió elvégzése. Az így felépített regressziós modellek közül kiválasztható a leg-
jobb keresztellenőrzési eredményeket biztosító modell. 

A spektrális adatsorok jellemző tulajdonsága, hogy a szomszédos változók összefüggnek 
egymással. Ennek az az oka, hogy a spektrális felbontás kisebb (azaz a szignifikánsan elváló 
rezgési sávok félértékszélessége nagyobb) a vizsgált hullámszámtartománynak és a detektor 
képpontszámának hányadosaként adódó elméletileg lehetséges felbontásnál. Az óriási számí-
tásigény mellett ez a másik ok, ami miatt a változók egyenkénti kihagyása-bevonása helyett 

a) b) 
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szomszédos változók csoportjainak (változóablakoknak) a kihagyását szokás elvégezni. Jelen 
vizsgálatsorozatban 5, 20, ill. 40 szomszédos változó alkotott egy csoportot (azaz a teljes tar-
tomány 200, 50, ill. 20 ablakra lett osztva). A másik fontos tényező pedig annak eldöntése, 
hogy egyetlen változóablak alkalmazásától indulva történjen a többi hozzáadása (forward 
iPLS), vagy pedig az összes ablak közül először egyet, majd egyre többet kihagyva történjen 
az elemzés (reverse iPLS). 
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4.6.3. ábra iPLS módszerrel kiválasztott változók normált adatsorokon a) 5; b) 20; c), 40 

változót tartalmazó intervallumok (ablakok) alkalmazásával, d) nem normált adatsorokon 5 
változót tartalmazó intervallumok alkalmazásával 

 
A vizsgálatokat alapvetően csak az alapvonal-korrekciót követően normált és centrált 

adatsoron végeztük el, melyek eredményeit a Függelék 9.3.13. táblázata ismerteti. A legszű-
kebb változóablak-méretet alkalmazva láthatók a nyers és az alapvonal-korrekció utáni adat-
sorok eredményei is (a 9.3.12. táblázatban ismertetett tapasztalatok alapján centrálás alkalma-
zásával). Az egyes esetekben kiválasztott változókat a 4.6.3. ábra illusztrálja. 

A 4.6.3. ábrán megfigyelhető, hogy a változókiválasztási algoritmus futásának végén a 
hullámszám-változók nagy része elhagyásra kerül (beleértve a koffein legintenzívebb sávjait), 
és csupán kevés marad a modellben. Az iPLS módszer a keresztellenőrzési hiba lokális mini-
mumát keresi, és ezt a minimumot mindössze két oldalról tudja megközelíteni. Látható, hogy 
0, illetve 1000 változóból indulva más lesz ez a lokális minimum, adott változóablak-széles-
ség (illetve itt nem változtatott lépésköz) mellett a többi lokális minimum megkeresésére 
nincs lehetőség. A forward, illetve reverse módban indított iPLS modellek előrebecslési jósá-
gában azonban csak kis különbségek vannak, mindkettő módszer alkalmazhatónak bizonyult. 
Ugyanakkor a reverse iPLS általában több változót tart meg, köztük több olyat, melyhez va-
lamelyik összetevő rezgési sávja is tartozik. Különösen szembetűnő ez a 20 változót tartalma-
zó ablakok alkalmazása esetében, ahol forward üzemmódban egyetlen sáv kiválasztása törté-
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nik meg, emellett pedig két olyan tartományé, mely az alapvonalhoz tartozik. (Ilyenkor foko-
zottan fennáll a túlillesztés veszélye, bár az előrebecslési hiba szintén kicsi volta jelen esetben 
ezt nem erősítette meg.) A gyakorlatban mindenesetre célszerűbbnek látszik a reverse iPLS 
modellt használni. (Az, hogy minden iPLS modell választott tartományt az alapvonalról is, 
összhangban áll más kutatók tapasztalataival [166].) 
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4.6.4. ábra: PLS regresszióval számolt és bemért koncentrációk összehasonlítása két főkom-
ponens felhasználásával, reverse iPLS változókiválasztás után 

 
Az iPLS alkalmazása eredményez kismértékű javulást a nyers (centrált) adatsor esetében 

is, azonban a csupán alapvonal-korrekció utáni spektrumok esetében (ugyanilyen paraméterek 
mellett) erős túlillesztéshez vezet. Ez a keresztellenőrzési hibát jóval meghaladó előrebecslési 
hibából látható (9.3.13. táblázat). Normált adatsor esetében nincs túlillesztésre utaló jel, és a 
meghatározási hiba megfelelő paraméterekkel mérési pontonként 2,5-3,5% körülire csökkent-
hető. A 4.6.4. ábra tanúsága szerint pedig a regressziós függvény nemlinearitásának mértéke 
nagymértékben csökkent, bár nagy koncentrációk esetén kis mértékben továbbra is jelen van. 
 

4.6.7.2. Alkalmas sáv választása sáv alatti területen alapuló koncentráció-meghatározás-
hoz iPLS módszerrel 

 
A 4.6.3. c ábra bemutatta, hogy a 40 változóablakos forward iPLS számítás egyetlen 

konkrét rezgési sáv kiválasztását eredményezte (szürke színnel jelölt tartomány). Ez felveti a 
kérdést: nem lehetséges-e, hogy az 1625-1677 cm-1 között megjelenő sáv görbe alatti területé-
nek egyváltozós regressziója is jobb eredményhez vezet, mint a vizuális úton kiválasztott, 
intenzív sávok. Ennek megválaszolása érdekében elvégeztük az e sáv görbe alatti területén 
alapuló regressziót. 

Az eredményeket a 4.6.5. a ábra és a Függelék 9.3.14. táblázata ismerteti, a Függelék 
9.3.12. ábrájával és 9.3.8. táblázatával analóg módon. A 4.6.5. b ábra a számolt koncentrációk 
reziduumait ábrázolja. Látható, hogy míg a vizuálisan választott sávok koncentráció-függése 
erősen nemlineáris, az iPLS módszerrel választott, közepesen intenzív koffein sáv görbe alatti 
területének koncentrációfüggése csak igen enyhe nemlinearitást mutat, illetve az ingadozás is 
egy kicsit jobb, mint a vizuálisan választott sáv esetében. Ez tehát arra enged következtetni, 
hogy Raman-térképezés esetében a spektrometriában általános eljárással ellentétben nem fel-
tétlenül a legintenzívebb sávot érdemes választani. A jelenség oka valószínűleg az, hogy a 
normálás a legintenzívebb sávok görbe alatti területére van leginkább hatással, míg kisebb 
intenzitású sávok esetén ez a hatás kevésbé fejeződik ki. 

A vizuálisan választott koffein sávokkal ellentétben az iPLS-sel, azaz egy többváltozós 
regressziós módszer bevonásával választott sáv esetében a meghatározási hiba 6,2-7,2% körü-
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lire csökkenthető. Tehát az így kiválasztott hullámszám-tartomány jellemzői a koncentráció-
meghatározás szempontjából messze jobbak, mint a legnagyobb várható érzékenység alapján 
választott sáv. Ezek fényében megállapítható, hogy az iPLS algoritmus akkor is jól hasznosít-
ható, ha valamilyen oknál fogva kizárólag választott sáv alatti területek alapján történő egy-
változós regresszióval történhet a meghatározás. (Ilyen ok lehet például gyógyszerek mennyi-
ségi elemzésekor a gyárak azon törekvése, hogy minél egyszerűbb és minél kevesebb kezelői 
tudást igénylő modellekkel történjen a meghatározás. Esetenként a hatóságok ezt jogi sza-
bályban rögzíthetik is.) 
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4.6.5. ábra: 40 változós ablakkal végzett forward iPLS módszerrel kiválasztott sáv görbe alat-
ti területén alapuló a) regressziós modell és b) a számított koncentráció reziduumai alapvonal-

korrigált és egységnyi görbe alatti területre normált adatsoron 
 

 
4.6.7.3. Genetikus algoritmusokkal támogatott PLS regresszió (PLS-GA) 
 
A felhasznált változók halmazának szűkítése optimalizálási feladat [166]. Az előző alfe-

jezetekben bemutatott iPLS hátránya, hogy „leragad” a felhasznált változók halmazának szű-
kítésekor/bővítésekor megjelenő lokális minimumokban. A változókiválasztás másik csoport-
ját alkotják a genetikus algoritmusok, melyek a globális minimumkeresést is lehetővé teszik. 
Működési elvüket a 2.2.3.4.4. alfejezet mutatja be. 

A genetikus algoritmusok lefutását számos tényező befolyásolja. Egyes működési para-
métereket csak a disszertációban itt nem ismertetett elővizsgálatok során változtattunk, néhá-
nyat egyáltalán nem módosítottunk. A jelen tanulmányban lefuttatott GA optimalizációs eljá-
rások paramétereit a Függelék 9.3.15. táblázata foglalja össze. Mivel a normálás szükségesnek 
bizonyult mind a PLS, mind az iPLS módszerek esetében, minden GA számítást az alapvonal-
korrekció és normálás után kapott adatsoron végeztünk. 

Az első négy evolúciós futtatást standardizált adatsoron végeztük, mert a GA esetében ez 
javasolt [164-166]. Elővizsgálataink során azonban a centrálás legalább olyan jó eredmények-
hez vezetett, így ilyen számításokat is végeztünk. Az életrevalóság számításához (keresztel-
lenőrzéshez) többféle adatfelosztást is végeztünk. A kalibrációs halmaz három részre osztása 
(4-6. futások) azt szolgálta, hogy – a GA esetében randomizált helyzetű – blokkokal végzett 
keresztellenőrzés során is biztosan legyen olyan koncentrációérték, melyhez egyáltalán nem 
tartoznak mérési pontok a keresztellenőrzés aktuális lépése során. A 7a-c. és 8a-c. futások 
között a gének keresztezésének módjában volt különbség, a többi paraméter előzetes vizsgála-
tok során megállapított optimális beállítása mellett. Az egy sorszámon belüli a-c. futások egy-
egy változatlan beállításhoz tartozó párhuzamos futások voltak a reprodukálhatóság vizsgála-
tának céljából. 

a) 
 a) b) 

b) 
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Ablakok felh. gyakorisága a 49. generációban

 
4.6.6. ábra Genetikus algoritmusok (7a. számú) futtatásának nyomonkövetési diagramjai  

 
A genetikus algoritmusok futása több diagnosztikai ábrával követhető, melyek informá-

ciót szolgáltatnak az optimalizációs folyamat állásáról. Ezeket a 4.6.6. ábra mutatja be a 7a. 
számú futtatás példáján, és alkalmasak futás közbeni beavatkozás elősegítésére, valamint utó-
lagos elemzésre is. A 4.6.6. a ábra az egyes modellek életrevalóságát (fitnessét, azaz 
RMSECV értékét) ábrázolja a felhasznált változóablakok számának függvényében. Meg kell 
jegyezni, hogy a GA optimizáció során a keresztellenőrzéshez kihagyott minták kiválasztása 
mindig randomizált módon történik, még blokk-kihagyásos esetben is, ugyanis ekkor a blokk 
pozíciója véletlenszerűen van kiválasztva. Ezért a fitness nem egyezik meg a koncentráció 
szempontjából egyelem-kihagyásos módszerrel számolt (azaz a Függelék 9.3.10. és 9.3.12. 
táblázataiban, illetve a 4.6.2. és 4.6.4. ábrákon feltüntetett) RMSECV-vel. Fontos továbbá 
szem előtt tartani, hogy az RMSECV az „életrevalóságnak” egy inverz skálájú mértéke, azaz 
a kisebb érték a „jobb”. 

