
 
 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK 

 

 

Modellező szoftver szerepe a Quality by Design elv 

folyadékkromatográfiás alkalmazásában 
 

 

  Doktori (PhD) értekezés 

 

Készítette: 

Kormány Róbert 

 

 
Egis Gyógyszergyár Zrt. 

 

 

Témavezető: 

Prof. Dr. Fekete Jenő 

BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 

 
 

 

 

 

Budapest, 2015



Kormány Róbert 

 

  
2 

 

 



Modellező szoftver szerepe a Quality by Design elv folyadékkromatográfiás alkalmazásában 

 

3 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

 

 

Ezúton szeretném megköszönni témavezetőmnek, Prof. Dr. Fekete Jenőnek 

a dolgozat elkészítéséhez nyújtott segítségét. 

 

További köszönettel tartozom Dr. Molnár Imrének és Dr. Fekete Szabolcsnak 

az értékes szakmai tanácsokért, észrevételekért. 

 

Köszönöm Dr. Kapui Imrének, Dr. Bui Thi Thu Lannak 

és az Egis Gyógyszergyár Zrt.-nek a lehetőséget, hogy a tudományos 

munkámhoz szükséges kísérleteket magas szakmai színvonalú körülmények 

között végezhettem el. 

 

Külön köszönettel tartozom Szabó Krisztinának, Imrik Péternek 

és Dr. Juhász Tamásnak a legmodernebb technikákért. 

 

Tiszta szívvel köszönöm szüleimnek a sok gondoskodást, ami elkísért 

tanulmányaim során.  

 

Hálásan köszönöm feleségem, Zsóka kitartó türelmét és biztató szavait. 

 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm fiaimnak, Mikinek és Misinek, 

hogy születésükkel új lendületet adtak a 2015-ös évre. 

 

 

 

 

 

Dolgozatomat édesapám emlékének ajánlom. 

 

 

 

 



Kormány Róbert 

 

  
4 

Tartalomjegyzék 

 

1. Bevezetés 6 

2. Rövidítések jegyzéke 9 

3. Irodalmi áttekintés 13 

3.1. Az UHPLC technológia 13 

3.2. Az elemzési idő csökkentése 15 

3.3. A kinetikai hatékonyság jellemzése 17 

3.4. Modern folyadékkromatográfiás állófázisok 20 

3.5. Elvárások egy UHPLC készülékkel szemben 23 

3.6. Nyomásesés a folyadékkromatográfiában 27 

3.7. Gradiens elúció 29 

3.8. Hőmérséklet hatása az elválasztásra 32 

3.9. A pH mérése és megadása a folyadékkromatográfiában 33 

3.10. Kísérlettervezés 35 

3.11. Quality by Design 36 

3.12. A DryLab szoftver 38 

3.12.1. A DryLab kocka 39 

3.12.2. tG-T-tC modell 43 

3.12.3. tG-T-pH modell 43 

3.12.4. Robusztusság vizsgálat 44 

3.13. Modellvegyületek 46 

3.13.1. Amlodipin 46 

3.13.2. Amlodipin-Bisoprolol 47 

3.13.3. Loratadin 48 

3.13.4. Új fejlesztésű hatóanyag 48 

4. Anyag- és eszközigény 49 



Modellező szoftver szerepe a Quality by Design elv folyadékkromatográfiás alkalmazásában 

 

5 

 

5. Kísérleti rész 51 

5.1. Gyakorlati DryLab modell 51 

és szimulált robusztusság vizsgálat 51 

5.2. Felületi módosítás hatása 60 

5.3. Terner mozgófázis összetétel optimalizálása 

 és gyógyszerkönyvi módszer aktualizálása 69 

5.4. Szimulált kolonna felcserélhetőség 74 

5.5. UHPLC rendszer optimalizálása  

 és szimulált módszertranszfer 80 

5.6. Kiterjesztett pH és hőmérséklet vizsgálat 86 

6. Összefoglalás 92 

7. Tézisek 93 

8. Közlemények és előadások a dolgozat témájában 95 

8.1. Folyóiratcikkek 95 

8.2. Könyv 96 

8.3. Szóbeli előadások 97 

8.4. Poszter előadások 97 

9. Egyéb közlemények és előadások 98 

9.1. Folyóiratcikkek 98 

9.2. Könyvfejezet 98 

9.3. Szóbeli előadások 99 

9.4. Poszter előadások 100 

10. Irodalomjegyzék 102 

 



Kormány Róbert 

 

  
6 

1. Bevezetés 
 

Napjainkra a folyadékkromatográfia számos területen nélkülözhetetlen 

analitikai módszerré vált. Ez különösen igaz a gyógyszeripar minden 

területére úgy, mint az új gyógyszermolekulák kutatására, fejlesztésére, a 

belőlük nyert termékek előállítására és a minőségbiztosítására is. 

Folyadékkromatográfiás vizsgálati módszerek fejlesztése a 

gyógyszermolekulák (Active Pharmaceutical Ingredient, API) és 

szennyezőinek elválasztására meglehetősen összetett feladat. A feladat 

bonyolultságát jelzi, hogy egyszerre lehet jelen az API-hoz hasonló és eltérő 

szerkezetű szennyező és bomlástermék egyaránt. Az egyes komponensek 

elválasztását biztosító kromatográfiás körülmények meghatározása, amit 

módszerfejlesztésnek nevezünk, sokparaméteres. Ennek az a következménye, 

hogy nagy idő és költség ráfordítást igényel. A folyadékromatográfiás 

töltetek eltérő szelektivitásából következik, hogy így is sokszor előfordul, 

hogy a módszert nem lehet egyik laborból a másikba változatlan paraméterek 

mellett átvinni. Külön kiemelendő, hogy az eltérő gyártási helyről származó, 

de a hivatalos besorolás alapján azonos kategóriába tartozó állófázisoknál is 

problémát jelent a kolonnáról-kolonnára történő adaptálás. Ennek oka, hogy a 

folyadékkromatográfiában az elválasztás sok paramétertől függ. A 

szelektivitást, amely döntően befolyásolja az elválasztást, megszabják az 

állófázis felületi fizikai-kémiai tulajdonságai.  

Ahhoz, hogy a folyadékkromatográfia kiszolgálja a modern 

gyógyszerfejlesztési követelményeket, az elemzési időt nagymértékben 

csökkenteni kellett. A megoldásra több út kínálkozott. Az egyik a kolonna 

méretének csökkentése, a másik a hőmérséklet növelése, a harmadik pedig új, 

nagyobb permeabilitású kolonnák készítése. Ezeket a lehetőségeket, már több 

évtizede elméletileg alátámasztották, azonban mindennapos gyakorlati 
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alkalmazásukra csupán a XXI. elejétől került sor. A szilikagél alapú monolit 

tölteteket a 2000 éves években vezették be, ezt követte 2004-ben az UHPLC 

technológia, majd 2007-ben jött a héjszerű töltetek reneszánsza. A héjszerű 

vagy nemporózus magvú töltetek használatát, s annak bizonyos kinetikai 

hatékonyságát, elméletileg bemutató közleményei már 50 éve megjelentek.  

Itt szeretném kiemelni ennek az útnak egyik magyar úttörőjét, Horváth 

Csabát. 

 

A dolgozatomban tárgyalom az új kolonna technológiai alapok elméleti és 

gyakorlati aspektusait. Méréstechnikai szempontból is tárgyalom az új 

kolonna technológiák megkövetelte műszerezettségi hátteret. Vizsgálom, 

hogy a 2 µm szemcseátmérő alatti és a héjszerű töltetek milyen 

műszerezettséget, idegen szóval hardvert igényelnek.  

A gyógyszeripari hatóságok elvárásaiban előírás, hogy a gyártásnál és a 

folyamatok ellenőrzésénél minden olyan paramétert, amely az eredményeket 

befolyásolja, a tudományos ismeretek alapján előre kell jelezni. Ezt a 

megközelítést nevezik Quality by Design (QbD) elvnek. Ez vonatkozik a 

gyártást ellenőrző analitikai eljárásokra is, így a legtöbbet alkalmazott 

hagyományos nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (High Performance 

Liquid Chromatography, HPLC) és a modernebb ultranagy-hatékonyságú 

folyadékkromatográfiás (Ultra-High Performance Liquid Chromatography, 

UHPLC) módszerekre is. 

A QbD alkalmazására a folyadékkromatográfiában az intelligens előre 

jelző és módszerfejlesztést segítő programok alkalmazása szükségszerű.  

Ezek közül a DryLab egy széles körűen használható kísérlettervező és 

módszeroptimalizáló számítógépes program, melyben háromdimenziós 

modell segítségével egyszerre tudjuk előre jelezni a legfontosabb 

kromatográfiás paraméterek hatását a felbontásra. 



Kormány Róbert 

 

  
8 

A felvezetetteket figyelembe véve, dolgozatomban tárgyalom a gyors 

folyadékkromatográfiával kapcsolatos egyes elméleti megközelítéseket, és 

górcső alá veszem azok gyakorlatba való átültetését. 

Dolgozatomban célul tűztem ki olyan folyadékkromatográfiás 

módszerfejlesztési stratégia kidolgozását, amely egyrészt figyelembe veszi az 

UHPLC technika sajátosságait, másrészt támaszkodik a DryLab szoftver adta 

lehetőségekre. A kísérletek tervezésekor a QbD elveit vettem figyelembe és a 

kísérleteket annak tükrében végeztem el. A folyadékkromatográfia egyik 

alapproblémája az alternatív állófázis keresés. Ez képezte a munkám 

következő részét, vagyis hogyan ítélhető meg a kolonnák helyettesíthetősége.  

Gyakorlati szempontból fontos, hogy az eltérő készülékeknél, s más 

dimenziójú kolonnáknál a módszerátvitel (módszertranszfer) hogyan oldható 

meg. Ezzel a témakörrel is behatóan foglalkoztam. 
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2. Rövidítések jegyzéke 
 

 

Nagy betűk: 

 

A  örvénydiffúzióra jellemző együttható (van Deemter egyenlet) 

AcN  acetonitril 

API  gyógyszer hatóanyag (Active Pharmaceutical Ingredient) 

B  hosszirányú diffúzióra jellemző együttható (van Deemter 

egyenlet) 

C  anyagátadási ellenállásra jellemző együttható (van Deemter 

egyenlet) 

DoE  kísérletek tervezése (Design of Experiments) 

DM  diffúziós együttható 

DS  mérés tere (Design Space) 

F  térfogat-áramlási sebesség 

FS  kolonnák közötti hasonlósági faktor 

H  tányérmagasság 

Hmin  tányérmagasság minimum értéke 

HPLC nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

(High Performance Liquid Chromatography) 

ICH  International Conference on Harmonization 

Imp  szennyező komponens (impurity) 

Int  fázistermék (intermedier) 

KS  tudástér (Knowlege Space) 

L  kolonnahossz 

LSS  lineáris oldószer erősségi modell (Linear Solvent Strength) 

MeOH  metanol 
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MODR módszer alkalmazhatóságának határa (Method Operable 

Design Region) 

N  elméleti tányérszám 

T  hőmérséklet ºC-ban (DryLab modell) 

T  hőmérséklet K-ben (van’t Hoff egyenlet) 

P0  atmoszférikus nyomás (szolvofób elmélet) 

Ph.Eur. Európai Gyógyszerkönyv (European Pharmacopoeia) 

QbD  tervezett minőség (Quality by Design) 

R  egyetemes gázállandó (van’t Hoff egyenlet) 

RE  töltet szemcse sugara (héjszerkezetű töltetnél) 

Ri  belső mag sugara (héjszerkezetű töltetnél) 

Rs  kromatográfiás felbontás 

Rs,krit  kromatográfiás felbontás a kritikus csúcspárra 

S  lináris oldószer erősségi egyenlet meredeksége 

Stm  kiindulási anyag (starting material) 

UHPLC ultranagy-hatékonyságú/nyomású folyadékkromatográfia 

(Ultra-High Performance/Pressure Liquid Chromatography) 

V  injektált minta mennyisége 

V  az oldószer térfogata (szolvofób elmélet) 

VD  gradiens késleltetési térfogat 
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Kis betűk: 

  

b  gradiens meredekség 

d  kolonna belső átmérő 

dp  átlagos szemcseátmérő 

h  redukált tányérmagasság 

hmin  redukált tányérmagasság minimuma 

k  retenciós tényező 

kG  átlagos retenciós tényező (gradiens elúcióban) 

n  csúcskapacitás 

ne  elméleti csúcskapacitás 

kocka  DryLab három-dimenziós modell 

p  induló nyomásesés a kolonnán 

pH  hidrogén-ion aktivitás negatív tízes alapú logaritmusa 

pKa  savi disszociációs állandó negatív tízes alapú logaritmusa 

r  kolonna sugara 

t0  kolonna holtidő 

rel.ret.  relatív retenció 

tC  terner mozgófázis összetétel 

tD  gradiens késleltetési idő 

tG  gradiens idő 

tR  retenciós idő 

u  lineáris áramlási sebesség 

uopt  optimális lineáris áramlási sebesség 

w  kromatográfiás csúcs alapvonalon mért szélessége 

w1/2  kromatográfiás csúcs magasságnak felénél mért szélessége 
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Görög betűk: 

 

α  szelektivitás 

β  fázisarány (van’t Hoff egyenlet) 

γ  felületi tenzió (szolvofób elmélet) 

ε  oldószer statikus dielektromos állandója (szolvofób elmélet) 

η  mozgófázis viszkozitása (Darcy-törvény) 

κ
e
  üreg kialakításhoz szükséges energia (szolvofób elmélet) 

Φ  kolonna áramlási ellenállása (Darcy-törvény) 

ρ  belső mag átmérő és a teljes szemcseátmérő hányadosa 

  (héjszerkezetű töltetnél) 

σ
2
  variancia (csúcsszélességre jellemző) 

ΔH  entalpiaváltozás (van’t Hoff egyenlet) 

Δp  nyomásesés a kolonnán (Darcy-törvény) 

ΔS  entrópiaváltozás (van’t Hoff egyenlet) 

ΔΦ  kiindulási és végső mozgófázis összetétel közötti különbség 
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3. Irodalmi áttekintés 

 

3.1. Az UHPLC technológia 

 

A folyadékkromatográfia, folyamatos fejlődésének köszönhetően a XX. 

század utolsó negyedében a gyógyszeripar fő vizsgálati módszerévé vált. Az 

1970-es évek közepére kialakult a műszerezettsége és ekkora már 

megjelentek a 10 µm szemcseátmérőjű, szabálytalan alakú szilikagél töltetek. 

A ’90-es évek végére, 2000-es évek elejére a megjelentek a szabályos, 

gömbszimmetrikus töltetek 5 µm, később 3 µm szemcseátmérővel. A 

kolonnák geometriai méretüket tekintve 150 ‒ 250 mm hosszúak és 4,6 mm 

belső átmérőjűek voltak. A folyadékkromatográfia műszerezettségét is ehhez 

igazították. Ennek megfelelően az adagolási térfogat 10 ‒ 100 µL közé esett. 

Az UV, UV-Vis detektorok cellatérfogata 10 µL. Az így kialakított készülék 

alapjaiban teljes mértékben megfelelt a követelményeknek. Hosszú ideig csak 

a számítógépes vezérlés és adatgyűjtés jelentette a fejlesztést. A technikát 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiának (High Performance Liquid 

Chromatography, HPLC) nevezték el. Az ilyen típusú készülékeknél a 

készülék maximális nyomás teljesítménye 400 bar. Ma amikor HPLC-ről 

beszélünk, ezzel a műszerezettséggel felszerelt folyadékkromatográfiás 

rendszert értjük alatta. 