A 4.6.6. a ábrán megfigyelhető, hogy a kevesebb változóablakot használó modellek „élet-
revalóbbnak” bizonyultak. (A félreértések elkerülése érdekében ki kell emelni, hogy a fitness 
érték közepes négyzetes keresztellenőrzési hibát jelöl, azaz az alacsonyabb fitness érték jelent 
jobb „életrevalóságot”.) Ez a tapasztalat a futások felére volt jellemző (2,4,5,8,9,10,12), a 
többi esetében az életrevalóság nem mutatott semmilyen trendet (1,3,6,7,11,13,14). A válto-
zóablakok számának evolúciója a generációszám növekedésével viszont a 4.6.6. b ábrához 
hasonlóan minden esetben csökkenő trendet mutatott. Ez arra utal, hogy a változóknak csak 
kis százalékát érdemes megtartani – hasonlóan az iPLS változókiválasztás tapasztalataival. A 
4.6.6. c ábra a populáció átlagos (kék) és a benne található legjobb egyed (fekete) életrevaló-
ságát mutatja, összehasonlítva az összes változót használó modellével (piros szaggatott vo-
nal). Az átlagos és a legjobb életrevalóság trendje a Függelék 9.3.15. táblázatában ismertetett 
körülmények mellett mindig megegyezett, ez arra utal – bár nem zárja ki az ellentétét – hogy 
a populáció nem tartalmaz egymástól nagymértékben eltérő egyedeket. Ugyanerre utal a 
4.6.6. d ábra is, mely az egyes változóablakok kiválasztási gyakoriságát tünteti fel (piros gör-
bével a kalibráló halmaz átlagspektrumát mutatva, hogy azonosítható legyen, az egyes válto-
zóablakok mely sávokhoz tartoznak). A 4.6.6. d ábra itt azt az általánosan is tapasztalt jelen-
séget illusztrálja, hogy egy adott változóablakot egy populáción belül vagy (majdnem) mind-
egyik egyed tartalmazza, vagy egyik sem. A 4.6.6. c ábrával kapcsolatban továbbá megjegy-

a)  a) b) 

b) 

c) d) 
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zendő, hogy míg kisebb-nagyobb „buckáktól” eltekintve a generációszám növelésével általá-
ban csökken az egyedek előrebecslési hibája, ez nem minden esetben van így. A Függelék 
9.3.20. ábráján például a 8a. futás esetében látható, hogy míg az életrevalóság és a változóab-
lakok száma, ill. az ablakok számának evolúciója a 4.6.6. ábrán is bemutatott trendet mutatja, 
a modellek életrevalósága az evolúció során „túllendül” az optimumon, és a konvergencia 
elérésekor nem az addigi legjobb modelleket kapjuk. 

A legjobb GA modelleket a korábbi fejezetekben ismertetett módon is összehasonlítottuk. 
Az előrebecslési jellemzők meghatározásához a validáló halmazból is eltávolítottuk az adott 
GA modell által nem használt változókat, a keresztellenőrzést pedig a megszokott módon, 
koncentrációt tekintve egyelem-kihagyásos módszerrel végeztük. Az eredményeket a Függe-
lék 9.3.16. táblázata ismerteti, mely alapján egyértelműen megállapítható, hogy a genetikus 
algoritmusok végeredménye (ebben az esetben) nem reprodukálható. Ugyanezt támasztja alá a 
kiválasztott változók összehasonlítása, melyet a Függelék 9.3.21. ábrája mutat be. 

A 4.6.7. a ábra hasonlítja össze a genetikus algoritmusok alkalmazásával létrehozott két 
legéletrevalóbb modell által kiválasztott változókat. Látható, hogy bár a két modell jósági 
mutatói alig különböznek egymástól, génjeik mindössze két változóablakban egyeznek meg 
(131-135. és 436-440. változók, melyek rendre a 1656 cm-1-es és az 1240 cm-1-es rezgési sáv-
nak felelnek meg). Noha a két modellben kiválasztott nem pontosan megegyező változóabla-
kok között is van olyan, amelyek ugyanazt a sávot reprezentálják (30-70. és 580-610. válto-
zók, azaz 1765 cm-1-es és 1021 cm-1-es sávok), a két modell hasonló előrebecslési hibáját nem 
egyértelműen génbeli hasonlóság okozza. 

A 4.6.7 b ábra lehetővé teszi a sokszori evolúciók során kialakult trendek megállapítását. 
A változókat jelölő szín sötétsége az adott változó kiválasztásának gyakoriságát mutatja a 
9.3.15. és 9.3.16. táblázatokban bemutatott összesen 14 evolúció legjobb modelljei alapján. 
(Lehetséges az egész populációk figyelembevétele is, de az kevésbé átlátható ábrát eredmé-
nyezne.) A várakozásokkal ellentétben az tapasztalható, hogy a szemre legkarakteresebb sá-
vokhoz tartozó változók nem, vagy csak kevés esetben kerülnek kiválasztásra (ld. a nyíllal 
megjelölt sávokat a 4.6.7. b ábra felső részén). Sok esetben az is előfordul, hogy míg e karak-
teres sávok igazán intenzív tartományai nem, a széleiket tartalmazó változóablakok azonban 
kiválasztásra kerülnek. 
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4.6.7. ábra a) legkisebb előrebecslési hibával rendelkező modellek által alkalmazott változók 
–  piros: 7a evolúció legjobb egyedének változói; kék: 8b evolúció legjobb egyedének válto-

zói; b) változóablakok kiválasztásának gyakorisága az egyes GA evolúciók legjobb modellje-
inek (egyedeinek) összesítésével 

 
A 4.6.5. alfejezetben már előkerült, hogy a normálás a sávok intenzitásának koncentráció-

függését nemlineárissá teszi. Ez a tapasztalatok szerint leginkább az éles sávokra van hatással: 

a) 
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a nagyon intenzív tartományokat feltehetőleg ezért nem választja egyik modell sem. A 4.6.8. 
ábrán látható, hogy az itt kapott legjobb előrebecslési tulajdonságokkal bíró PLS-GA modell-
ben (7a) valóban csak csekély mértékű nemlinearitás jelentkezik. A 4.6.4. ábrával összehason-
lítva megállapítható, hogy alapvetően hasonló tulajdonságú modell hozható létre, mint az 
ugyanekkora változóablak-méretet alkalmazó reverse iPLS-sel, bár az itt ábrázolt GA modell 
kis mértékben jobb a nagyobb koncentrációk (60-100%) tartományában, és kicsit rosszabb a 
kis és közepes koncentrációk meghatározásában. 
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4.6.8. ábra PLS regresszióval számolt és bemért koncentrációk összehasonlítása két főkom-

ponens felhasználásával, PLS-GA változókiválasztás után (7a evolúció) 
 

A genetikus algoritmusoknak a fenti eredmények értelmében megállapítható egyik hátrá-
nyos tulajdonsága, hogy a változókiválasztás ilyen módon nem reprodukálható jól. Minden-
képpen szükség van párhuzamos evolúciós futtatásokra, melyek emellett lehetővé teszik a 
változókiválasztás trendjeinek megfigyelését is. Nem zárható ki, hogy az itt bemutatott ered-
mények kis mértékben még tovább javíthatók a genetikus algoritmusok paramétereinek szisz-
tematikus optimalizálásával, azonban a sokféle lehetséges génkombináció miatt ez az optima-
lizálás nagyon sok erőforrást igényel, és későbbi vizsgálatok tárgyát képezi. A GA alkalmaz-
ható oly módon is, hogy a nagyon ritkán vagy sohasem kiválasztott változók kiszűrésével 
javítjuk a modellt. Ekkor konszekutív genetikus evolúciók is nagyobb biztonsággal futtatha-
tók (direkt változókiválasztás többszöri konszekutív futtatása esetében ugyanis fokozottan 
fennáll a túlillesztés veszélye) [166]. Ennek lehetőségeit szintén egy későbbi tanulmányban 
tervezzük vizsgálni. Összességében azonban megállapítható, hogy kellő számú evolúciós fut-
tatással előállított modellek közül sikerült kiválasztani a változók egy olyan halmazát, me-
lyekkel javítható a PLS modellek jósága és a meghatározási hiba 3,1% körülire csökkenthető. 

 
4.6.7.4. iPLS és PLS-GA módszerrel redukált adattömbök regressziója más többváltozós 

lineáris módszerekkel 
 
Az a tény, hogy a PLS regresszió nagymértékben javítható változókiválasztási módsze-

rekkel, felveti a kérdést, hogy a többi regressziós módszerre milyen hatással van a változók 
számának célzott redukálása. A kérdés megválaszolására az iPLS és PLS-GA algoritmusokkal 
kiválasztott változókat tartalmazó adattömböket használtuk fel. Természetesen mind az inter-
aktív változókiválasztás, mind a genetikus algoritmusok esetében az lenne a legkorrektebb 
eljárás, ha ezeket direkt módon összekötnénk a vizsgálni kívánt regressziós módszerrel – hi-
szen nem zárható ki, hogy a különböző regressziós módszerek esetében más-más változók 
lesznek a leginformatívabbak. Ugyanakkor mindegyik eddig bemutatott regressziós módszer a 
spektrumok additivitásán és a jelek koncentrációfüggésének linearitásán alapul. Emiatt az 
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előző alfejezetekben bemutatott, legjobb modellekhez vezető változóhalmazokra, ill. az ezek-
ből képzett redukált adattömbökre várhatóan jobb előrebecslési képességekkel rendelkező 
modellek építhetők a többi lineáris regressziós módszerrel is. 

A Függelék 9.3.17. táblázata tartalmazza részletesen az iPLS és GA módszerekkel előál-
lított, legkisebb meghatározási hibát mutató modellekhez vezető adattömbökkel elért eredmé-
nyeket CLS regresszió, MCR-ALS és PCR esetében. Mindegyik módszernél az optimális 
adatelőkészítést, illetve iterációs körülményeket alkalmaztuk. Az elvégzett vizsgálatok alap-
ján megállapítható (ld. a Függelék 9.3.22. ábráját is), hogy az iPLS csak a főkomponens-
elemzésen alapuló módszerek (PCR, PLS) pontosságát növeli számottevően, míg a genetikus 
algoritmusokkal redukált adattömbökön jelentős javulás volt elérhető CLS és MCR-ALS 
módszerekkel is.  

 
 
4.6.8. Nemlineáris regressziós és gépi tanulási módszerek 
 
Az előző fejezetek mindegyike olyan módszerek alkalmazását mutatta be, melyek feltéte-

lezték a Raman-jelek lineáris koncentráció-függését. A reziduum-ábrákból kiderült, hogy ez a 
feltétel nem teljesül maradéktalanul. Ugyan a tapasztalt nemlinearitás nagymértékben javítha-
tó megfelelő hullámszám-csatornák (változók) kiválasztásával és a többi elvetésével, a koffe-
in-koncentráció meghatározásának hibája valószínűleg csak a nemlinearitás explicit figye-
lembevételével javítható tovább. 

A dolgozat jelen fejezete a sáv alatti területek nemlineáris regressziójával, a részleges 
legkisebb négyzetek módszerének nemlineáris kiterjesztésével, a lokálisan súlyozott regresz-
szió főkomponenselemzés-alapú változatával és a gépi tanulási módszerek családjába tartozó 
támogatóvektor-módszerrel elért eredményeket mutatja be. 

 
4.6.8.1. Sáv alatti területeken alapuló egyváltozós nemlineáris regresszió 
 
A 4.6.5. fejezetben röviden ismertetett görbe alatti területen alapuló regresszió esetében 

az volt a tapasztalat, hogy a normálásra mindenképpen szükség van a fókuszálási bizonytalan-
ságok kiküszöbölése érdekében, ugyanakkor a rezgési sávok görbe alatti területének függése 
emiatt elveszíti a linearitását és a koncentráció-meghatározás közepes négyzetes hibája na-
gyon nagy marad (13-16% körül). A 4.6.7. fejezetben bemutattuk, hogyan lehet a teljes spekt-
rum, illetve annak célszerűen kiválasztott részeinek figyelembevételével csökkenteni a meg-
határozás bizonytalanságát. A másik lehetőség a valós, lineáristól eltérő regressziós függvény 
megkeresése és alkalmazása. 

Eredményeink alapján valószínűsíthető, hogy a regressziós függvény görbületét elsősor-
ban a normálás okozza. Ennek hatása egy adott sáv intenzitásértékére explicit módon felírha-
tó, ezáltal becsülhető a valódi regressziós függvény alakja. A nemlinearitás figyelembételével 
a meghatározási hiba 6-7%-ra csökkenthető, a 4.6.7.2. alfejezetben bemutatott, iPLS módszer-
rel kiválasztott sáv esetében pedig 4-5% körülire is javítható. Mivel az egyváltozós nemlineá-
ris regresszió is csak referenciaként szolgál a többváltozós módszerekkel kapott meghatározá-
si hiba megítéléséhez, a regressziós függvény levezetését és a vizsgálatok részleteit a Függe-
lék 9.3.4.9. fejezete tartalmazza. 

 
4.6.8.2. Polinomiális részleges legkisebb négyzetek módszerével (pPLS) elért eredmények 
 
Csakúgy, mint a sávintenzitások egyváltozós kezelésekor, a 4.6.6.4. fejezetben bemutatott 

PLS (és PCR) regresszió során számolt főkomponens-együtthatók (score-ok) esetében is lehe-
tőség van ezek előre definált nemlineáris függvényben történő alkalmazására is. Ehhez e ta-
nulmányban a PLS_Toolboxban hozzáférhető (bár rejtett) polinomiális PLS-t teszteltük. 
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A modellek optimalizálása a főkomponensek számának meghatározása mellett a főkom-
ponens-együtthatókra illesztett polinom fokszámának megfelelő beállításával történik. Ezúttal 
is két főkomponenst alkalmaztunk (az egyetlen főkomponenset alkalmazó modellek hibaérté-
kei magasabbak voltak, több PC-t pedig a 4.6.6.4. fejezetben leírtak miatt nem használtunk) 
így az optimálizálás egyszerűen a polinom fokszámának megfelelő meghatározására irányult. 

A 4.6.9. ábrán láthatók a modellek kalibrációs, keresztellenőrzési és előrebecslési köze-
pes négyzetes hibái az illesztett polinom fokszámának függvényében. Az optimalizálás termé-
szetesen itt is a keresztellenőrzési hiba minimalizálásán alapul (zöld vonal). Látható, hogy az 
RMSECV a másodfokú tag bevezetésével kb. egy százalékponttal csökken, a fokszám további 
növelése azonban nem jár további jelentős javulással (legalábbis az RMSECV alapján). A 
kalibrációs és keresztellenőrzési hiba együttes figyelembevételével a negyedfokú polinom 
tűnik a legcélszerűbb választásnak. Az is megállapítható, hogy a fokszám túlzott növelésekor 
az RMSECV nem növekszik, így a túlillesztés detektálására nem alkalmas. 
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4.6.9. ábra Modellek közepes négyzetes hibaértékei a pPLS módszer fokszámának függvényében 

 
A 4.6.9. ábra az RMSEP értékeket is tartalmazza. Ez is alkalmazható lenne a fokszám op-

timalizálására, ekkor azonban a korábban már tárgyalt okokból következően elveszítené a 
modell-függetlenségét, és további minták lennének szükségesek az előrebecslési képesség 
meghatározására. Ugyanakkor az megfigyelhető, hogy – a magas fokszámnál egyébként is 
várható – túlillesztést jóval érzékenyebben detektálja. 
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Negy edf okú pPLS modell, 2 LV, centrált adatsoron; reziduumok
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4.6.10. ábra a) negyedfokú PLS regresszióval számolt és bemért koncentrációk összehasonlítá-

sa, illetve b) reziduumok két főkomponens felhasználásával 
 
A 4.6.10. ábra mutatja a számított és a bemért koncentrációk összehasonlítását, valamint 

a reziduumokat a negyedfokú modellek esetén. Az a és b ábrákon egyaránt látható, hogy több 
kalibráló és validáló minta esetében is kis mértékű, szisztematikus torzítás tapasztalható va-
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 a) b) 

b) 
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lamilyen irányba. A nemlinearitás kiküszöbölése tehát nem teljesen valósítható meg. (Ez fo-
kozottan igaz az alacsonyabb rendű modellekre is, melyeket itt nem ábrázoltuk.) 

További részletek találhatók a Függelék 9.3.4.10. fejezetében, ahol a változókiválasztási 
módszerek hatása is ismertetésre kerül. Összességében elmondható, hogy a polinomiális PLS 
észrevehetően jobb meghatározást (3,3-5,5%) biztosít a lineáris változathoz képest, ugyanak-
kor a magasabb fokú összefüggés alkalmazásának eredeti célja, a nemlinearitás kiküszöbölése 
nem érvényesül maradéktalanul. 

 
4.6.8.3. Többváltozós helyileg súlyozott regresszió (LWR) 
 
A helyileg súlyozott regresszió egy általánosan alkalmazható modellezési módszer trend-

vonalak adatsorokra illesztésére. A megközelítés alkalmazható azonban többváltozós módsze-
rek esetében is, mely lehetővé teszi például a főkomponens-elemzésen alapuló eljárások kiter-
jesztését nemlineáris problémák megoldására. Jelen dolgozatban a PLS módszeren alapuló 
LWR regresszióval elért eredményeket mutatjuk be. 

A módszer működését négy körülmény befolyásolja alapvetően. Egyrészt el kell dönteni, 
hogy hány szomszédos pontot vegyünk figyelembe a lokális modellek kialakításához. Más-
részt, főkomponens-elemzésen alapuló módszerről lévén szó, meg kell határozni a lokális 
modellekben használt főkomponensek számát. Ez utóbbit minden esetben kettőnek választot-
tuk a korábbiakban már ismertetett megfontolásokból adódóan. A szomszédos pontok számá-
nak meghatározására legkézenfekvőbb módszer több, célszerűen kiválasztott lehetőség kipró-
bálása a teljes intervallumon (azaz 1 „szomszéd” alkalmazása és az összes pont „szomszédos-
nak” tekintése között). 10-től indulva 10 pontonként növeltük a szomszédos pontok számát 
egészen a maximális pontszámig. Harmadrészt – tekintve, hogy az LWR súlyozást is végez a 
szomszédos pontoknak az éppen meghatározandó ponttól vett távolságától függően – a súly-
függvény is változtatható. Ezt a jelen vizsgálat során azonban nem változtattuk, hanem az 
alapértelmezett triköbös súlyfüggvényt alkalmaztuk ((9.38) egyenlet). Negyedik opcionális 
lehetőség a „szomszédos pontok” kiválasztási módjának hangolása: kizárólag a pontok fő-
komponens-térbeli távolságát vettük alapul, a bemért koncentrációkat nem (α = 0 a 9.1.3.8. 
fejezet értelmében). Elővizsgálataink alapján a centrálás bizonyult a legmegfelelőbb adatelő-
készítésnek (alapvonal-korrekció és normálás után), így a szisztematikus vizsgálatokban vé-
gig ezzel az adatsorral dolgoztunk. 
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4.6.11. ábra LWR modell közepes négyzetes hibái a szomszédos pontok számának függvényében  
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LWR, 80 lokális pont, reverse iPLS-sel redukált adatsor
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4.6.12. ábra LWR regresszióval számolt és bemért koncentrációk összehasonlítása és 
reziduumok két PC felhasználásával: a) számított és bemért koncentrációk, illetve b) 

reziduumok 40 szomszédos pontnál; c) számított és bemért koncentrációk, illetve d) reziduumok 
80 szomszédos pont esetében; e) számított és bemért koncentrációk, illetve f) reziduumok 80 

szomszédos pont esetében, reverse iPLS változókiválasztás után 
 
Az LWR modellek közepes négyzetes hibáit a 4.6.11. ábra mutatja be a szomszédos pon-