Halász István és munkatársai elsők között mutatták meg, hogy elméletileg 

a folyadékkromatográfiában az elválasztás annál gyorsabb lehet, minél kisebb 

az állófázis (töltet) szemcseátmérője [1]. Arra is felhívták a figyelmet, hogy 

az elválasztás várható idejének a készülékek maximális működtetési nyomása 

szab határt. 
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2004 mérföldkő volt a folyadékkromatográfia történetében, amikor a 

Waters cég forgalomba hozta az első ~1000 bar nyomáson működtethető, kis 

kolonnán kívüli térfogattal (rendszertérfogat) rendelkező ultra hatékonyságú 

rendszerét [2]. Ezt UPLC
TM

-nek nevezte el, amely az Ultra Performance 

Liquid Chromatograph betűszava. Az elkövetkező években a legtöbb 

készülékgyártó szintén forgalomba hozta saját hasonló rendszerét [3]. A 

szakirodalom összefoglaló néven ultranagy-hatékonyságú/nyomású 

kromatográfiának (Ultra-High Performance/Pressure Liquid 

Chromatography, UHPLC) nevezte el ezt a technikát. 

Az UHPLC készülékekkel 1000 bar vagy afeletti (1200 ‒ 1500 bar) 

nyomásesést érhetünk el, ami lehetővé teszi a 2 μm alatti szemcseátmérőjű 

töltetes kolonnák használatát. Továbbá kis rendszertérfogatuk miatt pedig 

lehetőség van az állófázis méretének jelentős csökkentésére, lényeges 

hatékonyságvesztés nélkül. Napjainkban, e technika alkalmazása mellett talán 

az 50 x 2,1 mm-es kolonna méret használata a leggyakoribb, 2 μm-nél kisebb 

szemcseátmérőjű töltettel. 

Az UHPLC készülékeknél az adagolási térfogat jellemzően 1 ‒ 3 µL, az 

UV, UV-Vis detektorok cellatérfogata 0,25 ‒ 1,0 µL. 

A Hagyományos HPLC-készülékek oszlopon kívüli csúcsvarianciája (σ
2
) 

40 ‒ 200 µL
2
 közé esik, míg az UHPLC-készülékek 4 ‒ 9 µL

2
-rel járulnak 

hozzá a kromatográfiás csúcs szélesedéséhez [4]. 
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3.2. Az elemzési idő csökkentése 

 

Az elemzési idő csökkentése azt jelenti, hogy a kromatográfiás 

módszernek gyorsabbnak kell lennie, mint a korábbi konvencionális HPLC-s 

elválasztásoknak. A gyorsaság megítéléséhez a következő két 

alapösszefüggésből kell kiindulnunk: 

 

 )1(0 kttR   (1) 

 

 
u

L
t 0

 (2) 

 

ahol tR a (bruttó) retenciós idő, t0 a holt idő, k a retenciós tényező, L a 

kolonna hossza, u a lineáris áramlási sebesség [5]. 

 

Az 1-es egyenletet a 2-esbe helyettesítve kapjuk: 

 

 
u

Lk
tR

)1( 
  (3) 

 

Az összefüggésből következik, hogy az elemzési idő csökkentésének két 

útja van, a kolonna hossz nagymértékű csökkentése és a lineáris áramlási 

sebesség növelése. A retenciós tényező csökkentése nem célszerű, mert 

jelentősen megnő annak az esélye, hogy két kromatográfiás csúcs együtt 

eluálódik, vagyis nem tudjuk teljesíteni a megfelelő felbontást (Rs) [6]. 

A kromatográfiában két szomszédos csúcs közötti felbontást a következő 

gyakorlati képlettel számolhatjuk: 

 

 
)(2/1 21

1,2,

ww

tt
R

RR

S



  (4) 
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ahol tR,1 és tR,2 az egymás után eluálódó komponensek retenciós idejei, w1 

és w2 pedig komponensekhez tartozó csúcsok alapvonalon mért szélessége. 

A másik paraméter, amellyel két csúcs egymáshoz viszonyított relatív 

helyzetét jellemezhetjük a szelektivitás, mely a következő összefüggéssel 

írható le: 

 

 
1

2

k

k
  (5) 

 

ahol k1 a korábban eluálódó, k2 a később eluálódó csúcs retenciós 

tényezője. A retenciós tényező az 1-es egyenletből átalakítva: 

 

 
0

0

t

tt
k R   (6) 

 

A hagyományos HPLC-ben a kolonna hosszak 100 ‒ 250 mm között 

változnak. Az elemzési idő ennek megfelelően a néhány tíz perctől akár a két 

órát is elérheti. Amennyiben a kolonna hosszakat lecsökkentjük 20 ‒ 50 mm-

re, akkor akár hetedére is csökkenhet az elemzési idő [7]. Ezzel ugyan a 

gyorsasági kritérium teljesül, mert az elemzési időt jelentősen csökkentettük, 

de ez együtt jár a felbontás csökkenésével, hiszen a kinetikai hatékonyság 

(tányérmagasság, H) és az elérhető elméleti tányérszám (N), a kolonna 

hosszától is függnek. 

 

 
H

L
N   (7) 

 

A kinetikai hatékonyság növelhető a töltet szemcseátmérőjének 

csökkentésével, így a kolonna méret csökkentésével megtarthatjuk a 

hatékonyságot, de lecsökken az elemzés ideje. 
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3.3. A kinetikai hatékonyság jellemzése 

 

Először van Deemter és kollégái mutatták meg, hogy az elméleti 

tányérmagasság a lineáris áramlási sebesség függvényében egy olyan 

görbével írható le, melynek minimum pontja van [8]. Az általuk bevezetett 

függvény általános alakja a következő volt: 

 

 uC
u

B
AH   (8) 

 

Az egyenletben H az elméleti tányérmagasság, A az örvénydiffúzióra, B a 

hosszirányú diffúzióra és C az anyagátadási ellenállásra jellemző 

együtthatók. 

Az örvénydiffúziós tag az eltérő áramlási csatornák következtében 

jelentkező kromatográfiás csúcsszélesítő hatás. Elsősorban a töltet 

minőségétől (rendezettségétől), a szemcseátmérőtől, a komponens diffúziós 

együtthatójától és a mozgófázis sebességétől függ. 

A hosszirányú diffúzió során a kolonnára adagolt zóna hosszirányban, az 

idő előrehaladtával szélesedik. A diffúzió okozta zónaszélesedés 

elsődlegesen a mozgófázisban történik, de nem elhanyagolható az 

állófázisban sem. Elsősorban a mozgófázis sebességétől, a komponens 

mozgó- és állófázisban mért diffúziós együtthatójától, a komponens 

obstrukciós (ütközési) tulajdonságaitól és visszatartásától függ. Minél 

nagyobb a komponens visszatartása, annál több idő áll rendelkezésre a 

hosszirányú diffúzió okozta zónaszélesítő hatásra. 

Az anyagátadási ellenállás okozta kromatográfiás zónaszélesedés azért 

alakul ki, mert a mozgó- és az állófázis között az egyensúly beállása nem 

pillanatszerű, így minden olyan tényező, amely növeli az egyensúly 

beállásának az idejét, kiszélesíti a kromatográfiás csúcsot. Ilyen tényező lehet 
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a póruson belüli álló és mozgó folyadék közötti diffúzió, illetve az álló- és 

mozgófázis közötti anyagátmenet kinetikus gátlása. A zónaszélesedés főleg a 

mozgófázis sebességétől, a komponens mozgó- és állófázisban mért diffúziós 

együtthatójától, visszatartásától, illetve a szemcseátmérőtől (állófázis 

morfológiájától) függ [9]. A 8-as alapegyenlet csak egy közelítés, melyet 

többen kiegészítettek [10-12]. Amennyiben szemléltetni akarjuk a 

szemcseátmérő és diffúziós tulajdonságok hatását az elválasztás 

hatékonyságára, akkor a következő egyszerűsített formát írhatjuk fel [13]: 
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Az összefüggésben dp a töltet szemcseátmérőt jelenti, DM pedig az adott 

komponens diffúziós együtthatóját. Az f(k) a k-tól való föggést jelenti. A 9-es 

egyenlet sok elhanyagolást tartalmaz (pl. a diffúziós együttható nem azonos a 

szemcsék közötti folyadék fázisban és a szemcsén belüli stagnáló 

folyadékban, vagy az örvénydiffúzió a valóságban nem független a lineáris 

sebességtől, illetve az egyenlet nem különbözteti meg az anyagátadás álló- 

illetve mozgófázis járulékát), de első közelítésben jól szemlélteti, hogy az 

örvénydiffúzió egyenesen arányos a szemcseátmérővel, míg az anyagátadási 

tag a szemcseátmérő négyzetétől függ. Az egyenletből egyértelműen 

következik, hogy a szemcseátmérő csökkentése jelentős tányérmagasság 

csökkenést (tányérszám növekedést) eredményez. Az 1. ábrán jól látszik, 

hogy a szemcseátmérő csökkentésével a tányérmagasság értéke is jelentősen 

csökkenthető, azaz nagyobb kinetikai hatékonyságot várhatunk ugyanolyan 

dimenziójú kolonnák esetén. 
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1. ábra: A H-u görbe különböző szemcseméretek esetén. 

 

Másik következmény, hogy a 9-es egyenlet által leírt görbe minimum 

helye a nagyobb lineáris sebességi tartományba tolódik, ha a szemcseátmérőt 

csökkentjük. A függvény optimum (minimum) helye ott van, ahol a dH/du = 

0 teljesül. Ekkor az optimális lineáris sebesség (uopt) a következők szerint 

írható le: 

 
pp

M

opt
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d

D
u

1
~  (10) 

 

Tehát a lineáris sebesség optimuma fordítottan arányos a 

szemcseátmérővel. A 10-es egyenletet a 9-esbe helyettesítve megkapjuk a 

tányérmagasság elérhető minimum értékét (Hmin): 

 

 pp dCBAdH ~)2(min   (11) 

 

Azaz az elérhető legkisebb tányérmagasság (legnagyobb tányérszám) 

egyenesen arányos a töltet szemcseátmérőjével. Láthatjuk, hogy a 

szemcseátmérő csökkentés előnyös a kinetikai hatékonyság fokozása 

szempontjából [14].  

  

 

 H (µm) 

u (cm/másodperc) 
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3.4. Modern folyadékkromatográfiás állófázisok 

 

Ahhoz, hogy ne romoljon az elválasztás minősége, a kisméretű kolonnák 

kinetikai hatékonyságát jelentősen meg kell növelni. Ezt úgy érhetjük el, ha 

lecsökkentjük a töltetek szemcseátmérőjét [15,16]. Az első UHPLC készülék 

megjelenésével egy időben az 1,7 µm átlagos szemcseátmérőjű szervetlen és 

szerves sziloxánból készült (brigde ethylene hybrid, BEH) teljesen porózus 

töltetet is forgalomba hozták. A hibrid állófázis nagy előnye a jó mechanikai, 

hő és pH stabilitás a hagyományos szilkagél alapú töltetekhez képest. Ez volt 

az első kereskedelmi forgalomban megjelent 1000 bar-ig nyomásálló töltet 

[17]. A szemcse teljesen gömbszimmetrikus, a felületén nincsenek kiugrások 

vagy mélyedések (2. ábra). Ez több szempontból is fontos, egyrészt a 

mechanikai stabilitás miatt, másrészt a szemcsét körül vevő álló folyadékfilm 

okozta zónaszélesedés (film diffúzió) várhatóan kisebb. A töltet 

szemcseátmérő eloszlása is szűkebb a hagyományos HPLC-s töltetekhez 

képest. Az elmúlt tíz évben szinte az összes kolonna gyártó cég forgalomba 

hozta a saját gyártási technológiájával készült 2 µm alatti névleges 

szemcseátmérőjű töltetét. 

 

 

2. ábra: Az 1,7 µm-es teljesen porózus Acquity BEH töltet elektronmikroszkópos felvétele. 
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A 2 µm alatti töltetek abszolút értékben jó tányérmagasságokat (Hmin) 

valósítanak meg, de a redukált tányérmagasság minimuma ezeknél a 

töltetekkel elmarad a 3 ‒ 5 µm-es töltetekhez képest. A redukált 

tányérmagasság (h) egy dimenziómentes mérőszám, amivel a különböző 

szemcseméretű kolonnák hatékonyságát vethetjük össze függetlenül a 

szemcsemérettől. Az elmélet szerint egy jól töltött, teljesen porózus töltetű 

kolonnának hmin = 2 ‒ 2,5 közötti redukált tányérmagasság minimumot 

kellene adnia. Sok esetben a szemcseátmérő és a redukált tányérmagasság 

között fordított arány figyelhető meg. Ez azt jelenti, hogy a 2 µm alatti 

töltetek hatékonysága a gyakorlatban elmarad az elméletileg elvárhatótól 

(hmin ~ 3). Ennek több oka lehet. A nagy nyomás miatt bekövetkező 

hőeffektusok, a kolonna töltési problémák, illetve az oszlopon kívüli rendszer 

térfogatok is nagyban leronthatják az elválasztás hatékonyságát.  

Az utóbbi évek legnagyobb sikerét egyértelműen a héjszerkezetű töltetek 

hozták (3. ábra) a folyadékkromatográfiás töltetek terén. Néhány év leforgása 

alatt alkalmazásuk gyakorisága összemérhetővé vált a teljesen porózus 

töltetekével. 

 

  
3.ábra: Héjszerkezetű töltetek sematikus képe a), 

illetve elektronmikroszkópos felvétele b). 

 

Elterjedésüknek egyik oka az, hogy a gyakorlatban alkalmazott működési 

(azaz a lineáris áramlási feltételeknek megfelelő) sebességtartományban a 

zónaszélesedés csökken az anyagátadási ellenállás csökkentésével [18]. A 

a) b) 
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héjszerű töltet alkalmazásával az ún. diffúziós úthosszat lerövidítjük, mert a 

szemcsében csak a külső porózus réteg átjárható. 

Kaczmarski és Guiochon levezetései alapján, a részecskén belüli 

diffuzivitás a belső mag sugara (Ri) és a teljes szemcseátmérő sugara (RE) 

hányadosának (ρ) függvényében leírható [19], és ahogy ez az arány 

növekszik (ρ = 1 megfelel a nemporózus töltetnek, míg ρ = 0 a teljesen 

porózusnak), úgy válik egyre gyorsabbá az anyagátadási kinetika az aktív 

héjban (van Deemter-összefüggés C tagja, nevezetesen az állófázis járuléka). 

Ez az előnyös tulajdonság elsősorban a nagy lineáris sebességeknél 

jelentkezik. Másrészt a hosszirányú diffúziónak is csökkennie kell az inert 

belső mag miatt (van Deemter-összefüggés B tagja), aminek elsősorban a kis 

lineáris sebességi tartományban van jelentősége. Az általános sebességi 

elméletből az is levezethető, hogy az anyagátadás mozgófázis járuléka is függ 

közvetve a héjvastagságtól, mert a visszatartás csökken a porózus réteg 

vastagságának csökkentésével [20].
 

Napjainkra szinte minden töltetgyártó cég forgalmaz újgenerációs 

héjszerkezetű állófázisokat. Először a 2 ‒ 3 μm szemcseátmérő közötti 

töltetek jelentek meg, amelyeknél a porózus réteg vastagsága 0,35 ‒ 0,50 μm 

között változik. A 2 µm alatti szemcseméretű héjszerű tölteteken eddig nem 

tapasztalt kinetikai hatékonyságot érhetünk el, míg a 3 ‒ 5 µm 

szemcseátmérőt a hagyományos teljesen porózus HPLC-s töltetek 

helyettesítésére javasolják a gyártók. 
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3.5. Elvárások egy UHPLC készülékkel szemben 

 

A szakirodalom elsődlegesen a kis szemcseátmérőt hangsúlyozza az 

elválasztások hatékonyságával kapcsolatban, holott a kis rendszertérfogat 

szorosan összefügg a gyorsasággal és a csúcsmaximumban mért 

koncentrációval [21,22]. 