tok számának függvényében. Megállapítható, hogy a keresztellenőrzési hiba (zöld vonal) mi-
nimuma 40 szomszédnál található. Mivel azonban minden koncentrációértéknél 25 spektrum 
lett felvéve, a 40-ből 25 egymással szomszédos pont ugyanahhoz a koncentrációhoz tartozik, 
és csak a maradék 15 fog a koncentrációfüggéssel kapcsolatos információt hordozni. Egy 
ilyen modelltől némi túlillesztés, azaz az előrebecslési hibának a kalibrációs hibához viszo-
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b) 

c) d) 
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nyított növekedése várható. Ez tapasztalható is: a piros (RMPSEP) görbe ebben a tartomány-
ban jóval meghaladja a kalibrációs és a keresztellenőrzési hibát. A túlillesztés tetten érhető a 
számított és bemért koncentrációk összevetéséből (4.6.12. a ábra), és még inkább a rezidu-
umok ábrájából is (4.6.12. b ábra): míg a kalibrációs halmazra mért értékek egy egyenesen 
helyezkednek el viszonylag kis hibával, e hibahatárból erősen kilóg a validáló halmazra szá-
molt értékek jelentős része. A keresztellenőrzés ez alapján tehát nem megfelelő a szükséges 
szomszédos pontok számának meghatározására. Az RMSEP minimuma 80 pontnál található. 
80 pont esetében minden pont koncentrációjának számításakor a szomszédos pontok teljesen 
lefedik a kalibráló sor három legközelebbi koncentrációértékét (beleértve az azonos koncent-
rációhoz tartozó pontokat a kalibráló halmaz elemei esetében), így alkalmas lokális modelle-
ket kapunk. Itt is érezhető némi torzítás a validáló halmaz koncentrációiban, de a torzítás nem 
különül el élesen a kalibrációs halmaz megnövekedett hibasávjától. 80 pont – RMSEP alapján 
történő – kiválasztásakor azonban a validáló halmaz elveszíti modell-függetlenségét, azaz az 
előrebecslési hiba nem tükrözi eléggé a teljesen ismeretlen minták esetében várható meghatá-
rozási hibát. A szomszédos pontok számának növelése a közepes négyzetes hibák növekedé-
séhez vezet, ahogyan az egyre több pont figyelembevétele a nemlinearitás kezelhetőségének 
csökkenését eredményezi.  

A Függelék 9.3.20. táblázata ismerteti a keresztellenőrzés, illetve a validáló (ebben az 
esetben inkább teszt-) halmaz közepes négyzetes hibái alapján optimálisnak talált LWR mo-
delleket. Feltüntettük továbbá az összes kalibráló spektrumot minden esetben felhasználó 
LWR modell modelljóság-jellemzőit is, ami mutatja, hogy az összes pont figyelembevételével 
végzett LWR regresszió is jobban teljesít, mint a PLS. Ennek oka, hogy ugyan minden pont 
figyelembe van véve, a távoli pontok kis súlyuknak megfelelően alig játszanak szerepet a 
koncentrációszámításban. Ugyanakkor ezzel a nemlinearitás már valamelyest kezelhető. 

Tekintve, hogy az LWR regresszió jelen tanulmányban vizsgált változata is PLS eljárá-
son alapszik, itt is felmerült a kérdés, hogy a változókiválasztási módszerek használata nem 
előnyös-e. A 4.6.7.4. fejezetben és a Függelék kapcsolódó részében bemutatott adattömbök 
regresszióját ennélfogva LWR-rel is elvégeztük. A részletek a Függelék 9.3.4.11. fejezetében 
találhatók. Összességében kijelenthető, hogy az összes mérési pont felhasználásával végzett 
LWR regresszió jelentősen (~1,5 százalékpontos RMSECV és RMSEP csökkenéssel) javítha-
tó iPLS-sel és GA-val szűrt adattömbök esetében is. Optimális számú (80) lokális pont alkal-
mazásakor általánosságban kevésbé tapasztalható javulás, de jelen esetben reverse iPLS utáni 
LWR regresszió előrebecslési képessége kifejezetten jónak mondható, ahogy azt a 4.6.12. e és 
f ábra, valamint a feltüntetett modelljóság-jellemzők mutatják. (Ez a tapasztalat azonban a 
jelen vizsgálatok alapján nem általánosítható, általánosabb törvényszerűségek megállapításá-
hoz további vizsgálatok szükségesek.) 

 
4.6.8.4. Támogatóvektor-módszerrel (SVM) végzett regresszió 
 
A nemlineáris modellezés 4.6.8.2. és 4.6.8.3. fejezetekben bemutatott módszereivel elér-

hető meghatározási hiba 2-2,5% körüli, mely túlmutat mind a lineáris többváltozós módsze-
rekkel, mind a sáv alatti területek alapján végzett nemlineáris regresszióval elérhető koncent-
ráció-meghatározási pontosságon. Felmerül a kérdés, hogy a gépi tanulási algoritmusok csa-
ládjába tartozó támogatóvektor-módszer milyen pontosság elérését teszi lehetővé. A módszer 
röviden összefoglalva egy olyan függvénygörbét illeszt a mért pontokra, melytől csak egy 
meghatározott mértékű eltérés megengedett (azaz a kalibrációs halmaz mintáinak, amennyire 
lehet, ezen a sávon belül kell lenniük). 

Az SVM regresszió (melyet helyenként SVR-rel is jelölnek az osztályozásra használt vál-
tozattól történő egyértelmű elkülönítés érdekében) során optimalizálni kell a regressziónak a 
Függelék 9.1.3.9. fejezetében ismertetett paramétereit. Jelen vizsgálat során csak radiális bá-
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zisfüggvényt alkalmazó magfüggvényt (kernelt) használtunk az ún. ε-SVM megközelítés mel-
lett, így összesen három paraméter (ε, C és γ) változtatásával végeztük a módszer optimalizá-
lását. Elővizsgálataink alapján az alapvonalkorrekció és normálás után semmilyen további 
adatelőkészítési módszer alkalmazása nem célszerű. 

Az optimalizálás menetét a Függelék 9.3.4.12. fejezete tartalmazza. Összességében arról 
van szó, hogy mindhárom működési paraméterre többféle értéket is megadunk, majd az algo-
ritmus e paraméter-értékek minden kombinációjával felépít egy SVM modellt. Az optimalizá-
lás kezdeti szakaszát a Függelék ismerteti részletesebben: ennek során kiderült, hogy a tesztelt 
paraméter-értékek keresési tartományát változtatni kell (az alapbeállításhoz képest) a valódi 
optimum megtalálásához. A végső szakaszt a 4.6.13. ábra mutatja. Ezen az RMSECV hiper-
felület három vetülete látható az alapbeállítás szerinti paraméter-tartományban. Mindegyik 
ábra két paraméter változtatásának hatását ábrázolja az RMSECV-ra a harmadik paraméter 
(adott intervallumon) optimális értéken tartásával. 
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4.6.13. ábra SVM paramétereinek valódi optimuma a keresztellenőrzési hiba, illetve a szükséges 
támogatóvektorok száma minimalizálásának egyidejű figyelembevételével (fehér nyilak, ill. fe-
kete X). RMSECV hiperfelület a) optimálisnak talált ε, b) optimális C, c) optimális γ mellett. d) 

Ezekkel a paraméterekkel létrehozott SVM modell reziduumai. Piros nyilak és X: vizuálisan 
legjobbnak értékelt modell paramétereinek helye az RMSECV hiperfelületen. 

 
A 4.6.13. a ábrán megfigyelhető, hogy adott ε mellett – mely egyébként a 4.6.13. b és c 

ábrák szerint csak igen kis mértékben befolyásolja a keresztellenőrzési hiba értékét – sikerült 
megtalálni a veszteségi együttható és az alkalmazott radiális bázisfüggvény félértékszélessé-
gének optimális értékét. Fontos azonban megjegyezni, hogy az SVM esetében a támogatóvek-

a) 
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b) 

c) d) 

(X) 
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torok száma is fontos diagnosztikai eszköz: egy túl sok támogatóvektorra épített modell szinte 
bizonyosan túl van illesztve. Az ε végső optimálásához így nem a 4.6.13. ábrát használtuk, 
mivel ez nem ad információt a modellt felépítő támogatóvektorok számáról, hanem értékét az 
ε keresési intervallumának többszöri változtatásával határoztuk meg. (Az egymást követő 
lépésekben végzett változtatásokat a talált optimumban felhasznált támogatóvektorok számá-
nak csökkenése irányában tettük. Érdemes megjegyezni, hogy az ε algoritmi-kusan talált op-
timuma minden lépésben a keresési intervallumban szereplő legalacsonyabb érték volt, hiszen 
ez biztosította a legkisebb talált keresztellenőrzési hibát.) Az ezzel a módszerrel, számos in-
tervallum kipróbálása során kapott ε érték (1,8) a felhasznált támogatóvektorok – lehető leg-
kisebb – számának és az eközben lehető legkisebb RMSECV-nak szubjektíven választott 
kompromisszumaként alakult ki. 

Az optimálás különböző szakaszainak végén kapott SVM modellek modelljóság-jellemzőit 
a Függelék 9.3.23. táblázata mutatja. Ennek tanúsága szerint a γ és C optimumában, kellően 
nagy ε mellett sikerült a modellt „kitámasztó” támogatóvektorok számát 20-ra csökkenteni. Ez 
azt jelenti, hogy csak a minták 13,3%-a került az ε sugarú toleranciaintervallum határára vagy 
azon kívülre, azaz a minták ekkora százaléka határozza meg a regressziós függvény görbületét. 
A reziduum-ábrán (4.6.13. d ábra) látható, hogy csökkent a torzulás mértéke a validáló halmaz 
mintáiban. Ugyanakkor az is látható, hogy a kalibráló minták reziduumainak ingadozása to-
vábbra is erős változásokat mutat a koncentráció függvényében. Ennek egyik oka lehet a túlsá-
gosan nagy veszteségi együttható, ami erősen „bünteti” a regressziós függvénytől vett kis elté-
réseket is.  
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4.6.14. ábra a) Legmegbízhatóbbnak tekintett SVM regresszióval számolt és bemért koncentrá-

ciók összehasonlítása, illetve b) e modell reziduumai 
 

A fentiekből következően tehát csökkentettük a veszteségi együttható maximális értékét, 
illetve az ε paramétert továbbra is próbáltuk a lehető legnagyobb értéken tartani. A kapott mo-
delleket a számszerűsített mutatók mellett vizuálisan, a reziduum-ábra segítségével vizsgáltuk. 
A legmegbízhatóbbnak tartott modell a 4.6.14. ábrán és a Függelék 9.3.23. táblázatának 3. so-
rában szerepel. Látható, hogy a közepes keresztellenőrzési és előrebecslési hibák szinte elha-
nyagolható mértékű emelkedése mellett a validáló halmaz mintáinál tapasztalt torzítás jelentő-
sen csökkent. Nagymértékben csökkent a reziduumok ingadozásának koncentrációfüggése, 
noha a kalibrációs mintákon belül megfigyelhető kis mértékű torzítás. Megfigyelhető az is, 
hogy a veszteségi együttható jelenlegi értéke mellett az ε paraméter értéke eredeti céljának 
megfelelően pontosan definiálni tudja a megengedett legnagyobb kalibrációs hibát: a kalibráló 
spektrumok egyikének reziduuma sem haladja meg az ε = 2 értéket. A validáló mintákra szá-
molt koncentrációk nagy többsége szintén beleesik az ε által meghatározott ±2% tolerancia-
intervallumba. A felhasznált támogatóvektorok száma kis mértékben csökkent (19, azaz az ösz-
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szes spektrum 12,7%-a), eloszlásuk azonban valószínűleg egyenletesebb a teljes koncentráció-
tartományban. 