Egy modern folyadékkromatográffal szemben két fő elvárásunk lehet, a 

nagy működtetési nyomás tartomány (~1000 bar), illetve a lehető legkisebb 

oszlopon kívüli térfogat okozta zónaszélesítő hatás. Az első elvárás 

egyértelmű, minél nagyobb nyomáson tudunk dolgozni egy készülékkel annál 

több lehetőségünk van az elválasztás gyorsítására, illetve a kromatográfiás 

felbontás javítására. A második elvárás kicsit összetettebb, 

kompromisszumokból tevődik össze. A következőkben az oszlopon kívüli 

térfogat jelentőségét tárgyalom. A gyors elválasztás hatékonysága nemcsak a 

kolonnán múlik, hanem a kolonna hatékonyságának megtartásán is. Ezt az 

oszlopon kívüli térfogat csökkentésével tehetjük meg. Annál jobb egy 

készülék, minél kisebb az általa okozott oszlopon kívüli zónaszélesedés. Az 

oszlopon kívüli káros, hatékonyság rontó hatások annál jelentősebbek, minél 

kisebb a kolonna mérete. 

A kromatogramon mért zónaszélesedés két fő részből tevődik össze, az 

egyik a kolonna megszabta, a másik a kolonnán kívüli. Ezért a 

kromatogramon mért zónaszélesedés (variancia, σ
2

total) a kolonnán és azon 

kívüli hatásokból tevődik össze: 

 

 
222

colectotal    (13) 

 

 

ahol σ
2

col  és σ
2

ec  jelentik a kolonnán és a kolonnán kívüli 

zónaszélesedésre jellemző varianciát. 
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Az adagolóban és az összekötő vezetékekben azért van zónaszélesedés, 

mert az áramlás lamináris és a sebességi profil parabolikus. A molekulák, 

melyek a cső falához közelebb vannak lényegesen lassabban haladnak, mint a 

középső rétegben lévők. Azonban az áramló rétegek között a keveredés nem 

elhanyagolható, így a molekulák – a cső hosszától, átmérőjétől és áramlási 

sebességtől függően – a kapillárisok keresztmetszetét többször is átjárhatják.  

Ezt a jelenséget általában áramlási csúcsdiszperziónak hívjuk. Az összekötő 

vezetékekben létrejövő zónaszélesedés nagyban függ a vezeték átmérőjétől és 

hosszától. A detektorban ehhez járul még az áramlási sebesség változása is, 

és ha az elektronika lassú, akkor pedig ún. alul mintavételezett jelet kapunk. 

A kolonnán kívüli zónaszélesedés a következő összefüggéssel írható fel: 

 

 
2

det

222   capinjec
 (14) 

 

ahol σ
2
inj a mintaadagoló, σ

2
cap az összekötő vezetékek, σ

2
det a 

detektorcella hozzájárulását fejezi ki a kromatogramon létrejövő 

zónaszélesedéshez (4. ábra). 

Megállapodás szerint az oszlopon kívüli zónaszélesítő hatások összege 

nem lehet nagyobb, mint a kolonnán mért csúcsszélesedés tizede (ami 10% 

látszólagos hatékonyság csökkenésnek felel meg) [23]. 

 

 22 1,0 colec    (15) 

 

Az oszlopon kívüli zónaszélesedésre hatással van még a térfogat-áramlási 

sebesség, a minta diffúziós tulajdonsága, a mozgófázis viszkozitása, a 

hőmérséklet, az injektált minta mennyisége, illetve a detektor időállandója. 

Egy másik kérdéskör, ami szorosan kapcsolódik a készülék térfogathoz, 

az ún. gradiens késési vagy gradiens késleltetési idő/térfogat. Manapság a 

legtöbb folyadékkromatográfiás elválasztást gradiens elúciós módban végzik. 
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Gradiens elválasztásoknál döntő jelentősége lehet a készülék gradiens késési 

térfogatának (dwell volume, VD). Ez a térfogat a pumpa térfogatokból, 

keverőből, mintaadagoló hurokból (sample loop) és az oszlop elejéhez vezető 

összekötő kapillárisból tevődik össze és azt a „plusz időt” adja a rendszerhez, 

amíg a beállított mozgófázis összetétel a kolonna elején megjelenik [24]. Ez a 

gradiens késési térfogat nagyban függ az alkalmazott pumparendszertől, 

vagyis hogy kvaterner (pl. Acquity UPLC H-Class) vagy bináris (pl. Acquity 

UPLC I-Class) rendszert alkalmazunk (4. ábra). 

 

 

4. ábra: A bináris a) és kvaterner b) folyadékkromatográfiás rendszerek 

és a rendszerekhez tartozó térfogatok értelmezése. 

 

UHPLC mérések során tipikusan 0,5 mL/perc térfogat-áramlási 

sebességgel dolgozunk. Ekkor, ha a készülékünk gradiens késési térfogata 

(VD) 0,1 mL, akkor 0,2 percet „késik” a gradiens program, viszont ha VD = 

0,4 mL akkor már 0,8 perc késésünk lesz. A két készüléken mért 

komponensek retenciós ideje között tehát 0,6 perc különbség várható. A 

kevésbé visszatartott komponensek esetén különösen kritikus lehet a gradiens 

késés változása. Sokszor a felbontás és néha még a szelektivitás is változhat. 

Ami annak is köszönhető, hogy a gradiens program késése miatt, mindig egy 

„nem kívánatos” izokratikus szakasszal indul az elválasztás. A kis gradiens 
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késleltetésű készülékeknél egy kezdeti izokratikus szakasz beiktatásával 

növelhetjük a „látszólagos” gradiens késést. A nagyobb gradiens késleltetésű 

rendszerek esetén pedig a gradiens programot nem az elejétől, hanem a 

késének megfelelő időhöz tartozó kiindulási mozgófázis összetételtől kell 

indítani, ha azt akarjuk, hogy hasonlítson a kromatogram a kisebb 

késleltetésű rendszeren mért kromatogramhoz. 

Kromatográfiás módszerek átadásakor sokszor okoz gondot a különböző 

rendszerek és kolonnák közötti módszertranszfer. Gyakori probléma, hogy 

régebbi, meglevő konvencionális HPLC módszereket transzferálunk UHPLC 

módszerré vagy éppen az ellenkezője, hogy az UHPLC módszereket kell 

hagyományos oszlopra/készülékre átdolgozni, mert az átvevő 

laboratóriumban csak az áll a rendelkezésre. Módszertranszferálásnál az ún. 

geometriai transzfer szabályok mellett a gradiens idő és oszlop holt idő 

arányát (tG/t0) kell állandó értéken tartani [25-27].  
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ahol tG1 és tG2 a gradiens ideje, F1 és F2 a térfogat-áramlási sebessége, L1 

és L2 a kolonna hossza, dp1 és dp2 az átlagos szemcseátmérő. 

Az eltérő méretű kolonnák esetén a mintaadagolási térfogatot is 

változtatni kell, hogy ne terheljük túl a kisebb dimenziójú kolonnát. Sokkal 

kisebb térfogatokat adagolhatunk egy 50 x 2,1 mm-es kolonnára, mint egy 

150 x 4,6mm-esre. 
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  (17) 

ahol V1 és V2 az injektált minta mennyisége, d1 és d2 a kolonna átmérője, 

L1 és L2 a kolonna hossza. 
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3.6. Nyomásesés a folyadékkromatográfiában 

 

Folyadékkromatográfiás körülmények között, ahol a lineáris áramlási 

sebességek kicsik, az áramlás lamináris jellegű, ekkor a kolonnán létrejövő 

nyomásesés (Δp) a Darcy-törvénnyel írható le [28]. 

 

 
2

pd

uL
p





 (18) 

 

Az egyenletben Φ a kolonna áramlási ellenállása, η a mozgófázis 

viszkozitása. 

Az egyenlet egyik fontos következménye, hogy a szemcseátmérő 

csökkenésével a nyomásesés négyzetesen növekszik. Ennek megfelelően, ha 

5 μm helyett 1,7 μm szemcseátmérőjű töltetet alkalmazunk, ugyanolyan 

dimenziójú kolonnában, ugyanolyan körülmények között, a nyomásesés akár 

kilencszeresére is nőhet. Tehát szemcseátmérő csökkentésének 

nagymértékben határt szab a készülék maximális nyomás teljesítménye. 

Másik fontos következmény, hogy a nyomásesés egyenes arányban 

növekszik a mozgófázis viszkozitásával, ezért fontos, hogy a kis 

szemcseátmérőjű töltetekhez kis viszkozitású mozgófázist válasszunk. 

Gyakorlati szempontból a metanolnak (MeOH) és az acetonitrilnek (AcN) van 

a legnagyobb jelentősége. A MeOH a vízzel H-hidas kölcsönhatásba lép, 

ezért a biner elegy viszkozitása az összetételtől függően maximumos görbe 

szerint változik. Az AcN a vízzel dipól-dipól kölcsönhatásra képes, mely 

gyengébb, mint a H-hidas kölcsönhatás, így a biner elegy viszkozitása az 

összetétel függvényében egy lapos görbe mentén alakul. 

A nyomásesés szintén egyenesen arányosan függ a kolonna hosszától (L) 

és a mozgófázis lineáris áramlási sebességétől (u). Az első hatás egyértelmű, 
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ha nő az L, nő a Δp. A második hatást, vagyis az u növelését kétféleképpen 

érhetjük el, növeljük a térfogat-áramlási sebességet (F) vagy csökkentjük a 

kolonna belső átmérőt (d). Minkét esetben nő a Δp. 

A különböző cégek által forgalmazott azonos névleges szemcseátmérőjű 

kolonnákon a nyomásesés azonban eltérő lehet. Ez két okra vezethető vissza. 

A nagyobb nyomásesésű kolonnán a szemcseátmérő eloszlás szélesebb, és a 

kisebb szemcseátmérőjűből több van, vagy pedig a töltés során a szemcsék 

sérülnek és a kis szemcseátmérőjű törmelék elzárja az áramlási csatornákat. 

Továbbá hozzájárulhat az is, hogy a különböző oszlopgyártók, más-más 

kolonna töltési technológiát alkalmaznak, aminek következtében a 

töltetsűrűség eltérő lehet.  

Az elválasztási sebesség növelésének vagyis, hogy mennyi idő alatt 

végezhető el egy elemzés, határt szab a készülék maximális nyomás 

teljesítménye. Az UHPLC-s elválasztások hatékonyságát két hatás külön-

külön vagy együttesen is leronthatja. Az első hatás abból ered, hogy a nagy 

nyomással bevitt energia hővé alakul, amely eredményeképp hossz- és 

keresztirányú hőmérséklet gradiens alakul ki a kolonnán. Ezek 

következménye elsősorban káros csúcsszélesedés lehet, de ami talán még 

fontosabb és jól mérhető, hogy a retenciós tulajdonságok megváltoznak 

[29,30]. 

A hőátadás a környezetnek a kolonna átmérőtől függ, minél kisebb a 

kolonna átmérő annál nagyobb az egységnyi kolonna térfogatra jutó hőátadó 

felület. Ebből következik, hogy ekkor inkább a 2 mm körüli vagy az alatti 

kolonnák alkalmazása teszi lehetővé, hogy ne alakuljanak ki olyan 

hőmérséklet különbségek, amelyek jelentős csúcsszélesedést okoznak 

(súrlódási hő effektusok), a másik hatás a kis kolonna átmérő alkalmazásakor 

előtérbe kerülő kolonnán kívüli zónaszélesítő hatások és az abból eredő 

problémák [31,32]. 
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3.7. Gradiens elúció 

 

A kromatográfiás gyakorlatban sokszor előfordul, hogy az elválasztani 

kívánt vegyületek kromatográfiás tulajdonságai nagyon eltérnek egymástól, 

ilyenkor az izokratikus elválasztás nem lehetséges, mert izokratikus 

rendszerben a nagyobb megoszlási hányadossal jellemzett komponensek 

nagy retencióval eluálódnak, szélesednek és szinte beleolvadnak az 

alapvonalba (5. ábra). Az eluenserősség növelésével viszont a kevésbé 

visszatartott komponensek között romlik a felbontás, koelúció jöhet létre. Ezt 

nevezzük általános elúciós problémának. 
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5.ábra: Az amlodipin és szennyezőinek elválsztása izokratikus körülmények között. 

Retenciós sorrend: ImpD, ImpF, amlodipin, ImpE, ImpG, ImpB, ImpH, ImpA 

 

Erre a problémára jelenthet megoldást a gradiens elúció alkalmazása (itt 

csak a lineáris oldószer gradienst említem, mivel a gyakorlati alkalmazásban 

ennek van legnagyobb jelentősége). Fordított fázisú 

folyadékkromatográfiában a gradiens elúciós retenciós tulajdonságokat 

általában a lineáris oldószer erősség (LSS) modellel írjuk le [33]. Ez azt 

jelenti, hogy a mozgófázisban az erősebb oldószer pl. AcN vagy MeOH 

koncentrációját növeljük az idő függvényében, ezáltal csökken a nagyobb 

megoszlási hányadossal rendelkező komponensek retenciója. A gyengébb 
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oldószer víz vagy valamilyen vizes puffer. A gradiens elúció alkalmazásával 

jelentősen le tudjuk csökkenteni az elemzési időt eltérő kromatográfiás 

tulajdonságú komponensek esetén és elérhető, hogy azonos szélességű 

kromatográfiás csúcsokat kapjunk (6. ábra). 
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6.ábra: Az amlodipin és szennyezőinek elválsztása gradiens körülmények között. 

Retenciós sorrend: ImpD, ImpF, amlodipin, ImpE, ImpG, ImpB, ImpH, ImpA 

 

A gradiens elúció egy átlagos retenciós tényezővel (kG), gradiens idővel 

(tG), gradiens meredekséggel (b), kiindulási és végső oldószer 

koncentrációval jellemezhető [34]. 
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Kromatográfiásan rokon vegyületek elválasztásánál a gradiens elúció nem 

okoz sorrendváltozást, de szelektivitás általában csökken, hiszen az állófázis 

hatásának nagy részét lecsökkentjük, csak a kezdeti kötődés mértéke a 

meghatározó. Kromatográfiásan nem rokon vegyületeknél attól függően, 

hogy hol eluálódnak, retenciós sorrendváltozás történhet, a szelektivitás 

csökkenhet és nőhet is. 

A gradiens elválasztás hatékonyságát általában a csúcskapacitással 

jellemezzük [35]. A csúcskapacitás annak a mérőszáma, hogy adott idő alatt 
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hány darab csúcsot tudunk egymástól elválasztani egy meghatározott 

csúcsfelbontással (általában RS = 1). Számos összefüggés található az 

irodalomban a csúcskapacitás (n) leírására, a gyakorlatban általában a 

gradiens idő (tG) és a csúcs félértékszélességek (w1/2) átlagának hányadosát 

vesszük alapul [36,37]: 
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A csúcskapacitás sok változótól függ. Nagymértékben függ a gradiens 

idejétől, meredekségétől, a térfogat-áramlási sebességtől, a mozgófázis 

hőmérsékletétől és a kolonna hosszától. A következő összefüggés jól 

szemlélteti, hogy az elméleti csúcskapacitás (ne) a kolonna hossz 

négyzetgyökével arányos [38]. 
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ahol S a gradiens elúcióra jellemző paraméter (az ún. lináris oldószer-

erősségi egyenlet meredeksége, értéke függ a molekula jellegétől, méretétől 

és a szerves módosító típusától), ΔΦ pedig a gradiens program során a 

kiindulási és végső mozgófázis összetétel közti változást fejezi ki. 
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3.8. Hőmérséklet hatása az elválasztásra 

 

A hőmérséklet adta lehetőségeket az elválasztás szelektivitásának 

módosítására, hangolására használhatjuk. A hőmérséklet változtatásával a 

mozgófázis és az elválasztandó komponensek tulajdonságai is megváltoznak, 

aminek eredményeként a visszatartást meghatározó kölcsönhatások erőssége 

változik. A hőmérséklet emelésével csökken a mozgófázis viszkozitása ezért 

a diffúziós folyamatok felgyorsulnak. A mozgófázis dielektromos állandója is 

változik és a komponensek ionizációs valamint konformációs tulajdonságai is 

módosulhatnak.  

Az elválasztandó komponensek visszatartásának hőmérsékletfüggése a 

van’t Hoff összefüggéssel általában jól közelíthető [39]: 
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Az összefüggésben k a retenciós tényező, ΔH a standard retenciós 

entalpia változása, R az egyetemes gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, ΔS 

a standard entrópia változás, β a fázisarány. 

A hőmérséklet emelésével a visszatartás általában csökken, a szelektivitás 

pedig kromatográfiásan nem rokon vegyületek esetében sokszor változik. 

A magas hőmérsékletű folyadékkromatográfiás módszerek egyik kritikus 

eleme a mozgófázis megfelelő előmelegítése, melynek már 60 °C alatt is 

jelentős a hatása [40]. 

A kis szemcsés töltetek alkalmazása megemelt hőmérsékleten nagyon 

ígéretes lehet, hiszen ezzel a viszkozitást csökkentjük, tehát nagyobb 

térfogat-áramlási sebességgel is tudunk dolgozni, ezzel pedig jelentősen 

lecsökkenthetjük az elemzési időt [41]. 
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3.9. A pH mérése és megadása a folyadékkromatográfiában 

 

A folyadékkromatográfiában a gyengén savas vagy bázikus 

(protonfunkciós) csoportot tartalmazó vegyületek elválasztásakor a pH helyes 

megválasztásának alapvető szerepe van. Ahhoz, hogy a protonfunkciós 

csoportot tartalmazó vegyületek retenciója állandó legyen, a pH-t állandó 

értéken kell tartani. 

Amennyiben a puffereket szerves oldószer tartalmú mozgófázisban 

szeretnénk alkalmazni, megváltozik a hidrogén-ion aktivitás a tiszta vízhez 

képest, mert megváltoznak a disszociációs viszonyok. Természetesen ez igaz 

a savas vagy bázikus csoportokat tartalmazó vegyületekre is. 

A pufferek pH-ját viszonyítva az elsődleges és/vagy másodlagos 

pufferekhez, egyértelműen és reprodukálhatóan lehet mérni. Kérdéses 

viszont, hogy mit értünk a mozgófázis pH-ján és hogyan mérjük azt. Három 

lehetőség kínálkozik a mozgófázis pH-jának beállítására: 

- Mérjük a puffer pH-t és ehhez adjuk a szerves oldószert. 

- Kalibráljuk az üvegelektródot az elsődleges és/vagy másodlagos 

pufferekre, és utána a kész mozgófázisban mérjük a pH-t. 

- A kalibrációnál az elsődleges és/vagy másodlagos puffereket a 

mozgófázisba mérjük be, és a mérést is a mozgófázisban végezzük el. 

Az első esetben a pH alsó és felső indexében is „w” kell, hogy 

szerepeljen, a második esetben, az alsó indexben „w”, a felsőben „s”, a 

harmadik esetben mind az alsó, mind a felső indexben „s”-nek kell 

szerepelni. A három mérési módszer három eltérő eredményt (számot) ad. 

Kérdés, hogy milyen szempontból lehet érdekes a „valódi” hidrogén-ion 

aktivitás. Az első lényeges kérdés, hogy a kolonna gyártó cégek által 

megadott pH tartomány a fordított fázisú töltetekre milyen módon mért 

értékre értendő. A másik lényeges kérdés kapcsolódik a protonfunkciós 
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vegyületek elválasztásához. Az ilyen típusú elválasztásoknál a pH alapvető 

paraméter, mert a vegyületek pKa értékéhez képest kell beállítani [42-44]. 

Folyadékkromatográfiás gyakorlatban elterjedt, hogy csak a puffer pH-ját 

mérjük, ez gyakorlatilag a    
 . 

A pufferek alkalmazásánál alapvető szempont, hogy a legkisebb 

koncentrációban alkalmazzuk azokat, mert magas szerves oldószer tartalom 

mellett szilárd anyag kiválás lehet a mozgófázisban, ami eltömítheti a 

készüléket, illetve a kolonnát. Ahhoz, hogy kis koncentrációban tudjuk 

alkalmazni a puffereket az kell, hogy a pufferkapacitás az adott pH értéken 

nagy legyen. Jól ismert, hogy a pufferkapacitás a puffer pKa ± 1-es pH 

tartományban megfelelő. 

A puffer és a vegyület pKa érték ismerete alapvető a 

folyadékkromatográfiás elválasztás tervezésénél. 

A folyadékkromatográfiás szelektivitást jelentősen lehet befolyásolni a 

pH változtatásával. A protonfunkciós vegyületek retenciója változik annak 

függvényében, hogy ionizált vagy ionvisszaszorított formában van a 

molekula. Ionvisszaszorított formában mindig nagyobb retenciót várhatunk. 

Ez savas csoportot tartalmazó vegyületek esetén pKa ‒ 2, bázikus csoportot 

tartalmazó vegyületek esetén pKa + 2. A pKa ± 2 közötti értéken a 

mozgófázis pH-nak jelentős, retenciót befolyásoló hatása lesz az 

elválasztásra. Ez egyrészt előnyt jelenthet a szelektivitás befolyásolása 

szempontjából. Másrészt hátrány, mert kis pH eltérések jelentős retenciós 

időbeli eltéréseket eredményezhetnek, vagyis a folyadékkromatográfiás 

módszer nem lesz robusztus [45]. 
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3.10. Kísérlettervezés 

 

A kísérlettervezés (Design of Experiments, DoE) célja, hogy méréseinkből 

a kísérletek lefolyását optimalizáljuk. További cél, hogy az adott információ 

megszerzéséhez a lehető legkevesebb kísérletet kelljen elvégeznünk. A 

kísérlettervnek még a kísérletek elvégzése előtt rendelkezésre kell állnia. 

A DoE-ben a faktornak (független változó) nevezzük az olyan mérhető, 

változó mennyiséget, amely adott időpontban meghatározott értéket vesz fel, 

és segítségével a vizsgált objektum működése befolyásolható. A faktorok 

lehetnek mennyiségiek (pl. hőmérséklet, mozgófázis összetétel), illetve 

minőségiek (pl. állófázis, készülék). 

A DoE legjellemzőbb vonása, hogy egyszerre több faktor szintjét 

változtatjuk. A teljes faktoriális kísérlet egy olyan módszer, amely lehetővé 

teszi az egyes faktorok és ezek együttes hatásának vizsgálatát a minőségi 

jellemzőre vonatkozóan. Ezáltal lehetővé válik a beállításokhoz kapcsolódó 

középértékek és az ún. hatások számítása. Megkülönböztetjük a főhatásokat, 

amelyek az egyes faktorok beállításából erednek, és a kölcsönhatásokat, 

amelyek több faktor egyidejű változtatása eredményeképpen keletkeznek. 

A faktorok kiválasztását követő lépés a szintek számának és értékeinek 

meghatározása. A szintek azon faktorértékek, amiket kipróbálunk a kísérletek 

során. Elsőként tisztáznunk kell, hogy milyen értékhatárok között 

változtathatjuk a kísérletek során az egyes befolyásoló tényezők értékeit. 

Legtöbbször két értéket jelölünk meg feltételezve, hogy közöttük lineárisan 

viselkedik a folyamat. Amennyiben nem vagyunk biztosak a lineáris 

viselkedésben, három vagy több szint kijelölése szükséges [46,47]. 
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3.11. Quality by Design 

 

Az International Conference on Harmonization (ICH) Q8(R2) és Q11 

irányelvei a gyógyszer hatóanyagok és készítmények fejlesztési irányait 

egyértelműen megfogalmazzák [48,49]. Ez azt jelenti, hogy a gyártásnál és a 

folyamatok ellenőrzésénél minden olyan paramétert, amely az eredményeket 

befolyásolja, a tudományos ismeretek alapján előre kell jelezni. Ezt a 

megközelítést nevezik tervezett minőségnek, más néven Quality by Design 

(QbD) elvnek. Ez vonatkozik a gyártást ellenőrző analitikai eljárásokra, így a 

legtöbbet alkalmazott hagyományos nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiás (HPLC) és a korszerűbb ultranagy- 

hatékonyságú/nyomású folyadékkromatográfiás (UHPLC) módszerekre is. 

A folyadékkromatográfiás gyakorlatban ez azt jelenti, hogy olyan 

vizsgálati módszert kell fejleszteni, amely a készülék típusától függetlenül 

bárhol és bármikor reprodukálható eredményt ad ugyanarra az analitikai 

feladatra. A kifejlesztett és optimalizált analitikai módszert csak abban az 

esetben lehet felhasználni nyersanyagok, intermedierek, hatóanyagok vagy 

készítmények kvantitatív minősítésére, ha a módszer alkalmazhatósága 

előzetesen bizonyításra került. A módszerek alkalmazhatóságának 

bizonyítását validálásnak hívják [50]. A validálás irányelveit az ICH Q2(R1) 

guideline foglalja össze [51].  

 

A QbD elvű folyadékkromatográfiás módszerfejlesztés alaplépései: 

- Pontosan definiálni kell a vizsgálati módszer célját. A 

folyadékkromatográfiás módszerfejlesztésben a legfontosabb cél a 

kritikus csúcspár alapvonalas elválasztása. A kritikus csúcspárra 

leggyakrabban az RS,krit > 1,5 feltételt szabjuk meg, ezt tekintjük 

alapvonalas elválasztásnak. 
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- Kockázatelemzés alkalmazása, amely során meghatározzuk, melyik 

változóknak van negatív hatása a módszer alkalmazhatóságára, vagyis 

melyik mérési paraméter rontja a felbontás értéket a kritikus csúcspárra 

nézve. 

- Kísérleti értékelése annak, hogy a kritikus változók hogyan tudják 

befolyásolni a módszer alkalmazhatóságát. Ez szisztematikus, 

multifaktoriális módon elvégezhető a kísérletek tervezésével (Design of 

Experiments, DoE). A kísérletek eredményeként egy tervezési tér (Design 

Space, DS) készíthető, amely leírja a paraméterek tartományát, ahol a 

módszer kezdetben megszabott céljai teljesülnek. 

- Amikor a végső módszer elkészült a fent leírt lépések alapján, egy 

robusztussági vizsgálatot is el lehet végezni annak becslésére, hogy a 

módszer céljait (kritikus felbontás) mennyire befolyásolják a 

megállapított módszer paraméterek beállított eltérései. 

- A robusztusság vizsgálat eredményei segítenek, hogy a módszerhez vagy 

a kritikus elválasztáshoz szabályozó stratégiát alakítsunk ki (a QbD elvű 

módszerfejlesztés következő fontos lépése). 

- Mivel az alapkísérleteket már meghatároztuk, ezért a beállítások könnyen 

elvégezhetőek, ha megismételjük a kísérleteket és megkeressük az 

aktuális DS-t. Normál esetben kis eltérések lesznek csak. A DS-n belül a 

változók módosítása a szabályozó hatóságok szerint nem minősül 

„változtatásnak”, ezért a módszert nem kell újravalidálni. 

 

A DryLab szoftver egy lehetséges megoldást kínál a QbD 

folyadékkromatográfiás alkalmazására [52,53]. Természetesen a DryLab-on 

kívül rendelkezésre állnak más folyadékkromatográfiás kísérlettervező és 

módszeroptimalizáló szoftverek is, pl. ACD Lab LC, ChromSword, Fusion, 

Osiris [54-57], melyek nem kerülnek tárgyalásra a dolgozat keretein belül. 
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3.12. A DryLab szoftver 

 

1986-ban DryLab név alatt elindult egy számítógépes 

folyadékkromatográfiás módszermodellezés [58,59], amely kezdetben a 

retenciós idők (tR), a retenciós tényező (k) és a kritikus felbontás (RS,krit) egy 

dimenziós számításából indult, közben kromatogramokat vizualizálva, 

negyed századdal később eljutott a három mért és nyolc számított dimenzióig 

[60]. A szakirodalom ezt a háromdimenziós modellt „Cube”-nak vagyis 

kockának nevezi. A szoftver a Horváth Csaba és munkatársai által 

kidolgozott szolvofób elméleten alapszik, mely a víz fontos, retenciót 

szabályozó szerepét magyarázza fordított fázisú körülmények között [61-62]. 

 

 )/ln()1(ln 0

3/2 VPRTEVDCBAk e    (24) 

 

Az egyenletben A, B, C, D és E kísérletileg meghatározható konstansok, ε 

az oldószer statikus dielektromos állandója, γ a felületi tenzió, κ
e
 az energia, 

ami ahhoz szükséges, hogy a megfelelő üreg kialakuljon a kötőhely felületén, 

V az oldószer molekulák térfogata, P0 az atmoszférikus nyomás. Az elmélet 

szerint, a víz nagy lipofóbicitású (dibenzantracénnel igazolva C8-as tölteten 

kvízben~4000, kAcN-ben~1), felületi tenzióját lehet csökkenteni szerves 

oldószerekkel, pl. MeOH-lal, AcN-lel. Az elmélet szerint nagy energia 

szükséges, hogy az apoláris molekulák oldódjanak a sokkal polárosabb 

vízben, ezért a visszatartás nagymértékben a víznek köszönhető. Gradiens 

módszerek esetén csökkentve a felületi tenziót, egyre kisebb energia 

szükséges a molekulák oldódáshoz, aminek eredményeként csökken a 

visszatartás. 
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3.12.1. A DryLab kocka 

 

A DryLab kocka felépítése (7. ábra) a modell alapú kísérlettervezés első 

szakasza (DoE). Faktorok a hőmérséklet (T), a gradiens idő (tG), a pH vagy a 

terner mozgófázis összetétel (tC). Két típusú kocka elkészítésére van 

lehetőség. A tG-T-pH kocka protonfunkciós csoportot tartalmazó 

komponensek elválasztásánál ad fontos információt a komponensek pH 

függésére, míg a tG-T-tC kockával a terner elegy szelektivitást befolyásoló 

hatását vizsgálhatjuk. 

A T-t és tG-t  elegendő két szinten vizsgálni, mert feltételezzük a lineáris 

kapcsolatot, a pH és tC esetében három szint kijelölése szükséges. Így alakul 

ki a kockánkénti 12 kísérlet. A kísérletek kromatogramjait átvisszük egy 

elektronikus exportáló file típusba, ezt követi a megfelelő kromatográfiás 

csúcsok egymáshoz való illesztése, amit legkönnyebben a csúcsterületek 

alapján tudunk megtenni [63]. 

 

      

7.ábra: A kocka modelljének felépítése, ahol az egyes pontok az alapkromatogramokat 

szimbolizálják a).  

Miután minden egyes kromatogram különböző komponens retenciót mutat, ahol a 

kromatográfiás szelektivitás különböző, így a kockával a szelektivitási változásokat kitűnően 

lehet tanulmányozni b). 