Az SVM regresszió optimalizálása a fentiek alapján csak részben végezhető az RMSECV 
hiperfelületen történő minimumkereséssel. Elengedhetetlenül fontos emellett a paraméterek 
keresési intervallumainak célszerű behatárolása a paraméterek funkciójának és a modellre gya-
korolt várható hatásának figyelembevételével. A kapott modellek modelljóság-jellemzőinek és 
reziduum-ábráinak párhuzamos felhasználói ellenőrzésével sikerült kiválasztani egy megfelelő 
SVM modellt, melynek segítségével a Raman-térképezés alapú koncentráció-meghatározás 
átlagos hibája 1,5% körülire csökkenthető. A kicsi átlagos hiba mellett a reziduumok maximu-
ma is sokkal kisebb (~4,5%), mint a többi regressziós módszer esetében. A módszer hátránya, 
hogy – noha az elve grafikusan, illetve logikailag interpretálható – egy adott minta koncentrá-
ciójának kiszámításakor fekete dobozként működik, hiszen az adatpontok eloszlása és a reg-
ressziós függvény megfelelősége az eredetileg is ezerdimenziós, de a magfüggvénnyel még 
nagyobb dimenziójúba transzformált térben semmilyen vizuális jellegű módszerrel nem ellen-
őrizhető. 

 
 
4.6.9. Modellek és jellemzőik összehasonlítása rangszámkülönbségek abszolútérték-

összegének módszere (SRD) alapján 
 
A különböző regressziós módszerek összehasonlítását elsősorban a közepes négyzetes hi-

bák (ezen belül is főleg a keresztellenőrzési és előrebecslési hibák) alapján végeztük, illetve 
figyelembe vettük a számított koncentráció reziduumainak eloszlását a koncentráció függvé-
nyében. E nagyszámú modell összehasonlítására azonban szintén jól alkalmazható a rangszám-
különbségek abszolútérték-összegének módszere, mely közvetlenül a számított és a bemért 
koncentrációk különbsége alapján rendezi sorba a modelleket. Amennyiben a módszerek sor-
rendjét adottnak vesszük, akkor a különböző modelljóság-jellemzők rakhatók sorba aszerint, 
hogy segítségükkel mennyire jól állítható fel az a rangsor, amit a korábbi fejezetekben tárgyalt 
tapasztalatok alapján (vagy valamilyen más referencia-módszerrel) felállítottunk. 

 
4.6.9.1. Modellek összehasonlítása 
 
A módszer működését a 2.2.3.5.4. alfejezet ismerteti. Röviden összefoglalva, minden mé-

rési pont egy-egy sorszámot kap a spektrumukból számított koncentráció nagysága alapján. Az 
ebben az alfejezetben bemutatott vizsgálat alapfeltevése a következő: minél jobb egy modell 
előrebecslési képessége, várhatóan annál kisebb lesz az adott módszerre vonatkozó és a refe-
rencia sorszámok különbsége. A program emellett nagy mennyiségben, véletlenszerűen is ge-
nerál rangszámokat. Az előrebecslési képesség vizsgálatához a referenciát úgy érdemes megal-
kotni, hogy a minták (spektrumok) a bemért koncentrációjuk szerint is kapnak egy (referencia-) 
sorszámot. E módszer legfőbb problémája, hogy az eljárás rendelkezésünkre álló verziójában 
két minta nem kaphatja ugyanazt a rangszámot, így egyes azonos koncentrációjú pontok (me-
lyekből 25-25 db van minden koncentrációhoz) nagymértékben eltérő rangszámot kapnak, ami 
torzíthatja az eredményeket. Elképzelhető eljárás a referencia oszlop létrehozásához az egyes 
módszerekkel számolt koncentrációk átlagolása is, azzal a feltevéssel, hogy a különböző mód-
szerekkel számolt koncentrációk átlaga a bemért koncentráció körül ingadozik. Ez utóbbi elmé-
letileg azt is figyelembe veszi, ha az adott pontban jelenlévő bemért koncentráció eltér a névle-
gestől, ugyanakkor jobban ki van téve egy nagy hibával dolgozó modell jelenlétének, mely 
maga felé torzítja az átlagot. 

Az összehasonlítást a 4.6.15. ábra mutatja be. Minden regressziós eljárás esetében csak 
egyetlen, az optimált, illetve a legkisebb hibával rendelkező modellt vettük figyelembe. (Az 
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egyváltozós esetben ez az iPLS módszerrel kiválasztott 1625-1677 cm-1 sáv területén alapuló 
regressziót jelenti.) A 4.6.15. a és c ábrákon látható, hogy mindegyik regressziós módszer rang-
számozása igencsak messze áll a véletlentől, gyakorlatilag 0 annak a valószínűsége, hogy a 
véletlen ilyen, vagy ennél kisebb abszolút rangszámkülönbség-összegeket generáljon. Az ábrán 
szereplő abszolútérték-összegek a korábbi fejezetekben megszokott módon 0-100% közé lettek 
skálázva (ahol a 100% a legnagyobb lehetséges abszolút rangszámkülönbség-összeg). Ebből 
következik az is, hogy a teljes SRD skálán ábrázolva nem válnak el megfelelően az egyes mód-
szerek. A skála kinagyításával már megállapítható a sorrend (4.6.15. b és d ábrák). 

 

Sorrend SRD alapján (ref: valódi konc.)
(Hisztogram: NormApp: n=275 ; Mean=66,67 StD=0,85)
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SRD alapján felállított sorrend
(referencia: valódi koncentrációk)
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Sorrend SRD alapján (ref: átlag)

(Hisztogram: NormApp: n=275 ; Mean=66,67 StD=0,85)
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SRD alapján felállított sorrend
(referencia: összes modellel számított átlag)
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4.6.15. ábra Regressziós modellek összehasonlítása a rangszámkülönbségek abszolútérték-ösz-
szegének (SRD) módszerével. a) teljes ábra; b) kinagyított ábra a bemért koncentrációk segítsé-
gével felállított referencia-sorrend esetében; c) teljes ábra; d) kinagyított ábra a különböző mo-

dellekkel számolt átlagok segítségével felállított referencia-sorrend esetében; 
 

Akár a bemért koncentrációkat, akár a különböző modellekkel számított koncentrációk át-
lagait tekintve referenciának, a közepes négyzetes hibák által felállítottól eltérő trendek tapasz-
talhatók. A bemért koncentrációkat alkalmazó referencia esetében az SRD módszer tulajdon-
képpen azt méri, hogy az egyes spektrumok a belőlük számolt koncentrációk alapján milyen 
mértékben „osztályozódnak” a megfelelő, illetve egy nem megfelelő koncentráció-tartomány-
ba. Mivel nagy „elszámolások” nem várhatók egyik (optimált) modellel sem, az SRD azt jelzi 
kifejezetten érzékenyen, amikor valamelyik módszer közeli (szomszédos) koncentrációszintek 
között nem tud megfelelően különbséget tenni. Ebben a kontextusban legjobbnak az LWR, az 
SVM és a referenciaspektrumokat alkalmazó CLS adódott. Érdekes tapasztalat, hogy a CLS 
regresszió és az MCR is felülmúlta a főkomponens-elemzésen alapuló módszerek mindegyikét 
(kivéve az LWR-t). Megfigyelhető, hogy az iPLS és PLS-GA kifejezetten rossz helyezést kap-
tak e megközelítés szerint. Az egyváltozós regresszió egyenes és nemlineáris függvény illeszté-
sekor egyaránt gyakori „félreosztályozást” eredményez. 

A közepes négyzetes hibák és az SRD megközelítése közötti különbség a következőképpen 
magyarázható. A közepes négyzetes hiba a modellel számolt koncentrációk átlagos hibáját mu-

a) 
 a) b) 

b) 

c) d) 
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tatja az egész koncentrációtartományra vetítve. Az SRD eredményei ezzel ellentétben inkább a 
korábbi fejezetekben bemutatott reziduum-ábrákkal (illetve a számított és bemért koncentráci-
ók összehasonlító ábráival) mutatnak analógiát. Ugyanis míg az SRD-vel legjobbnak bizonyult 
módszerek (SVM, LWR, CLS) ábráin jobban elkülönültek egymástól a különböző koncentráci-
ókhoz tartozó mérési pontok, az egyváltozós módszereknél az intenzitásértékek nagy szórása, a 
főkomponens-elemzésen alapuló módszereknél pedig egyes (különösen validáló) minták eseté-
ben tapasztalt torzítás miatt bizonyos koncentrációszintek valamelyest összemosódnak. Ez lát-
ható pl. a 4.6.2. ábrán 0% és 5%, ill. 15% és 20% koncentrációknál, illetve még fokozottabban 
a 4.6.4. és 4.6.8. ábrákon az 50% alatti koncentrációk tartományában. 

Az SRD tehát érzékenyen jelzi, ha az adott módszerrel egyes koncentráció-szintek össze-
cserélhetők. Ezáltal jól kiegészítheti a közepes hibákon (és egyéb mutatókon) alapuló értéke-
lést. A fentiekben többször említett „osztályozási” analógiát az eredményezi, hogy ugyanahhoz 
a névleges koncentrációhoz több, elvileg ekvivalens koncentráció tartozik. Más analitikai mód-
szerek kalibrációjakor, mikor az X tengely pontjainak eloszlása nem ennyire diszkrét, valószí-
nűleg kicsit más a módszer interpretációja (bár abban az esetben is a koncentrációk „összecse-
rélődését” figyeli). E gondolatok figyelembevétele mellett is megállapítható az SVM és LWR 
módszerek várhatóan jó alkalmazhatósága szilárd diszperziók kémiai térképezéses vizsgálatá-
ban. Megállapítható továbbá, hogy a referenciaspektrumokat alkalmazó CLS módszernek – 
amennyiben nem alkalmazunk normálást, illetve a referenciamintákat is feldolgoztuk ugyanaz-
zal a módszerrel (itt porlasztva szárítással) – mind a meghatározási hibát tekintve, mind az 
SRD módszer alapján komoly létjogosultsága van, és viszonylag megbízható eredményeket ad 
kalibráció nélküli félkvantitatív vizsgálatokban is. 