A színkódolásból kiolvashatjuk, mely tartományokban dolgozhatunk a kritikus felbontás érték 

megtartásával c). 

 

a) b) c) 

T (°C) 

tG (perc) 
 

 
 
 

 
pH tC 
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A 7. a) ábrán lévő körök a kocka sarkain ill. élein jelzik a mérési 

pontokat. Az 1, 5, 9, 3, 7 és 11 pontok tartoznak a rövid-, míg a 2, 6, 10, 4, 8 

és 12 pontok a hosszú gradiens időhöz (tG-hez). Az 1, 5, 9, 2, 6 és 10 pontok 

tartoznak az alacsony, míg a 3, 7, 11, 4, 8 és 12 pontok a magas 

hőmérséklethez (T-hez). 

A három különböző pH-jú vagy terner öszzetételű (tC) mozgófázishoz 

három különböző, ún. tG-T-sík tartozik. Az azonos pH-hoz/tC-hez tartozó tG-

T-síkok a következők: (1, 2, 3 és 4); (5, 6, 7 és 8); a (9, 10, 11 és 12). 

A szoftver a 3 mért tG-T-sík mellé kiszámít további 97-et, ami által a 

kocka teljessé válik és megkapjuk a 7. b) ábrán látható felbontási térképet 

(Resolution Map). A modellben minden ponthoz rendelhető egy 

kromatogram, dimenziónként ~100 pont képzelhető el, ami azt jelenti, hogy a 

háromdimenziós modellből 12 kísérlet alapján ~10
6
 szimulált kromatogramot 

lehet kinyerni. A 7. c) ábrán látható színkódolás segít tájékozódni a kockában 

a megfelelő mérési pont kiválasztásához. 

A QbD nevezéktanának megfelelően az egész kocka a tudástér 

(Knowlege Space, KS), ahol információnk van a különböző faktorok 

hatásairól. A pirossal jelzett helyek jelölik azokat a paraméter tartományokat 

(Design Space, DS), ahol a kiindulási feltételeinknek megfelelő értéket 

kapunk a kritikus csúcspár felbontására. A pirossal jelzett tartományok szélei 

a módszer alkalmazhatóságának határa (Method Operable Design Region 

(MODR), ahol ugyan még teljesülnek a megfelelőségi kritériumok, de már 

nagy valószínűséggel nem lesz robusztus a rendszer.  

A modell számításai a (4), (6), (19) és (24) egyenleteken alapulnak. A 8. 

ábrán a modellezés sematikus rajza és a vizualizált kromatogramok 

láthatóak, mely a szerves módosító hatását mutatja be [64]. Hasonló módon 

leírható a többi faktor hatása is az említett egyenletek alkalmazásával. 
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8.ábra: A DryLab szoftver működési elve a szerves módosító (%B) változtatása esetén 

 

Látható, hogy 50%B alatt a retenciós sorrend 1, 2, 3, 50%B-nél a 2 és 3 

csúcsok együtt eluálódnak (8. b) ábra), 50%B-67%B között a sorrend 1, 3, 2 

(8. f) ábra), 67%B-nél az 1 és 3 csúcsok jönnek együtt (8. d) ábra), 67%B-

74%B között 3, 1, 2 a sorrend (8. c) ábra), 74%B-nél az 1 és 2 csúcsok nem 

választhatók el (8. e) ábra), 74%B fölött pedig a kiindulásihoz képest 

megfordul a retenciós sorrend (3, 2, 1). A mozgófázis erősségének 

növelésével csökken a retenció, ami a logk értékeken is megfigyelhető. 

A gyakorlatban úgy határozhatjuk meg legegyszerűbben a mérési 

paramétereket, hogy olyan induló és végső eluens összetételt választunk, ahol 

a legkevésbé visszatartott komponensnek is van megfelelő visszatartása, 

illetve az összes komponens eluálódjon tG-n belül mind a 12 kísérletben.  

Amennyiben harmadik dimenziónak a pH-t választottuk célszerű az 

alacsonyabb és magasabb pH-n is elvégezni ugyanazokat a kísérleteket, mert 

a komponensek ionizáltsági viszonyai nagymértékben befolyásolják a 

retenciót. Előfordulhat, hogy egy bázikus csoportot tartalmazó molekula 
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magasabb pH-n még megfelelő visszatartással rendelkezik, de a pH 

csökkentésével megnövekszik az ionizáltsági foka és csökken a retenciója, 

vagyis már nem teljesül a minimum visszatartásra megszabott követelmény. 

Ugyanez mondható el savas csoportot tartalmazó molekula esetén, csak itt 

meg kell fordítani a gondolatot, vagyis a pH növelésével növekszik az 

ionizáltsági fok és csökken a retenció. Ugyanezeket a szabályokat 

alkalmazzuk az utolsóként eluálódó komponensekre is. Ezek szerint úgy 

válasszuk meg a pH-t és a gradiens összetételét, hogy az összes komponens 

eluálódjon. Ha kiválasztottuk a kiindulási pontot (7. ábrán az 1-es pont), 

akkor néhány egyszerű szabály betartásával könnyen meghatározhatjuk a 

többi kísérleti pontot is. Az első szabály: a hosszabb tG háromszorosa legyen 

a rövidebb tG-nek, második szabály: a két hőmérséklet (T1 és T2) között ne 

legyen 30 °C-nál nagyobb különbség, harmadik szabály: ΔpH ≤ 0,6 legyen 

két pont között. 

Hasonlóan kell eljárnunk, ha harmadik dimenziónak terner összetételt (tC) 

választjuk. Itt az előkísérletek során a pH helyett a szerves módosítóra kell 

helyeznünk a hangsúlyt. A megfelelő visszatartás feltétel teljesülését AcN-t 

tartalmazó rendszerben célszerű elvégezni, mivel az AcN erősebb eluens, 

mint a MeOH, vagyis a komponensek korábban eluálódnak. Ugyanezen ok 

miatt a gradiens idejét és meredekségét a MeOH-t tartalmazó rendszerben 

érdemes meghatározni. 
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3.12.2. tG-T-tC modell 

 

Sok esetben a terner mozgófázis összetétel eltérő szelektivitást 

eredményez a folyadékkromatográfiában, mintha külön-külön alkalmaznánk 

a módosítókat. Tipikus terner mozgófázis a víz/puffer-AcN-MeOH különböző 

arányú elegye, de sok esetben segíthet kis mennyiségű tetrahidrofurán vagy 

izopropanol hozzáadása is a víz/puffer-AcN vagy víz/puffer-MeOH tartalmú 

elegyekhez, hogy megváltoztassuk a szelektivitást. 

Az első DryLab kocka is terner mozgófázis összetétel optimalizálására 

született meg ahol a tG és a T-tengelyek mellett egy harmadik, ún. terner 

koncentrációs tengelyt (tC) vezetettek be, amely a szerves eluenst variálta 

amennyiben AcN és MeOH között keverékeket mért, ill. ábrázolt. Ez azt 

jelenti, hogy a puffer pH-ja („A” eluens) állandó marad, ugyanakkor a 

szerves rész („B” eluens) összetételét pedig változtatjuk [65]. 

A mérések kivitelezésénél célszerű úgy eljárni, hogy az első tG-T-síkhoz 

(1, 2, 3 és 4) tartozó méréseknél AcN-t, a második tG-T-síkhoz (5, 6, 7 és 8) 

tartozó méréseknél AcN/MeOH = 50/50 (v/v) arányú elegyét, a harmadik tG-

T-síkhoz (9, 10, 11 és 12) tartozó méréseknél pedig MeOH-t választunk 

szerves módosító oldószernek. 

 

3.12.3. tG-T-pH modell 

 

A tG-T-pH elnevezés egy másik fajta kockára utal, amikor a gradiens idő 

(tG) és a hőmérséklet (T) mellett a pH értékek (mint alternativák a tC-hez) 

optimalizálása történik [66]. 

A tG ill. a szerves módosító (%B) hatása a fordított fázisú 

folyadékkromatográfiában hatalmas. A víz eluensben lévő mennyiségének 

van a legnagyobb befolyása a szelektivitásra, ill. az egyes anyagok 
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retenciójára. Amennyiben a vizsgálandó vegyületek valamelyike rendelkezik 

protonfunkciós csoporttal (savas vagy bázikus karakterrel), akkor a 

mozgófázis pH-ját állandó értéken kell tartani, hogy a molekuláris formák 

egyensúlya és ezáltal a retenciós idő ne változzon. Ezt a pH állandóságot 

tudjuk biztosítani megfelelő puffer oldatok alkalmazásával. A szelektivitás 

változtatása szempontjából viszont jól tudjuk használni ezt a paramétert, 

hiszen, ha a protonfunkciós csoporttal rendelkező vizsgálandó anyag pKa ± 2 

értéke körül állítjuk be a pH-t, akkor a retenció pH-függő lesz. Ezáltal a 

szelektivitás (α) és a felbontás (Rs) szabályozható, a pH-által pontosan 

beállítható lesz. Fontos megemlíteni, hogy minél nagyobb arányban van jelen 

az ionvisszaszorított molekuláris forma, annál nagyobb retenciót várhatunk. 

 

3.12.4. Robusztusság vizsgálat 

 

A robusztusság vizsgálat a módszervalidálás része, amely arra ad választ, 

hogy a módszer paramétereinek kismértékű, tudatos megváltoztatása 

mennyiben befolyásolja a mérési eredményeket, hogyan változik az α és az 

Rs értéke. Ha az eredményekre a változtatás nincs, vagy csak alig van 

hatással, azt mondjuk, hogy az adott analitikai módszer robusztus. 

A gyógyszeripari gyakorlatban úgy végezzük el a folyadékkromatográfiás 

módszer robusztusságának vizsgálatát, hogy az összes szennyezőt a rájuk 

vonatkozó limitek szintjén addícionáljuk, vagyis olyan mintaoldatot 

készítünk, amely ismert mennyiségben tartalmazza az API összes 

szennyezőjét. Szignifikáns változásnak tekintendő, ha két komponens 

összecsúszik, vagyis nem teljesül az alapvonalas elválasztás. Az alkalmazott 

módszertől függ, hogy melyik kromatográfiás paramétert milyen mértékben 

változtassuk. A validálási tervben előre rögzíteni kell a változtatni kívánt 

paramétereket és a változtatás mértékét. 
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Az alkalmazott módszertől függ, hogy melyik kromatográfiás paramétert 

milyen mértékben változtassuk. Változtatható kromatográfiás paraméterek 

lehetnek például: pH, puffer koncentráció, oszlop hőmérséklet, eluens 

összetétel, áramlási sebesség és gradiens módszer esetén a gradiens ideje és 

meredeksége. Ennek a módszernek nagy hátránya, hogy időigényes és a 

különböző faktorok egymásra gyakorolt hatását nem tudjuk vizsgálni. 

A DryLab szoftver legújabb verziója (DryLab4) lehetővé teszi egy 

tervezett módszer robusztusság vizsgálatát, ahol a gradiens elúcióban 

leggyakrabban alkalmazott körülmények hatásait tudjuk modellezni. Ezek 

lehetnek a tG, T, pH vagy tC, térfogat-áramlási sebesség, induló és végső 

eluens összetétel. A szoftver robusztusság vizsgáló modulja a 6 mérési 

patamétert három szinten vizsgálja (-1, 0, +1) és kombinálja azokat, vagyis 3
6
 

teljes faktoros terv szimulációját végzi el, ez 729 szimulált kromatogramot 

eredményez. 

A szimulált robusztusság vizsgálat megbízható, gyorsabb és sokkal több 

információval szolgál, mint a hagyományosan alkalmazott, egyszerre egy 

faktor változtatásával mért módszer. A gyorsaság mellett előnye, hogy 

figyelembe veszi a kromatográsfás paraméterek egymásra gyakorolt hatását. 
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3.13. Modellvegyületek 

 

A módszerfejlesztésekhez az Egis Gyógyszergyár Zrt. által is 

forgalmazott vagy fejlesztés alatt álló gyógyszer hatóanyagokat és azok 

szennyezőit választottam modellvegyületeknek. 

 

3.13.1. Amlodipin 

 

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. amlodipin-bezilát hatóanyagú készítményét 

Cardilopin néven hozza forgalomba. Az amlodipin gátolja a kalcium-ionok 

beáramlását a sejtmembránon keresztül a szívizomsejtekbe és az erek 

simaizom sejtjeibe. Az ilyen hatású anyagokat ún. lassú kalcium-csatorna 

blokkolóknak nevezik [67]. Az amlodipin és Ph.Eur. szennyezői szerkezeti 

képleteit a 9. ábra szemlélteti [68]. 

 

9. ábra:Az amlodipin és az Európai Gyógyszerkönyvben (Ph.Eur.) előforduló szennyezői. 
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3.13.2. Amlodipin-Bisoprolol 

 

A bisoprolol a béta-blokkolók csoportjába tartozó hatóanyag [69]. Az 

amlodipin-bisoprolol kombináció napi alkalmazását II-es stádiumú 

esszenciális hipertóniában hatásosnak, biztonságosnak és jól tolerálhatónak 

tekintik. A kombinációban szereplő mindkét gyógyszert egyébként 

önmagában is használják. A kombinációban vérnyomás csökkentő hatásaik 

összeadódnak. A fix dózisú kombinációs tabletták adását az indokolja, hogy 

így el lehet kerülni azokat a bonyolult gyógyszer adagolási sémákat, 

melyeket a betegek nem képesek követni. Ha mindkét hatóanyagot alacsony 

dózisban adják, kevesebb a gyógyszer mellékhatás, mint ha a kettő közül 

bármelyik készítményt önmagában és maximális dózisban adnák. A Merck 

KGaA és üzleti partnere az Egis Gyógyszergyár Zrt. által végzett klinikai 

fejlesztés keretében került sor az amlodipin-bezilát és a bisoprolol-fumarát 

fix kombinációjára, melyet Concor AMLO néven hoztak forgalomba [70]. A 

bisoprolol és Ph.Eur. szennyezői szerkezeti képleteket a 10. ábra szemlélteti 

[71]. 

 

10. ábra:A bisoprolol és az Európai Gyógyszerkönyvben (Ph.Eur.) előforduló szennyezői. 
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3.13.3. Loratadin 

 

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. loratadin hatóanyagú készítményét Erolin 

néven hozza forgalomba. A loratadin egy második generációs triciklikus 

antihisztamin, szelektív perifériás H1-receptor antagonista [72]. Szezonális és 

egész éven át tartó allergiás rhinitis, illetve az ezekkel járó szemtünetek, 

valamint krónikus allergiás bőrgyulladás kezelésére használják. A loratadin 

és szennyezői szerkezeti képleteket a 11. ábra szemlélteti [73]. 
 

 

11. ábra: A loratadin és az Európai Gyógyszerkönyvben (Ph.Eur.) előforduló szennyezői. 

 

3.13.4. Új fejlesztésű hatóanyag 

 

A  12. ábrán egy véralvadásgátló gyógyszerhatóanyag sematikus 

szintézisútja látható. 
 

 
12. ábra: Új fejlesztésű hatóanyag szintézisútja. 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Antihisztamin&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Allergia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhinitis&action=edit&redlink=1
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4. Anyag- és eszközigény 
 

 A vegyszerek minősége a felhasználásnak megfelelő tisztaságú volt. A 

víz ELGA Purelab rendszerrel tisztított, az acetonitril és metanol (Merck) 

gradiens minőségű. A pufferek készítéséhez használt foszforsav, nátrium-

dihidrogén-foszfát, nátrium-hidroxid (Merck) és citromsav (Sigma-Aldrich) 

analitikai tisztaságú. 