A sorbarendezést a fenti, program szerinti automatikus megoldás mellett megfelelő Excel 
függvények segítségével elvégeztük úgy is, hogy a kiosztott rangokat adott koncentrációszintek 
szerint osztályoztuk. Tehát az 1-25-ig terjedő rangok az 1. rangot kapták, a 26-50-ig terjedő 
rangok a 2. rangot, stb. Így is kiszámolva az abszolút rangszámkülönbségeket és ezek összegeit 
(SRDmod) a fentihez nagyon hasonló sorrend alakult ki, amit a 4.6.2. táblázat mutat. Itt nem 
végeztük el a véletlen rangszámok generálását és a véletlen okozta hasonló abszolút rangszám-
különbség-összegek generálásának valószínűségét, azonban erre nincs is szükség az ismertetett 
eredmények fényében. 

 
4.6.2. táblázat Regressziós módszerek összehasonlítása az azonos koncentrációkhoz tartozó 
rangszámok egységesítésével 
 

módszer Egyvált. 
lin. 

CLS 
mod. 

CLS 
regr. 

MCR-
ALS PCR PLS iPLS PLS-

GA 
Egyvált. 
nemlin. LWR pPLS SVM 

SRDmod 88 14 16 16 42 44 42 42 88 4 20 0 
Sorrend 11-12. 3. 4-5. 4-5. 7-9. 10 7-9. 7-9. 11-12. 2. 6 1. 

 
 Az SRD módszert elvégeztük úgy is, hogy referenciaként a különböző regressziós mód-

szerekkel számolt koncentrációk átlagát vettük. Ez elméletileg figyelembe venné az egyes pon-
tokban valójában jelenlévő koffein bemért koncentrációját, azonban vélhetőleg túl kicsi az ösz-
szehasonlított módszerek száma, és ezek átlagolásával sem elegendően hatásos a valódi kon-
centráció becslése. Ezt valószínűsíti az is, hogy az ily módon végzett SRD számítás az előzőtől 
nagymértékben eltérő, nem interpretálható sorrendet eredményez (4.6.15. c és d ábrák). Mind-
azonáltal – éppen az alapvetően eltérő sorrend miatt – mindig érdemes az átlag-referenciával is 
elvégezni a vizsgálatot, hogy a két (vagy még több) viszonyítási alapot összevetve referenciától 
független megállapításokat is tehessünk. Ebben az esetben például mind az egyváltozós, mind a 
változókiválasztással segített PLS modellek magas rangszámkülönbség-összeget adtak mindkét 
referencia alkalmazásával. 
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4.6.9.2. Modellek jóságát leíró jellemzők összehasonlítása 
 
A korábbi fejezetekben ugyan főként a közepes négyzetes hibákat és a reziduum-ábrákat 

vettük figyelembe, minden módszernél ismertettük a determinációs együtthatókat, illetve a 
többváltozós módszerek esetén a számított és bemért koncentrációk között felállítható egye-
nes tengelymetszetét is. Ezek alkalmazása segíthet választani a hasonló közepes négyzetes 
hibákat mutató modellek között. Felmerül a kérdés, hogy a különböző jósági mutatók milyen 
mértékben alkalmasak a különböző regressziós módszerek sorba rendezésére, illetve – akár az 
előző alfejezetben ismertetett SRD módszert is figyelembe véve – hogyan viszonyulnak ezek 
egymáshoz. Ennek megválaszolása azért érdekes, mert egy célzott kvantitatív analitikai eljá-
rás kifejlesztésekor igen gyakran – de a dolgozat jelen fejezetében mindenképpen – éppen a 
különböző regressziós módszerek (vagy akár különböző analitikai technikák) közötti sorrend 
felállítása a cél. 

Noha a választandó regressziós módszerrel támasztott fő követelmény a jövőben mérendő 
minták (ill. mérési pontok) minél pontosabb meghatározásának képessége, ezen elvárás ma-
tematikailag nem interpretálható egyértelműen, ahogy azt az egész 4.6. fejezet, összefoglalva 
a 4.6.9.1. alfejezet is mutatja. A különböző mutatók az előrebecslés jóságának különböző as-
pektusait jellemzik, így a végső sorrend felállítása és a végül alkalmazásra kerülő modell ki-
választása szubjektív alapon történik ezek együttes figyelembevételével. Ennek megfelelően, 
ha az SRD módszert e mutatók lehetőleg minél objektívebb összehasonlítására szeretnénk 
használni, többféle referencia-sorrendet is fel kell állítani. Azt is el kell továbbá dönteni, hogy 
mely regressziós módszerek mutatói képezik az összehasonlítás alapját. 

Számításainkhoz négyféle referenciát alkalmaztunk. Az első a közepes négyzetes hibák 
alapján megállapított sorrendet veszi alapul, mindhárom (kalibrációs, keresztellenőrzési és 
előrebecslési) hiba átlagolásával. A második figyelembe veszi, hogy a „jövőbeni” mintákat 
csak a keresztellenőrzés és a validálás szemlélteti kellőképpen, így csak e két hiba átlaga kép-
zi az átlagot. A harmadik referenciát a 4.6.9.1. alfejezetben ismertetett, SRD módszerrel ka-
pott sorrend alkotja. Itt a 4.6.2. táblázatot vettük alapul, a „holtversenyben” lévő módszerek 
között pedig a 4.6.15. b ábrán látható sorrend szerint tettünk különbséget. A negyedik referen-
cia pedig az összes modelljóság-jellemző átlagából jött létre. (Mivel a különböző mutatók 
skálája különbözik, a skálák különbségeinek torzítását elkerülendő, a standardizált értékeket 
átlagoltuk.) Meg kell továbbá jegyezni, hogy míg a hibák és a tengelymetszetek minél kisebb 
értékére törekszünk, a determinációs együttható értékének minél nagyobbnak kell lennie, 
ezért az utóbbiakat kivontuk 1-ből. 

Az SRD módszer és a mutatók összehasonlíthatóságának érdekében a 4.6.9.1. alfejezet-
ben ismertetett modellek képezték az objektumokat. Mivel az egyváltozós módszereknél nem 
számoltunk sem keresztellenőrzést, sem a számított és bemért koncentráció összefüggésének 
tengelymetszeteit, a sok hiányzó adat miatt ezt kihagytuk a számításból. A referenciaspektru-
mokat alkalmazó CLS modellezés és az MCR-ALS esetében nem volt keresztellenőrzés (a 
CLS modellezés esetében nem is végezhető el, hiszen kétpontos kalibrációról van szó, az ez-
zel analóg MCR-ALS módszernél pedig nincs automatizált keresztellenőrzési módszer), itt az 
általános trendek figyelembevételével a tengelymetszetet a kalibrációs tengelymetszettel, a 
hibákat és az R2 értékeket a kalibráló és a validáló halmazra kapott értékek közül a pesszimis-
tábbal helyettesítettük. 

Az egyes számítások eredményeit a 4.6.16. ábra mutatja. A 4.6.16. a ábrán látható, hogy 
a közepes négyzetes hibák átlaga alapján kialakított sorrenddel majdnem megegyező sorren-
det alakít ki, ha csak a keresztellenőrzési hibát használjuk. (A különbséget a CLS modellezés 
adja, melynek valójában nem létezik RMSECV értéke, tehát ez nem releváns. A csak az 
RMSECV/P hibákból alkotott referencia esetében ez el is tűnik.) Érdekes tapasztalat, hogy 
bár az RMSEP harmad-, illetve felerészben maga alkotta a referencia átlagot (a és b ábra), 
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csupán az előrebecslési hiba alkalmazásával nem ugyanaz a sorrend alakul ki, mint a referen-
ciamódszerrel. Ebből arra lehet következtetni, hogy egy validáló halmaz alkalmazása mellett 
mindenképpen érdemes keresztellenőrzést is végezni a kalibráló halmazon (illetve fordítva), 
azaz önmagában egyikük sem tekinthető bizonyosan elegendőnek. A kalibrációs és keresztel-
lenőrzési R2 értékek hasonló alkalmazhatók a modellek rangsorolására, mint az egyes hibaér-
tékek, tehát hátrányuk csak abban jelentkezik, hogy nem szolgáltatnak közvetlen információt 
a meghatározási bizonytalanság mértékéről. Kimutatható azonban, hogy a tengelymetszetek 
által végzett rangsorolások közül csak a kalibrációs tengelymetszet van némi összhangban a 
hibák átlagai alapján végzett rangsorolással, a másik kettő nincs. (Annak valószínűsége, hogy 
egy véletlen rangsorolás a tengelymetszetek SRD-ivel egyenlő vagy annál kisebb összegeket 
eredményezzen, a kalibrációs tengelymetszetnél 1,41%, a keresztellenőrzési és validálási ten-
gelymetszetnél azonban rendre 13,6%, illetve 38,3%.) Az is látható, hogy a validáló halmazra 
számolt determinációs együttható szintén nem ugyanolyan sorrendet alakít ki, mint a hibák 
átlagai. 