A pufferek pH-jának beállítása Mettler-Toledo típusú pH-mérővel 

történt, melynek kalibrálásához pH = 2,00, 4,01 és 7,00 standard pufferek 

(Merck) lettek felhasználva. 

A tömegméréshez Mettler-Toledo analitikai- és Sartorius táramérlegeket 

használtam. A térfogatmérés Scott Duran mérőlombikok és Eppendorf 

automata pipetták segítségével történt. 

A modellvegyületek, mint az amlodipin, bisoprolol, loratadin és 

szennyezőik (8-10. ábra) az European Directorate for the Quality of 

Medicines & HelthCare (EDQM)-től, az Egis API és szennyezői az Egis 

Gyógyszergyár Zrt. saját szintéziséből származnak. 

A dolgozatban használt folyadékkromatográfok típusait és tulajdonságait 

az 1. táblázat tartalmazza. 

A dolgozatban használt állófázisok típusait és tulajdonságait az 2. 

táblázat tartalmazza. 

A mérések kiértékelése Empower3 szoftverrel (Waters) történt. A 

kísérletek tervezéséhez DryLab2010 és DryLab4 (Molnar-Institute) 

szoftvereket használtam. 
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1. táblázat: A dolgozatban használt készülékek és azok kolonnán kívüli térfogatai. 

Rendszer Gyártó 
Kolonnán kívüli 

térfogat (µL) 

Késleltetési 

térfogat (mL) 

Acquity UPLC Waters 13 0,12 

Acquity UPLC I-Class Waters 8 0,1 

Acquity UPLC H-Class Waters 12 0,4 

Alliance e2695 HPLC Waters 30 1,0 

 

 

2. táblázat: A dolgozatban használt kolonnák tulajdonságai. 

*
Teljesen porózus hibrid 

 

 

  

 

 

Állófázisok Gyártó 
Hossz 

(mm) 

d 

(mm) 

Szemcseátmérő 

 (m) 
Szemcse szerkezet 

Acquity BEH C18 Waters 50 2,1 1,7 Hibrid* 

Acquity BEH Shield RP 18 Waters 50 2,1 1,7 Hibrid* 
Acquity BEH C8 Waters 50 2,1 1,7 Hibrid* 

Acquity BEH Phenyl Waters 50 2,1 1,7 Hibrid* 

Acquity CSH C18 Waters 50 2,1 1,7 Hibrid* 
Acquity CSH Phenyl-Hexyl Waters 50 2,1 1,7 Hibrid* 

Acquity CSH Fluoro-Phenyl Waters 50 2,1 1,7 Hibrid* 

Acquity HSS C18 Waters 50 2,1 1,8 Teljesen porózus 
Acquity HSS C18 SB Waters 50 2,1 1,8 Teljesen porózus 

Acquity HSS T3 Waters 50 2,1 1,8 Teljesen porózus 

Acquity HSS PFP Waters 50 2,1 1,8 Teljesen porózus 
Acquity HSS CN Waters 50 2,1 1,8 Teljesen porózus 

Triart C18 YMC 50 2,0 1,9 Hibrid* 

Cortecs C18 Waters 50 2,1 1,6 Héjszerű 
Cortecs C18+ Waters 50 2,1 1,6 Héjszerű 

Aeris PEPTIDE XB-C18 Phenomenex 50 2,1 1,7 Héjszerű 

Kinetex XB-C18 Phenomenex 50 2,1 1,7 Héjszerű 
Kinetex C18 Phenomenex 50 2,1 1,3 Héjszerű 

Kinetex C18 Phenomenex 50 2,1 1,7 Héjszerű 

Kinetex C18 Phenomenex 50 2,1 2,6 Héjszerű 
Kinetex C18 Phenomenex 100 3 2,6 Héjszerű 

Kinetex C18 Phenomenex 150 4,6 5 Héjszerű 

Kinetex C8 Phenomenex 50 2,1 1,7 Héjszerű 
Kinetex Phenyl-Hexyl Phenomenex 50 2,1 1,7 Héjszerű 

Kinetex PFP Phenomenex 50 2,1 1,7 Héjszerű 

Zorbax SB-C18 Agilent 50 2,1 1,8 Teljesen porózus 
Zorbax SB-C8 Agilent 50 2,1 1,8 Teljesen porózus 

Zorbax SB-Phenyl Agilent 50 2,1 1,8 Teljesen porózus 

Hypersil GOLD Thermo 50 2,1 1,9 Teljesen porózus 
Hypersil GOLD C8 Thermo 50 2,1 1,9 Teljesen porózus 

Hypersil GOLD CN Thermo 50 2,1 1,9 Teljesen porózus 
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5. Kísérleti rész 
 

5.1. Gyakorlati DryLab modell 

és szimulált robusztusság vizsgálat 
 

Kutatásaim egyik meghatározó része, annak bizonyítása, hogy az általam 

használt kísérlettervező és módszeroptimalizáló DryLab szoftver milyen 

hatékonysággal alkalmazható a gyakorlatban, mennyire megbízhatóak az 

általa számolt eredmények. 

A kísérletekhez modellvegyületként az amlodipint-bisoprolol hatóanyag 

kombinációt és azok Ph.Eur. szennyezőit (9. és 10. ábra) választottam. 

Ebben a fejezetben, hogy megkülönböztessem a hatóanyagokhoz tartozó 

szennyezőket, az amlodipin szennyezők elé „A”, míg a bisoprolol 

szennyezők elé „B” jelölést használtam. 

A vizsgált molekulák között található szerkezetileg nagyon eltérő és 

nagyon hasonló. A modellvegyületek mindegyike tartalmaz protonfunkciós 

csoporttal rendelkező molekulát. Ez azt jelenti, hogy az ionos formákat 

állandó értéken kell tartani, hogy a retenciójuk ne változzon, vagyis pH 

kontroll alkalmazása szükséges. 

A bisoprolol és szennyezői poláris molekulák, folyadékkromatográfiás 

vizsgálatuknál magas víztartalmú induló mozgófázis összetétel szükséges 

ahhoz, hogy meg legyen a megfelelő retenció a legkevésbé visszatartott 

komponensre (B-ImpA) nézve is. A molekulák szekunder amin csoportot 

tartalmaznak (pKa > 10), vagyis fordított fázisú körülmények között ionizált 

formában vizsgálhatók. 

Az amlodipin és szennyezői kevésbé polárisak, az A-ImpA szennyező 

pedig kifejezetten apoláris jellegű, ezért folyadékkromatográfiás 

vizsgálatuknál magas szerves tartalmú végső mozgófázis összetétel szükséges 
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ahhoz, hogy a legjobban visszatartott komponens is eluálódjon az elemzés 

során. Az amlodipin, az A-ImpD, az A-ImpE és az A-ImpF szerkezetileg 

nagyon hasonlítanak egymásra, további közös tulajdonságuk, hogy primer 

amino csoportot tartalmaznak (pKa > 10), vagyis fordított fázisú körülmények 

között ionizált formában vizsgálhatók. Az A-ImpH komponens az aromás 

rendszerhez kapcsolódó szabad karboxil csoport miatt (pKa ~ 4) savas 

karakterű, mely fordított fázisú körülmények között a teljesen 

ionvisszaszorított formától a teljesen ionizált formáig vizsgálható. 

A minta 10 µg/mL koncentrációban tartalmazta az elválasztani kívánt 

komponenseket.  

A mérések kivitelezéséhez bináris pumparendszerrel rendelkező 

ultranagy-hatékonyságú folyadékkromatográfot (Acquity UPLC) használtam, 

50 x 2,1mm Acquity CSH C18, 1,7µm állófázissal. A teljesen porózus 

szemcsés állófázis hibrid szilikából épül fel és pozitív felületi töltéssel 

rendelkezik. A felület C18-as alkil lánccal és utószilanizálással módosított. A 

gyártó bázikus vegyületek elválasztásához ajánlja ezt a típusú töltetet.  

A mozgófázis „A” komponense 30 mM-os Na-foszfát puffert 

tartalmazott, melynek pH-ját 2,0 és 3,2 között állítottam be. Alacsony pH-n 

az állófázis szabad szilanol csoportjai ionvisszaszrított állapotban vannak, így 

nem alakul ki erős kölcsönhatás a bázikus csoportot tartalmazó molekulák és 

az állófázis felülete között, ami szimmetrikus csúcsokat eredményez. 

A mozgófázis „B” komponense acetonitril volt, mely a vízzel dipól-dipól 

kölcsönhatásra képes, így a biner elegy viszkozitása az összetétel 

függvényében egy lapos görbe mentén alakul vagyis nyomásesés 

szempontjából kedvezőbb, mint a víz-alkohol elegyek. A módszerfejlesztés 

során sokkal egyszerűbben lehet dolgozni, ha a mozgófázis „B” komponense 

nem tartalmaz semmilyen adalékanyagot. Igaz, ilyenkor az oldószer gradiens 

mellett kialakul egy koncentráció gradiens is, de tapasztalataim szerint ennek 
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nincs befolyása az elválasztás minőségére. A fejlesztett módszerek nagyon 

jól reprodukálhatók. Előnye, hogy az eluens gyorsan elkészíthető, az „A” 

önmagában nem minősül veszélyes hulladéknak, a „B” más mérésekhez is 

felhasználható. 

A mozgófázis térfogat-áramlási sebessége 0,5 mL/perc, az injektálási 

térfogat 1 µL, a detektálás hullámhossza 230 nm volt. 

A modell elkészítése előtt a komponenseket egyenként injektáltam 10 

µg/mL koncentrációban, hogy meghatározzam az induló és végső eluens 

összetételt, továbbá információt szereztem a komponensekhez tartozó 

csúcsterületekről, valamint UV-spektrumokról, melyek megkönnyítik a 

modellben az azonosítást. 

Az összes komponenst tartalmazó mintaoldatot injektálva, a 3.12.1 

pontban leírtak alapján felépítettem a 7. a) ábrán lévő kockát, amihez az 

egyes mérési pontokhoz tartalmazó paramétereket, a 3. táblázat tartalmazza. 

 

3. táblázat: DryLab mérési paraméterek. 

Mérési 

pont 

tG (perc) 

10%B→90%B 
T (°C) pH 

1 3,0 20 2,0 

2 9,0 20 2,0 

3 3,0 50 2,0 

4 9,0 50 2,0 

5 3,0 20 2,6 

6 9,0 20 2,6 

7 3,0 50 2,6 

8 9,0 50 2,6 

9 3,0 20 3,2 

10 9,0 20 3,2 

11 3,0 50 3,2 

12 9,0 50 3,2 
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A 13. a) ábrán látható a kész kocka. A színkódolásból (7. c) ábra) 

látható, hogy nem felel meg miden körülmény az elválasztásnak, vagyis 

vannak olyan paraméter (tG-T-pH) kombinációk, ahol nem teljesül az Rs,krit > 

1,5 feltétel a kritikus csúcspárra. A 13. b) ábrán négy olyan tartományt 

találunk, ahol kijelölhetjük a mérés paramétereit, vagyis meghatározhatjuk a 

munkapontot. Az 1-es és 2-es tartományok alkalmasak lehetnek a mérések 

kivitelezésére, de pH ~ 2 körül az állófázis élettartama rövidebb az alkil 

láncok hidrolízise miatt. A 3-as tartomány szintén megfelelő lenne a 

munkapont kijelöléséhez, viszont a kritikus csúcspárhoz tartozó felbontás 

nagyobb a 4-es tartományban, így a munkapont kijelölésére a 4-es 

tartományban került sor. 

A munkapont kijelölésének szempontja az volt a DS-ben, hogy az 

elemzési idő viszonylag rövid legyen és távol legyen az MODR-től. 

 

 

13. ábra: DryLab kocka a munkaponttal a) és a lehetséges mérések tere (DS) b). 

 

A munkapont koordinátái a következők: tG = 10 perc, (10%B → 90%B), 

T = 45 °C és pH = 3,0. A kiindulási kísérleteknél 3 és 9 perces tG-ket 

használtam, de a szoftver megbízható extrapolációja miatt a 10 perces tG 

a) b) 

1 

2 
4 

3 

Munkapont 
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értéknél is tudunk dolgozni. Az így kapott gradiens meredekség értéke 

8 %B/perc. A 14. ábrán szereplő, munkaponthoz tartozó kromatogramokból 

megállapítható, hogy az elemzéshez szükséges idő 7 perc. Ez azt jelenti, hogy 

nem kell megvárni a 10 perces elemzési időt 90 %B-ig, elég, ha 10 %B-ről 

indulunk és hozzáadjuk a 7 perc x 8 %B/perc = 56 %B eluens összetételt. 

Az ilyen körülmények között elvégzett szimuláció és a mért kromatogram 

jó egyezést mutatnak egymással (14. a) és b) ábra). A szimulált és mért 

felbontás értékek is nagyon hasonlóak, a számszerű értékeket a 6. táblázat 

tartalmazza. 
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14.ábra: Az amlodipin-bisoprolol hatóanyag kombináció 

szimulált a) és mért b) kromatogramja. 

Retenciós sorrend: fumársav, B-ImpA, B-ImpL, B-ImpR, bisoprolol, B-ImpG 

A-ImpD, A-ImpF, amlodipin, A-ImpE, A-ImpG, A-ImpB, A-ImpH, A-ImpA 

a) 

b) 
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A fejlesztett módszer szimulált robusztusság vizsgálatának elvégzéséhez 

be kell állítani az elválasztást befolyásoló paraméterek tolerancia szintjét, 

vagyis hogy mennyi eltérést engedünk meg az eredeti módszerhez képest. 

Egyszerre hat változó hatását tudjuk vizsgálni (4. táblázat), vagyis a szoftver 

3
6
 teljes faktoros terv szimulációját végzi el. A gyakorlatban a megengedett 

eltéréseket az elemzés megbízhatóságához érdemes igazítani.  

 

4.táblázat: Kromatográfiás paraméterek és megengedett eltérés értékeik. 

Paraméterek Értékek ± Eltérés 

tG (perc) 10,0 ± 0,1 

T (°C)  45 ± 1 

pH 3,0 ± 0,1 

Áramlási sebesség (mL/perc) 0,500 ± 0,005 

Induló %B 10,0 ± 0,5 

Végső %B 90,0 ± 0,5 

 

A 15. ábrán látjuk az összes, 3
6
 = 729 db szimuláció Rs,krit érték 

eloszlását. Az ábráról leolvasható, hogy minden kísérlet teljesíti a korábban 

megfogalmazott Rs,krit > 1,5 feltételt. 

 

 

15.ábra: A 729 mérés Rs,krit eloszlása, egy kék négyzet ( ) jelképez egy mérési paraméterhez 

tartozó Rs,krit értéket. Rs,krit,min = 2,21, Rs,krit,max = 2,88. 
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A szimulált robusztusság vizsgálat előnye a gyorsaság mellett, hogy 

figyelembe veszi a paraméterek egymásra gyakorolt hatását. A modell 

pontosságának igazolásához szinte lehetetlen mind a 729 kísérletet elvégezni, 

ezért négy jellegzetes ponton végeztem a szimulált és mért eredmények 

összehasonlítását. 

Első mérési pont az eredeti mérési paraméterek, ami a munkapontnak 

felel meg (Eredeti módszer). 

Második mérési pont a legkisebb Rs,krit értékekhez tartozó paraméterek 

(Minimum RS,krit), a paraméterek + és – irányba is eltérnek. 

Harmadik mérési pont a –1-hez tartozó paraméterek (Alacsony 

paraméterek), a paraméterek csak – irányba térnek el. 

Negyedik mérési pont a +1-hez tartozó paraméterek (Magas 

paraméterek), a paraméterek csak + irányba térnek el. 