 

Sorrend SRD alapján; RMSE átlag ref.
(Hisztogram: diszkrét eloszlás alapján, n=10)
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Sorrend SRD alapján; RMSE(CV,P) átlag ref.
(Hisztogram: diszkrét eloszlás alapján, n=10)
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Sorrend SRD alapján, SRD sorrend ref.
(Hisztogram: Diszkrét eloszlás alapján, n=10)
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Sorrend SRD alapján; standardizált átlag ref.
(Hisztogram: diszkrét eloszlás alapján, n=10)
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4.6.16. ábra: Modelljóság-jellemzők összehasonlítása a rangszámkülönbségek abszolútérték-

összegének (SRD) módszerével, eltérő referencia-sorrendek mellett: a) közepes négyzetes hibák 
átlaga; b) RMSECV és RMSEP átlaga; c) számított és bemért koncentrációk rangjain alapuló 

SRD; d) összes, standardizált mutató átlaga 
 
A 4.6.16. c ábrán megfigyelhető, hogy az előrebecslési determinációs együttható az SRD 

módszerrel kialakított rangsorhoz hasonló sorbarendezést végez (0,00788% valószínűség 
ilyen vagy kisebb abszolút rangszámkülönbség-összegre). Mivel a számított és bemért kon-
centrációk alapján végzett SRD a 4.6.9.1. fejezet tanúsága szerint a nagy ingadozásból, illetve 
az egyes koncentrációszinteknél tapasztalható torzításokból eredő érzékenység-romlást jelzi 
érzékenyen, valószínűsíthető, hogy az R2

pred is erre vonatkozó információt hordoz. Ez valame-
lyest érthető annak fényében, hogy mindkét hatás (ingadozás, illetve torzítás) megjelenése az 
R2 csökkenését eredményezi, azonban a jelenség teljes megértéséhez további vizsgálatok 
szükségesek. 

a) 
 a) b) 

b) 

c) d) 
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Ha minden modelljóság-jellemzőt azonos súllyal figyelembe véve (és azonos, relatív ská-
lára hozva) képzünk átlagot és eszerint végezzük a módszerek sorbarendezését, akkor az így 
kialakult sorrendhez a kalibrációs halmazra vett R2

C által meghatározott sorrend áll a legköze-
lebb, de nem kapunk nagymértékben eltérő eredményt az egyes közepes négyzetes hibák al-
kalmazásakor sem. Mivel azonban az R2

C definíciójából eredően nem ad információt a „jövő-
beli” mintákra vonatkozó előrebecslési képességről, az összes módszer átlagolásával vett sor-
rendet (és az így legjobbnak választott regressziós módszer alkalmazhatóságát) fenntartással 
kell kezelni. 

 
 
4.6.10. Raman-térképezésen alapuló mennyiségi meghatározásban elért eredmények 

összefoglalása 
 
A Raman-térképezés az előző fejezetekben bemutatott módon jól alkalmazható felderítő 

vizsgálatokra, illetve technológiai kérdések megválaszolására különböző félkvantitatív módsze-
rek alkalmazásával. Tekintve, hogy a rezgési spektrometriai módszerek, köztük a Raman-
spektrometria alkalmazhatók mennyiségi meghatározásra is, célszerűnek adódott a mennyiségi 
elemzés lehetőségét az ezen alapuló kémiai térképezésben is megvizsgálni.  A jelen fejezet te-
hát a Raman-térképezésen alapuló mennyiségi meghatározásban elindított vizsgálatainkat mu-
tatta be. 

Mind a Raman-spektrometria, mind a mikroszkopikus kémiai térképezés sajátos kísérleti 
hibaforrásokat tartalmaz, melyeket a feldolgozás során orvosolni kell, illetve olyan értékelési 
módszereket kell találni, melyek ezekre nem érzékenyek. Tekintve, hogy a Raman-térképezés-
ben még a legalapvetőbb (pl. sáv alatti területen alapuló) eljárások szisztematikus elemzése 
sem történt meg a kvantitatív meghatározás szempontjából, a jelen fejezetben a rendelkezésre 
álló módszerek minél teljesebb körű arzenálját megvizsgáltuk és összevetettük. Az összehason-
lítást elvégeztük a hagyományos, meghatározási hibákon alapuló megközelítésben és egy, a 
közelmúltban kifejlesztett nemparaméteres statisztikai eljárással is. A térképezés kalibrációjá-
nak további nehézsége, hogy az egyes lokálisan mért pontokban jelen lévő valódi koncentráció 
meghatározására nem létezik referencia-módszer, így csak a névleges koncentráció alapján vé-
gezhető a kalibráció – azon (maximum likelihood alapú) feltételezés mellett, hogy megfelelő 
számú mérési pont koncentrációinak átlaga megfelelő (torzítatlan, hatásos és konzisztens) becs-
lése a valódi koncentrációnak. 

Megállapítottuk, hogy az egyváltozós, sáv alatti területen alapuló eljárások nem alkalma-
sak kvantitatív vizsgálatra, legfeljebb akkor, ha a térkép spektrumainak a fókuszálási bizonyta-
lanság kiküszöböléséhez nélkülözhetetlen normálása által okozott, a jel-koncentráció függ-
vényben megjelenő nemlinearitást explicit módon figyelembe vesszük. Ennek modellezésére 
egy célszerűen választott, hiperbolikus regressziós függvényt javasoltunk. A sáv alatti területen 
alapuló meghatározás ugyancsak nagymértékben javítható, ha a regresszió alapját képező sáv 
kiválasztásához egy megfelelő többváltozós módszert (iPLS) alkalmazunk. 

A Raman-térképezésben igen gyakran alkalmazott, csupán a tiszta összetevők referencia-
spektrumait felhasználó klasszikus legkisebb négyzetek módszere (CLS) eredményeink alapján 
meglehetősen jó közelítést ad az összetevők valódi koncentrációjára, amennyiben a referencia-
spektrumokat és a térkép-spektrumokat nem normáljuk. Ezáltal bizonyítottuk a módszer létjo-
gosultságát a technológiai vizsgálatokban. E kétpontos, csupán a két referenciaspektrumot al-
kalmazó kalibráció félkvantitatív jellege ellenére jobb előrebecslési képességgel rendelkezik, 
mint a modellspektrumokat a teljes kalibráló halmaz koncentrációiból becslő CLS regresszió 
vagy akár a koncentrációprofil pontos illesztésére alkalmas többváltozós görbefelbontás-
alternáló legkisebb négyzetek módszere (MCR-ALS). 
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E fejezet bemutatta, hogy a főkomponens-elemzésen alapuló módszerek (főkomponens-
regresszió – PCR, ill. részleges legkisebb négyzetek módszere – PLS) megfelelő változókivá-
lasztási eljárások alkalmazásával képesek felülmúlni a referenciaspektrumokat alkalmazó CLS 
módszert, illetve megfelelő sávok kiválasztásával csökkenteni a nemlinearitás mértékét. Ered-
ményeiket azonban fenntartással kell kezelni, mert a kis koncentrációk tartományában (0-20%) 
kevésbé megbízható a működésük, amint arra a rangszámkülönbségek abszolútérték-
összegének módszerével rámutattunk. A változókiválasztási módszerek közül az intervallum 
PLS (iPLS) igen jól használható az egyváltozós, görbe alatti területen alapuló kalibráció támo-
gatására, a PLS-sel együtt alkalmazott genetikus algoritmusok (GA) pedig jelentősen javítják a 
többi többváltozós lineáris regressziós módszer meghatározási hibáját is. 

A nemlineáris technikák közül a polinomiális PLS (pPLS) kevésbé, a helyileg súlyozott 
regresszió (LWR) és a támogatóvektor-módszer (SVM) megfelelő optimalizálás után kifejezet-
ten jól alkalmazható. Támogatóvektor-módszerrel sikerült a keresztellenőrzési és előrebecslési 
hibát 1,5%-ra csökkenteni az egyes mérési pontokban, anélkül, hogy jelentős torzítást tapasz-
talnánk bármely koncentrációtartományban. A támogatóvektor-módszer tehát fontos alapját 
fogja képezni a mennyiségi meghatározásra vonatkozó további vizsgálatainknak. 

Összefoglalásként elmondható, hogy sikerült feltérképezni a különböző kemometriai mód-
szerek alkalmazhatóságát a Raman-térképezésre általánosságban jellemző zavaró tényezők 
mellett, és bemutatni az alkalmazható módszerek körét és az alkalmazásukkal várható meghatá-
rozási pontosságot. További munkánk egyik meghatározó feladata eredményeink kiterjesztése 
több összetevő egyszerre történő mennyiségi meghatározásárára, mellyel kvalitatív, esetleg 
félkvantitatív térbeli eloszlatottság-térképek helyett valódi koncentrációtérképek létrehozása is 
lehetővé válik. 
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5. Összefoglalás 
 

A Raman-térképezés és a térképek kemometriai értékelésének folyamatos, egyre gyorsuló 
feljődése ellenére az előzmények feltárása során számos kérdést, alkalmazási irányt egyelőre 
megoldatlannak találtunk e szakterületen. A szakirodalomban megtalálható alkalmazási lehe-
tőségek mellett továbbiak is felmerültek, különösen szilárd diszperziós gyógyszerformák, 
amorf hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények, illetve ipari műanyaghulladékok 
vizsgálatában. Ezek alapját kutatócsoportunk és együttműködő partnereink technológiai kuta-
tó- és fejlesztőmunkája során felmerülő konkrét kérdések képezték. A Raman-térképezést 
tehát e munka során – az általános gyakorlattal összhangban – életszerű technológiai problé-
mák megoldásában alkalmaztuk. 

A konkrét technológiai problémák mellett a Raman-térképek értékelésének elméleti vo-
natkozásai is számos érdekes kérdést vetettek fel, különösen az ismeretlen összetevőket (is) 
tartalmazó minták vizsgálatának területén, illetve a mennyiségi elemzésben. Bár ezekben az 
esetekben is valamilyen gyakorlati cél képezte a vizsgálatok alapját, a felderítő kemometriai 
módszerek hatékony összehasonlításához magunk választottunk megfelelő modell-mintákat. 

Mindegyik problémakör feldolgozása során megkerestük a legmegfelelőbb kemometriai 
módszert a vizsgálatok értékeléséhez. A dolgozat először olyan példákat ismertet, melyek 
megoldásához elegendőnek bizonyult a tradicionális (sáv alatti területen, ill. referenciaspekt-
rumokon alapuló) modellezés alkalmazása. A Raman-térképezés ily módon hatékonyan al-
kalmazható gyógyszerek polimorfiai stabilitásvizsgálatára. A Raman-térképezés előnye a 
minták lokális vizsgálatának lehetősége, mellyel a globálisan ugyan kis mennyiségű, de loká-
lisan a fókuszba kerülő – pl. kristályos – szennyezések jelenléte megbízhatóan kimutatható. 
Szilárd diszperziós készítményekben ugyanez az eljárás a kezdődő kristályosodás kimutatása 
mellett a heterogenitás elemzésével is segíti a minták várható eltarthatóságának összehasonlí-
tó becslését. 

Noha a Raman-sávokról általánosságban elmondható, hogy jellemzően élesek és szelek-
tívek, gyakran előfordul átlapolás a különböző összetevők spektrumai között. A dolgozatban 
bemutattuk, hogy ez esetben a kiindulási összetevők referenciaspektrumainak alkalmazásával 
elvégezhető az összetevők koncentrációtérképének megjelenítése a minták vizsgált felületén. 
Különböző technológiával készült, azonos összetételű modelltabletták összehasonlító elemzé-
sével fény derült arra, hogy a Raman-térképek klasszikus legkisebb négyzetek módszerével 
történő értékelése igen sokrétű közvetlen és közvetett technológiai információt szolgáltat a 
készítményekről. E modelltabletták, illetve kutatócsoportunkban készült szilárd diszperziós 
gyógyszerformák példáján bizonyítottuk, hogy a különböző összetevők heterogenitásának 
elemzése fontos tényező a készítmények mechanikai és kioldódási tulajdonságainak megérté-
sében, s ez nagyban segítheti a gyógyszerkészítmények fejlesztését. 