Mind a négy pont mérési paramétereit tartalmazza az 5. táblázat. 

 

5. táblázat: Mérési pontok a szimuláció jóságának összehasonlításához. 

Paraméterek 
Eredeti 

módszer 

Minimum 

Rs,krit 

Alacsony 

paraméterek 

Magas 

paraméterek 

tG (perc) 10,0 9,9 9,9 10,1 

T (°C) 45 44 44 46 

pH 3,0 3,1 2,9 3,1 

Áramlás (mL/perc) 0,500 0,495 0,495 0,505 

Induló %B 10,0 9,5 9,5 10,5 

Végső %B 90,0 90,5 89,5 90,5 

 

 

A 6. táblázatban láthatjuk a szimulált és mért tR és Rs,krit értékek közötti 

eltéréseket. A retenciós idők (tR) közötti különbségek gyakorlatilag 

elhanyagolhatóak, a legnagyobb eltérés 0,03 perc. Az Rs,krit értékek közötti 
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különbségeknél is 0,03 vagy annál kisebb eltéréseket kaptam. A kritikus 

csúcspár mind a négy esetben az A-ImpG ‒ A-ImpB. 

A kapott eredményekből megállapítható, hogy a szimulált robusztusság 

vizsgálat megbízható, gyorsabb és sokkal több információval szolgál, mint a 

hagyományosan alkalmazott, egyszerre egy faktor változtatásával mért 

módszer. Így a vizsgálat ideje lecsökkenthető több napról néhány percre. 

 

6. táblázat: Az eredeti és robusztus paramétereken végzett kísérletek 

tR és Rs,krit szimulált és mért értékei. 
 

 Eredeti 

módszer 

Minimum 

Rs,krit 

Alacsony 

paraméterek 

Magas 

paraméterek 
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fumársav 0,33 0,34 0,33 0,34 0,36 0,35 0,30 0,30 

B-ImpA 0,44 0,44 0,48 0,48 0,47 0,46 0,41 0,43 

B-ImpL 0,65 0,65 0,72 0,71 0,70 0,68 0,60 0,63 

B-ImpR 1,55 1,55 1,63 1,63 1,59 1,60 1,51 1,52 

bisoprolol 2,07 2,07 2,15 2,14 2,11 2,11 2,02 2,04 

B-ImpG 2,17 2,18 2,25 2,24 2,21 2,21 2,12 2,14 

A-ImpD 2,86 2,86 2,93 2,92 2,89 2,89 2,81 2,82 

A-ImpF 2,99 2,99 3,05 3,04 3,03 3,02 2,93 2,94 

amlodipin 3,39 3,39 3,45 3,44 3,42 3,42 3,33 3,35 

A-ImpE 3,78 3,78 3,84 3,82 3,81 3,81 3,72 3,75 

A-ImpG 4,69 4,70 4,72 4,72 4,74 4,76 4,61 4,64 

A-ImpB 4,80 4,82 4,83 4,82 4,85 4,86 4,73 4,77 

A-ImpH 4,95 4,97 4,97 4,96 5,01 5,03 4,86 4,91 

A-ImpA 6,63 6,65 6,65 6,63 6,67 6,69 6,56 6,61 

Rs,krit 

A-ImpG ‒ A-ImpB 
2,55 2,52 2,22 2,19 2,29 2,29 2,81 2,84 
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A 16. ábra ad felvilágosítást arról, hogy melyik paraméter vagy 

paraméter kombináció van legnagyobb hatással a kritikus csúcspár 

felbontására. Ebben az esetben a hőmérséklet a legfőbb befolyásoló tényező. 

Hőmérséklet változtatás hatására az A-ImpB és A-ImpG komponensek 

sorrendje megváltozik. Alacsonyabb hőmérsékleten az A-ImpB, míg 

magasabb hőmérsékleten az A-ImpG eluálódik korábban. 

A gradiens ideje (tG), az áramlási sebesség, az induló és végső eluens 

összetétel kis mértékben befolyásolja az elválasztást, ezek a paraméterek 

szelektivitás változást nem eredményeznek. 

A pH-nak a munkapontnál nincs hatása az elválasztásra, viszont a pH 

csökkentésével a fumársav és a B-ImpA retenciója felcserélődik. 

A mérési paraméterek kombinációja fontos információval szolgálhat az 

elválasztás minőségére. Itt a kombinált hatásoknak elenyésző szerepük van az 

elválasztásra. 

 

 

16.ábra: A kromatográfiás paraméterek hatása a felbontásra. 
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5.2. Felületi módosítás hatása 

  

Folyadékkromatográfiás elválasztások során jelentős szerepe van az 

állófázis jó megválasztásának. A gyártók jelenleg több száz eltérő 

szelektivitású töltetet kínálnak, melynek száma évről évre növekszik. A töltet 

szemcséinek jellemzésére szolgál a szilikagél fajlagos felülete és az átlagos 

pórusátmérő. A fordított fázisú folyadékkromatográfiában az állófázis 

leggyakrabban valamilyen módosított szilikagél. A módosítás során 

szilanizálási reakcióban apoláris vagy kevésbé poláris csoportokat visznek fel 

a felületre. Ezek általában C18-, C8-, fenil-, perfluorozott fenil- és ciano-

módosítást takarnak. A kialakított fordított fázisú felület jellemezhető még a 

felületi borítottsággal, a C-tartalommal és hogy utószilanizált e a töltet. 

A szoftver megbízhatóságának további vizsgálata során 5 gyártó 27 

különböző felületi módosítással rendelkező állófázisán (8. táblázat) ugyanazt 

a tG-T-pH modellt készítettem el, hogy igazoljam a modell állófázistól való 

függetlenségét. 

Modellvegyületként az amlodipin és Ph.Eur. szennyezői szerepeltek (9. 

ábra). Az amlodipin, az ImpD, az ImpE és az ImpF szerkezetileg nagyon 

hasonlítanak egymásra, további közös tulajdonságuk, hogy primer amino 

csoportot tartalmaznak, vagyis bázikus karakterűek. Az ImpH komponens az 

aromás rendszerhez kapcsolódó szabad karboxil csoport miatt (pKa ~ 4) savas 

karakterű. Az ImpA, ImpB és ImpG szennyezők kromatográfiásan 

semlegesnek tekinthetők. A minta 10 µg/mL koncentrációban tartalmazta az 

elválasztani kívánt komponenseket.  

A mérések kivitelezéséhez bináris pumparendszerrel rendelkező 

ultranagy-hatékonyságú folyadékkromatográfot (Acquity UPLC) használtam. 

A mozgófázis „A” komponense 30 mM-os Na-foszfát puffert 

tartalmazott, melynek pH-ját 2,0 és 3,0 között állítottam be, a mozgófázis 
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„B” komponense acetonitril volt. Az 5.1. pontban leírt mozgófázis választás 

szempontjait itt annyival egészítem ki, hogy a foszfát-puffer előnyös 

alacsony hullámhosszon történő detektálás esetén, mert kicsi az UV elnyelése 

(a 10 mM-os oldat UV cut-off étéke < 200 nm). 

A mozgófázis térfogat-áramlási sebessége 0,5 mL/perc, az injektálási 

térfogat 1 µL, a detektálás hullámhossza 237 nm volt. 

Az előző ponthoz hasonlóan a modellek elkészítése előtt a 

komponenseket egyenként injektáltam 10 µg/mL koncentrációban, hogy 

meghatározzam az induló és végső eluens összetételt, továbbá információt 

szereztem a komponensekhez tartozó csúcsterületekről, valamint UV-

spektrumokról, melyek megkönnyítik a modellben az azonosítást. 

Az összes komponenst tartalmazó mintaoldatot injektálva, a 3.12.1 

pontban leírtak alapján, mind a 27 kolonnán felépítettem a 7. a) ábrán lévő 

kockát, amihez az egyes mérési pontokhoz tartalmazó paramétereket, a 7. 

táblázat tartalmazza. 

7. táblázat: DryLab mérési paraméterek. 

Mérési 

pont 

tG (perc) 

30%B→90%B 
T (°C) pH 

1 3,0 15 2,0 

2 9,0 15 2,0 

3 3,0 45 2,0 

4 9,0 45 2,0 

5 3,0 15 2,5 

6 9,0 15 2,5 

7 3,0 45 2,5 

8 9,0 45 2,5 

9 3,0 15 3,0 

10 9,0 15 3,0 

11 3,0 45 3,0 

12 9,0 45 3,0 
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A kiinduló mérési paraméterek meghatározása után elkészítettem a 

kockákat. Az általam használt készülék kolonna termosztátjába egyszerre 

négy kolonnát lehet behelyezni, vagyis felszereltem négy kolonnát, majd 

beállítottam a T1 hőmérsékletet (T1 = 15°C). (A hőmérséklet választás oka, 

hogy a HSS tölteteken a gyártó által megszabott maximálisan alkalmazható 

hőmérséklet 45 °C felel meg a T2 szintnek, ebből következik, hogy T1 = T2 ‒ 

30 °C, vagyis T1 = 15 °C. Az alkalmazott készüléken nem okozott problémát 

a 15 °C-ra történő temperálás.) A hőmérsékleti egyensúly 20 – 30 perc alatt 

beáll, ezt 2 – 3 (tG1 = 3 perc) gradiens futtatásával ellenőriztem (ha nincs 

retenciós időbeli eltérés két egymást követő kromatogramnál, akkor 

feltételeztem, hogy beállt az egyensúly). Ezután elkezdtem a méréseket a 

kockákhoz. Mind a négy kolonnán egyenként lemértem a tG1-et, majd a tG2-t a 

pH1-es pufferrel. Következő lépés a puffer csere kétszer (pH2 és pH3, kb. 5 

perc pufferenként), itt is lemérem a tG1-et és tG2-t. Majd ezeket a lépéseket T2 

hőmérsékleten (T2 = 45°C) is elvégeztem. 

Időszükséglet négy kolonnához: 

Hőmérséklet beállási idő kb. 30 perc (ez alatt bemoshatjuk a kolonnákat 

víz/AcN eleggyel, 6 – 7 perc/kolonna). Mérés pH1 pufferrel, 3 injektálás tG1 

gradienssel (a harmadiknál már biztosan beáll az egyensúly), majd tG2 

gradiens futtatása. Injektálási idő ~1 perc, ez alatt visszaáll a kezdeti 

egyensúly az 50 x 2,1 mm kolonnán. 0,5 mL/perc térfogat-áramlási sebesség 

mellett ez 0,5 mL eluenst jelent. 

Egy kolonna időszükséglete pH1 pufferrel 3 x (1 percinj + 3 perctG1) + (1 

percinj + 9 perctG2) = 22 perc. Négy kolonnára ez azt jelenti, hogy 4 x 22 perc. 

A gyakorlatban minden kolonnánál fel kell venni szép lassan az áramlási 

sebességet, számoljunk névlegesen 25 perccel kolonnánként. Ez azt jelenti, 

hogy négy kolonnán három puffert használunk, vagyis 25 perc x 4 kolonna x 

3 pH = 300 perc. Az eluens csere kb. 5 perc (kétszer cseréltem eluenst), 
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összesen 10 perc. A következő hőmérsékleten (45 °C) újra 30 + 300 + 10 

percre van szükség. Az összes időszükséglet négy kolonnához valamivel 

több, mint 11 óra, vagyis egy nap alatt el tudtam végezni négy kockához 

szükséges méréseket. Ez a stratégia akkor is használható, ha egy adott 

elválasztási feladatnál nem vagyunk biztosak, hogy jó állófázist választottunk 

vagy csak szeretnénk kipróbálni több szelektivitást is az adott feladathoz. 

 

A 27 kockánál (17. – 19. ábra) megkerestem azt a mérési pontot, ahol a 

legnagyobb a felbontás értéke a kritikus csúcspárra nézve. Ezen a ponton 

vetettem össze a szimulált és a mért kromatogramok közötti különbséget. Az 

átlag retenciós idők közötti különbség egyik esetben sem volt nagyobb 0,04-

percnél (8. táblázat). Azt is megállapítottam, hogy a felületmódosítás típusa 

nem befolyásolja a szimuláció hatékonyságát, vagyis fordított fázisú 

körülmények között, bármilyen állófázist használhatunk a DryLab 

szimulációhoz. Ezzel az eredménnyel is igazoltam a „szolvofób elmélet” és a 

„lineáris oldószer erősség (LSS) modell” gyakorlati alkalmazhatóságát. 
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17. ábra: DryLab kockák különböző felületi módosítású kolonnák esetén, a munkapontot a ¤ 

szimbólum jelöli. 

Acquity BEH C18 a), Acquity BEH Shield RP 18 b), Acquity BEH C8 c) 

Acquity BEH Phenyl, d), Acquity CSH C18 e), Acquity CSH Fluoro-Phenyl f) 

Acquity CSH Phenyl-Hexyl g), Acquity HSS C18 h), Acquity HSS C18 SB i) 

 

a) b) c) 

¤ 

¤ 
¤ 

¤ 

¤ 
¤ 

¤ 
¤ 

¤ 

d) e) f) 

g) h) i) 
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18. ábra: DryLab kockák különböző felületi módosítású kolonnák esetén, a munkapontot a ¤ 

szimbólum jelöli. 

Acquity HSS T3 j), Acquity HSS PFP k), Acquity HSS CN l) 

Triart C18 m), Cortecs C18 n), Cortecs C18+ o) 

Aeris PPTIDE XB-C18 p), Kinetex XB-C18 q), Kinetex C18 r) 

j) k) l) 

m) 
n) o) 

p) q) r) 

¤ 

¤ 

¤ 

¤ 
¤ 

¤ 

¤ 
¤ 

¤ 
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19. ábra: DryLab kockák különböző felületi módosítású kolonnák esetén, a munkapontot a ¤ 

szimbólum jelöli. 

Kinetex C8 s), Kinetex Phenyl-Hexyl t), Kinetex PFP u) 

Hypersil GOLD v), Hypersil GOLD C8 w), Hypersil GOLD CN x) 

Zorbax SB-C18 y), Zorbax SB-C8 z), Zorbax SB-Phenyl ß) 

 

 

s) t) u) 

v) w) x) 

y) z) ß) 

¤ 
¤ 

¤ 

¤ 

¤ ¤ 

¤ 

¤ 

¤ 
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A 8. táblázat szimulált robusztusság vizsgálati eredményeiből kiderül, 

hogy nem mindegyik fázis alkalmas ennek az analitikai problémának a 

megoldására. Az Acquity CSH Fluoro-Phenyl kolonnánál Rs = 1,22, így itt 

nem is érdemes robusztusság vizsgálatot végezni, hiszen semmiféleképen 

nem tudjuk teljesíteni az alapvonalas elválasztáshoz megkövetelt Rs,krit > 1,5 

feltételt. A DryLab szoftverrel történő modellezés korlátja, ha nincs meg a 

komponensek megfelelő visszatartása vagy a mérési paraméterek változtatása 

nincs pozitív hatással a szelektivitásra, vagyis nem tudjuk elérni a megfelelő 

elválasztást. Ilyen esetekben célszerű állófázist változtatni, esetleg 

valamilyen alternatív elválasztási módot keresni.  

Az Acquity HSS PFP, Zorbax SB-C18, Zorbax SB-Phenyl és Hypersil 

GOLD CN kolonnák teljesítették az Rs,krit > 1,5 feltételt, de a mérési 

paraméterek kismértékű megváltoztatásával lecsökken az érték 1,5 alá, 

vagyis a rendszer nem robusztus. A mérési paraméterek megengedett 

eltérésének növelésével további kolonnák (Acquity BEH Shield RP 18, 

Acquity CSH Phenyl-Hexyl, Acquity HSS T3, Acquity HSS CN, Kinetex 

Phenyl-Hexyl, Kinetex PFP és Zorbax SB-C8) esnek ki a robusztus 

tartományból. A legnagyobb felbontás értéket (Rs,krit = 3,13) a kritikus 

csúcspárra nézve az Acquity CSH C18 kolonnánál értem el. 