A tiszta összetevők referenciaspektrumainak segítségével végzett értékelés alkalmazható-
nak bizonyult továbbá hatóanyag és különböző ciklodextrinek közötti komplexképződés vizs-
gálatában. A Raman-sávok pozíciója és a minták heterogenitása alapján megállapítható a köl-
csönhatások kialakulása. Ugyanakkor fontos minőségügyi kérdés a komplexálatlan hányad 
mennyiségének becslése, mely a klasszikus legkisebb négyzetek módszere nem volt megold-
ható. Többváltozós görbefelbontási eljárások (ez esetben MCR-ALS) segítségével azonban 
lehetővé vált e kérdés megválaszolása. Ezáltal a Raman-térképezés olyan esetekben is alkal-
mazható polimorf szennyezések mennyiségi becslésére, amikor erre más analitikai módsze-
rekkel nincs lehetőség. 

A gyógyszerpiac (ill. feketepiac) egyik kiemelt problémája a hamisított és illegális ké-
szítmények elterjedése. Ezek vizsgálatának komoly nehezítő körülménye az alkotó összetevők 
ismeretének hiánya, hiszen gyakran előfordul, hogy semmilyen előzetes információ nem áll 
rendelkezésre a hatóságok által lefoglalt, vizsgálandó tablettákról. A cél ugyanakkor a készít-
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mény minél teljesebb körű technológiai elemzése (hasonlóan a dolgozat korábbi fejezetében 
bemutatott modell-példához). A tiszta összetevők spektrumainak és koncentrációtérképeinek 
becslésére a görbeillesztés nélküli profilkinyerés módszerei alkalmazhatók, melyeknek több-
féle változatát hasonlítottuk össze egy ismeretlennek tekintett modelltabletta példáján. Az 
összehasonlítást elvégeztük többféle technológiával készült – azaz különböző heterogenitású 
– tablettákon is, hiszen az ismeretlen készítmények esetében a gyártási technológia sem is-
mert, ugyanakkor nagymértékben befolyásolja a térképek matematikai feldolgozásának haté-
konyságát. A kapcsolódó fejezetek ismertetik az ismeretlen tabletták vizsgálatára javasolt 
eljárás lépéseit, illetve bemutatják az egyes kemometriai módszerek erősségeit és különböző 
körülmények közötti alkalmazhatóságát. Ezen túlmenően Raman-térképek és MCR-ALS 
többváltozós görbefelbontással végzett értékelés együttes alkalmazásával fényt derítettünk 
egy, a szakirodalomban megjelenő tévedésre, és az eredmények segítségével magyarázatot 
adtunk a vonatkozó közleményben leírt tapasztalatokra, ezzel demonstrálva a technika valódi 
gyakorlati relevanciáját. 

A görbeillesztés nélküli profilkinyerés másik potenciális alkalmazását műanyaghulladé-
kok vizsgálatában találtuk meg. E hulladékok – még ha pontosan azonosítható forrásból (pl. 
autóipar) érkeznek is – igen sokféle összetevőt tartalmazhatnak, s a minták összetétele nem 
ismert. Ezek vizsgálatának legnagyobb nehézségét az okozza, hogy a hulladékok – a gyógy-
szerekkel ellentétben – igen nagy mennyiségű ismeretlen szennyezést tartalmaznak, s ezek 
igen nagy mértékben zavarják a Raman-spektrumok felvételét és rontják azok minőségét. 
Raman-térképezés és megfelelő többváltozós görbefelbontási eljárásokon alapuló értékelés 
alkalmazásával módszert dolgoztunk ki műanyaghulladékok mennyiségi összetételének becs-
lésére, mellyel mind a fő tömeget alkotó, mind a nyomnyi szennyezők mennyiségi aránya 
becsülhető még igen jelentős mértékű zavaró effektusok ellenére is. 

A bemutatott modellezési és görbefelbontási eljárások sok esetben jól alkalmazhatónak 
bizonyultak a vizsgált minták mennyiségi összetételének becslésére is. Fontos kérdés volt 
azonban annak feltárása, hogy a Raman-térképezés milyen hatékonysággal alkalmazható – és 
milyen kemometriai módszerek alkalmazásával – pontos, illetve ismert pontosságú mennyisé-
gi meghatározásra. E dolgozatban erősen fluoreszcens segédanyagot tartalmazó készítmény 
példáján kerülnek bemutatásra a hatóanyag mennyiségi meghatározásában szerzett tapasztala-
taink. Az eredmények alapján a Raman-térképezés – megfelelő regressziós, ill. gépi tanulási 
módszerek alkalmazásával – igen ígéretesnek tűnik nemcsak felderítő elemzésben, de az ösz-
szetevők pontos térbeli koncentrációeloszlásának meghatározásában is. Emellett a dolgozat 
részletesen bemutatja a Raman-spektrumok különböző regressziós módszerekkel végzett fel-
dolgozásakor kapott tapasztalatainkat. 

A dolgozat számos fejezetében sor került több kemometriai eljárás összehasonlítására. 
Tekintve, hogy hasonló célra a közelmúltban fejlesztettek ki egy ígéretes statisztikai mód-
szert, az általánosan használt modelljóság-jellemzők mellett az összehasonlítást e módszerrel 
– az ún. rangszámkülönbségek abszolútérték-összege (SRD) alapján – is elvégeztük. Bizonyí-
tottuk, hogy az SRD módszer a tradicionális módszerekhez képest eltérő szemszögből végzi 
az összehasonlítást, és – bár önmagában nem helyettesíti az előrebecslés jóságának többi jel-
lemzőjét – alkalmazásával igen fontos konklúziók vonhatók le. 

A bemutatott eredmények fényében kijelenthető, hogy a Raman-térképezés egy széleskö-
rűen alkalmazható módszer, melynek hatékonysága nagymértékben tovább növelhető kemo-
metriai módszerek alkalmazásával. Ezt számos gyógyszeripari, illetve környezettechnológiai 
területen sikerült konkrét példákkal bizonyítani. A vizsgálatok során emellett számos tapasz-
talatot szereztünk Raman-spektrumok kemometriai értékelésében, melyeket fel kívánunk 
használni egyéb modern Raman-spektrometriai alkalmazásokban, pl. folyamatkövetésre hasz-
nálható on-line Raman spektrometria vagy a minőségbiztosításban komoly perspektívákat 
mutató transzmissziós Raman-spektrometria esetében is. 
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6. Köszönetnyilvánítás 
 

E munka létrejöttében számos embernek tartozom igen sok köszönettel. A legnagyobb 
köszönettel témavezetőmnek, Dr. Marosi Györgynek tartozom, aki nemcsak szakmailag volt 
témavezetőm, hanem emberileg és „spirituális” tekintetben is. Ez vonatkozik az egész kutató-
csoportra is, és igen szerencsésnak tartom magam, hogy velük dolgozhattam és dolgozhatok 
együtt. Az ebben a dolgozatban feltüntetett eredmények kapcsán köszönöm Nagy Zsombor-
nak és Dr. Patyi Gergőnek a bemutatott szilárd diszperziós készítmények előállítását, csak-
úgy, mint Dr. Bodzay Brigittának az autóipari műanyaghulladékok előkészítését. Végtelenül 
hálás vagyok a kutatócsoport többi tagjának is a sok segítségért, minden tekintetben. Kiemel-
ten köszönöm még Vertetics Zoltánnak a doktori dolgozat és kapcsolódó dokumentumok ki-
nyomtatását, összefűzését és minden ehhez tartozó további teendőt, aki ezáltal tette számomra 
lehetővé, hogy külföldi tartózkodásom ellenére el tudjam indítani a cím megszerzését célzó 
doktori védési eljárást. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik révén elsajátítottam a kemometriai 
módszerek elméletét, illetve mélyíteni tudtam ezirányú tudásomat: Dr. Héberger Károlynak, 
Dr. Rajkó Róbertnek, Dr. Szepesváry Pálnak, Dr. Horvai Györgynek és Dr. Horváth Gábor-
nak. Mindannyiuktól sokat tanultam, mind a konkrét kemometriai módszerek, mind a gondol-
kodásmód tekintetében. Köszönöm Dr. Kemény Sándornak, hogy megismertetett (többek 
között) a kemometria műveléséhez szükséges statisztikai alapokkal. Tanáraim közül külön 
köszönetet szeretnék még mondani Dr. Veszprémi Tamásnak, aki már egyetemi tanulmánya-
im legelső félévében a lehető legjobb példát mutatta nekem mind a tudományos gondolkodás, 
mind a tanítás területén, és akinek szellemisége meghatározó volt számomra végig az egyete-
men töltött éveim során. Másrészt köszönetet szeretnék mondani Dr. Keglevich Györgynek, 
akinek áldozatos tanszékvezetői tevékenysége megteremtette a sikeres munkavégzés feltétele-
it ezen a minden tekintetben példásan teljesítő tanszéken. 

A por-röntgendiffrakciós mérésekben köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Madarász 
János részére, aki megtanított a röntgen-diffraktométer használatára és akihez bátran fordul-
hattam segítségért. A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokban Nagy Zsombornak, il-
letve a Polimertechnika Tanszék munkatársainak tartozom köszönettel, akik segítettek elsajá-
títani a módszert.  

Gyógyszeripari partnereinknek köszönöm az együttműködési lehetőséget, illetve és hoz-
zájárulásukat a tudományos eredmények közlésére. A Richter Gedeon Nyrt. részéről köszö-
nöm Dr. Bódis Attilának vonatkozó mintáik rendelkezésre bocsátását, az EGIS Gyógyszer-
gyár részéről pedig Dr. Zsigmond Zsoltnak és Agyagos Mónikának az imipramintartalmú 
tabletták előállításában nyújtott útmutatást és segítséget. Köszönöm Szabó Andrásnak és Dr. 
Szép Andreának, egyetemi hallgatói konzulenseimnek a Raman-térképezésben nyújtott útmu-
tatást, amelyre alapozni tudtam doktori munkámat. 

Természetesen mindez a munka nem készülhetett volna el családom és barátaim támoga-
tása nélkül. Külön köszönöm feleségemnek, Dr. Vajna-Balchandani Annának a belém vetett 
rendületlen hitet és odaadást, ami előfeltétele a hatékony munkának. Köszönöm édesanyám-
nak, édesapámnak és öcsémnek végig az egyetemi tanulmányaim során nyújtott támogatást. 
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