A rendszerekben a szelektivitásra, ezen keresztül a felbontásra és a 

retencióra legnagyobb hatása a hőmérsékletnek volt. A pH (2 – 3 között), a 

gradiens ideje (tG), az áramlási sebesség, illetve az induló és végső eluens 

összetétel nagyon kis mértékben befolyásolta az elválasztást. 

 



Kormány Róbert 

 

  
68 

8. táblázat: A DryLab modell hatékonysága különböző típusú állófázisokon. 

 Mérési paraméterek Retenciós idő átlag Kritikus csúcspár felbontása Szimulált robusztusság vizsgálat 

Kolonna töltet 
tG 

(perc) 

T 

(°C) 
pH 

különbséga 

(perc) 
hiba%b Rs,krit 

kritikus 

csúcspár 

rossz kísérletekc rossz kísérletekd 

db % db % 

Acquity BEH C18 8,1 13,5 2,1 0,007 0,23 2,54 ImpG-ImpH 0 0,00 0 0,00 
Acquity BEH Shield RP 18 9,8 38,3 2,0 -0,017 -0,79 2,16 ImpB-ImpG 0 0,00 228 31,28 

Acquity BEH C8 9,8 33,0 2,5 -0,018 -0,85 2,27 ImpD-ImpF 0 0,00 0 0,00 
Acquity BEH Phenyl 9,8 29,3 2,0 -0,001 0,41 2,32 ImpG-ImpB 0 0,00 0 0,00 

Acquity CSH C18 9,8 13,5 3,0 0,017 0,88 3,13 ImpD-ImpF 0 0,00 0 0,00 

Acquity CSH Phenyl-Hexyl 2,9 13,5 2,1 0,005 0,60 1,92 ImpD-ImpF 0 0,00 81 11,11 

Acquity CSH Fluoro-Phenyl 2,7 13,5 3,0 -0,002 -0,55 1,22 ImpD-ImpF 729 100,00 729 100,00 

Acquity HSS C18 9,8 24,0 2,1 -0,038 -1,95 2,50 ImpG-ImpH 0 0,00 0 0,00 

Acquity HSS C18 SB 9,8 30,0 2,0 -0,014 -0,37 2,04 ImpD-ImpF 0 0,00 0 0,00 
Acquity HSS T3 9,6 31,5 2,0 -0,023 -0,94 2,16 ImpG-ImpH 0 0,00 149 20,47 

Acquity HSS PFP 9,8 19,5 2,0 -0,005 -0,27 1,58 ImpD-ImpF 489 67,17 570 78,30 

Acquity HSS CN 7,9 13,5 3,0 0,000 -0,15 1,95 ImpD-ImpF 0 0,00 39 5,36 
Triart C18 7,4 13,5 3,0 0,011 0,57 2,49 ImpD-ImpF 0 0,00 0 0,00 

Cortecs C18 9,1 13,5 2,2 0,009 0,26 2,65 ImpG-ImpH 0 0,00 0 0,00 

Cortecs C18+ 9,7 24,0 2,1 -0,015 -0,25 2,48 ImpD-ImpF 0 0,00 0 0,00 
Aeris PEPTIDE XB-C18 9,8 15,0 3,0 0,001 0,35 2,50 ImpG-ImpH 0 0,00 0 0,00 

Kinetex XB-C18 9,8 13,5 2,2 0,013 0,81 2,24 ImpD-ImpF 0 0,00 0 0,00 

Kinetex C18 9,8 20,3 2,5 -0,011 -0,54 2,38 ImpD-ImpF 0 0,00 0 0,00 
Kinetex C8 9,8 13,5 2,4 0,002 0,14 2,52 ImpD-ImpF 0 0,00 0 0,00 

Kinetex Phenyl-Hexyl 9,8 33,8 2,2 -0,010 -0,28 2,22 ImpD-ImpF 0 0,00 84 11,52 

Kinetex PFP 9,8 16,5 2,4 0,019 1,67 2,44 ImpG-ImpH 0 0,00 242 33,20 
Zorbax SB-C18 9,8 29,3 2,2 -0,016 -0,36 2,13 ImpG-ImpH 62 8,50 211 28,94 

Zorbax SB-C8 6,1 13,5 2,8 0,013 1,09 2,03 ImpD-ImpF 0 0,00 243 33,33 

Zorbax SB-Phenyl 8,9 13,5 2,0 -0,022 -2,42 1,52 ImpD-ImpF 299 41,02 345 47,33 
Hypersil GOLD 9,8 41,3 3,0 -0,003 -0,10 2,72 ImpD-ImpF 0 0,00 0 0,00 

Hypersil GOLD C8 9,8 42,0 2,7 -0,009 -0,24 2,55 ImpD-ImpF 0 0,00 0 0,00 

Hypersil GOLD CN 9,0 27,8 2,9 0,002 0,56 1,67 ImpG-ImpB 567 77,78 646 88,61 
a
különbség (perc): szimulált retenciós idő – mért retenciós idő 

b
hiba%: [(szimulált retenciós idő – mért retenciós idő)/ szimulált retenciós idő]x100 

c
megengedett eltérés: tG ±0,1perc, T ±1°C, pH ±0,1, áramlás ±0,005mL/perc, %Binduló ±0,5, %Bvégső ±0,5 

d
megengedett eltérés: tG ±0,2perc, T ±2°C, pH ±0,2, áramlás ±0,010mL/perc, %Binduló ±1.0, %Bvégső ±1,0
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5.3. Terner mozgófázis összetétel optimalizálása és 

gyógyszerkönyvi módszer aktualizálása 
 

Mint ahogyan az elméleti áttekintésben szó volt róla, a terner eluens 

összetétel alkalmazásával is lehet a folyadékkromatográfiában befolyásolni a 

szelektivitást. A modellvegyületek ebben az esetben is az amlodipin és 

Ph.Eur. szennyezői voltak (9. ábra). 

A mérések kivitelezéséhez bináris pumparendszerrel rendelkező 

ultranagy-hatékonyságú folyadékkromatográfot (Acquity UPLC) használtam, 

50 x 2,1mm Acquity BEH C18, 1,7µm állófázissal. A teljesen porózus 

szemcsés állófázis hibrid szilikagélből épül fel. A felület C18-as alkil lánccal 

és utószilanizálással módosított. 

A mozgófázis „A” komponense 30 mM-os Na-foszfát puffert 

tartalmazott, melynek pH-ját 2,0 és 3,0 között állítottam be. 

Ebben a kísérletben három eltérő szerves módosítóval állítottam elő 

ugyanazt a három tG-T-pH kockát. A mozgófázis „B” komponense ennek 

megfelelően AcN, AcN/MeOH = 50/50 (v/v) és MeOH volt. 

A mozgófázis térfogat-áramlási sebessége 0,5 mL/perc, az injektálási 

térfogat 1 µL, a detektálás hullámhossza 230 nm volt. 

Az előkísérletek során a megfelelő visszatartás feltétel teljesülését AcN-t 

tartalmazó rendszerben végeztem el, mivel az AcN erősebb eluens, mint a 

MeOH, vagyis a komponensek korábban eluálódnak. Ugyanezen ok miatt a 

gradiens idejét és meredekségét a MeOH-t tartalmazó rendszerben 

határoztam meg. Metanolt tartalmazó mozgófázisoknál érdemes figyelni az 

induló nyomásesésre, mert a víz-metanol elegyeknek a kialakuló H-hidas 

kölcsönhatása miatt megnő a viszkozitása és ezzel együtt a nyomásesés, ami 

könnyen a meghaladhatja a készülék maximális nyomás teljesítményét. 

Víz/MeOH = 50/50 (v/v) elegynél kb. 1,5 x nagyobb nyomásesést várhatunk, 

mint tiszta víz esetében. 
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Az mintaoldatot injektálva, a 3.12.1 pontban leírtak alapján felépítettem 

mindhárom szerves módosító esetén a 7. a) ábrán lévő kockát (a különböző 

„A” és „B” eluens összetételhez tartozó tG1 és tG2 4 ill. 12 perc, míg T1 és T2 

20 ill. 50 °C. 

Az elkészített három kockából a színkódolás alapján is látszik (20. ábra), 

hogy abban az esetben, amikor terner összetételű eluenst alkalmaztam, 

teljesen megváltozott a szelektivitás. 

A tiszta AcN-t tatrtalmazó kocka (20. a) ábra) esetében magas 

hőmérsékleten található egy mérésre alkalmas tartomány, de viszonylag kicsi 

a robusztus tartomány (DS). A tiszta MeOH-t tatrtalmazó kocka (20. c) ábra) 

esetében nincs megfelelő elválasztás. Ebben az esetben egyértelmű, hogy a 

terner összetétel alkalmazása (20. b) ábra) kedvez az elválasztásnak, vagyis a 

kockában kiterjedtebb a DS. 

 

 

 

 

20. ábra: tG-T-pH modell három eltérő szerves összetétel esetén.  

 

Az 5.2. pontban leírtak alapján és a 20. ábra kockáinak vizsgálata során 

kiderült, hogy pH-nak (pH = 2 – 3) a vizsgált tartományban nincs befolyása a 

szelektivitásra. A terner mozgófázis összetétel modellezéséhez nem végeztem 

külön kísérleteket, hanem a három meglévő, eltérő szerves módosítót 

tartalmazó kocka 2,3-as pH értékhez tartozó tG-T-síkjait vettem alapul (20. 

ábra 1 – 12 pontok). Innen exportáltam a tG-T-tC modellhez szükséges 

kromatogramokat. A tG-T-tC modellhez tartozó mérési pontokat a 9. táblázat 

tartalmazza. 

T (°C) T (°C) T (°C) 

tG (perc) tG (perc) 
pH= 2,3 

„B” eluens 

AcN/MeOH = 50/50 (v/v) 
„B” eluens 

MeOH 
„B” eluens 

AcN 

pH= 2,3 pH= 2,3 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 
10 

11 12 

a) b) c) 
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9. táblázat: DryLab mérési paraméterek. 

Mérési 

pont 

tG (perc) 

10%B→90%B 
T (°C) tC 

1   4,0 20 AcN 

2 12,0 20 AcN 

3   4,0 50 AcN 

4 12,0 50 AcN 

5   4,0 20 AcN/MeOH 

6 12,0 20 AcN/MeOH 

7   4,0 50 AcN/MeOH 

8 12,0 50 AcN/MeOH 

9   4,0 20 MeOH 

10 12,0 20 MeOH 

11   4,0 50 MeOH 

12 12,0 50 MeOH 

 

Az új kockából (21. ábra) kerestem egy pontot, ahol rövid elemzési idő 

mellett, nagy szelektivitással el tudtam választani a komponenseket. A 

választott paraméterek a következők: 

tG = 5perc, 10%B→90%B, T = 40 ºC, tC = AcN/MeOH = 75/25 (v/v). 

 

 
 

21. ábra: A tG-T-tC kocka.  

 

A szimulált és mért kromatogramok (22. ábra) között 0,03 percnél kisebb 

a retenciós idők közötti különbség, vagyis elmondható, hogy a szimulált 

modellekből nyerhető információ továbbvihető új modellek készítéséhez. 

T (°C) 

tG (perc) 
AcN/MeOH = 75/25 (v/v) 

pH= 2,3 

¤ 40 °C 

5 perc 

Munkapont 
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1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

1 2

3

4
5 6

7 8

 
Retenciós idő (perc) 

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

1 2

3

4
5 6

7 8

 
Retenciós idő (perc) 

 

22. ábra: Szimulált a) és mért b) kromatogramok terner mozgófázis szimulációhoz. 

Retenciós sorrend: ImpD, ImpF, amlodipin, ImpE, ImpG, ImpB, ImpH, ImpA 

 

A tG-T-tC modellel előállított mérési paraméterek kb. 550 bar 

nyomásesést eredményeznek az 50 x 2,1 mm, Acquity BEH C18, 1,7 μm 

kolonnán. Ez UHPLC-s körülmények között nem számít nagyon magasnak, 

ezért tovább gyorsítottam a mérést a térfogat-áramlási sebesség emelésével. 

A gyakorlati mérés előtt modelleztem a DryLab szoftverben, milyen lenne a 

kromatogram, ha az áramlási sebességet 0,5 mL/percről 0,8 mL/percre, a 

gradiens idejét (tG) pedig 5 percről 2 percre csökkenteném (23. ábra). A 

szoftver modellje figyelembe veszi a térfogat-áramlási sebesség változással 

járó zónaszélesedés változást és ennek megfelelően jósolja a felbontást (RS). 

 

1.0 2.0

12

3

4
5 67 8

 
Retenciós idő (perc) 

 

23. ábra: Szimulált kromatogram 2 perces elemzési idővel. 

Retenciós sorrend: ImpD, ImpF, amlodipin, ImpE, ImpG, ImpB, ImpH, ImpA 

a) 

b) 
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A kapott szimulált kromatogram is teljesíti a korábban megfogalmazott 

RS,krit > 1,5 feltételt, azonban az elemzési idő már kevesebb, mint 2 perc. 

 

A 24. ábrán az Európai Gyógyszerkönyvben (Ph.Eur.) jelenleg 

használatos módszer és az UHPLC technológia és Quality by Design (QbD) 

elv együttes alkalmazásával készült módszert láthatjuk. 

 

 

Retenciós idő (perc) 

 
24. ábra: Ph.Eur. kromatogram a) és az UHPLC technológia és QbD elv együttes 

használatával készült kromatogram b) az amlodipin elemzéséhez. 

Retenciós sorrend: ImpD, ImpF, amlodipin, ImpE, ImpG, ImpB, ImpH, ImpA 

 

A Ph.Eur. módszer elemzési ideje 60 perc, egy elemzéshez (térfogat-

áramlási sebesség 1 mL/perc) 60 mL eluensre van szükség. Ezzel szemben az 

új módszer elemzési ideje 2 perc. Egy elemzéshez, ha belevesszük a ~1 

perces injektálási időt is (térfogat-áramlási sebesség 0,8 mL/perc) kevesebb, 

mint 2,5 mL az eluens igény. 

Elmondható, hogy a jelenlegi Ph.Eur. módszereknél akár 20-szor 

gyorsabb elemzésre van lehetőség, illetve lényegesen kevesebb a mozgófázis 

(oldószer) felhasználás (akár a 1/24-ed része is lehet) a modern 

folyadékkromatográfiás technikák alkalmazásával. 

Ez a modell nem veszi figyelembe a minta-előkészítésre szánt időt, ami 

ilyen rövid elemzéseknél sebesség-meghatározó folyamat lehet. 

Retenciós idő (perc) 

a) b) 
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5.4. Szimulált kolonna felcserélhetőség 

 

Napjainkban minden kolonna forgalmazó cég számtalan eltérő típusú 

állófázist kínál a különböző analitikai feladatok megoldására. Az állófázisok 

jellemzésére, összehasonlítására több lehetőség kínálkozik. Ebben a 

dolgozatban a Snyder és Dolan féle „hidrofób szubsztrakciós” adatbázis [74] 

szerint eltérő szelektivitású állófázisokat alkalmaztam, hogy a kolonna 

felcserélhetőség tervezhetőségét igazoljam. 

Az adatbázisban a kereskedelmi forgalomban lévő állófázisokon 

különböző tesztvegyületekkel számították az egyes állófázisok tulajdonságait 

úgy, mint a hidrofóbicitás, ioncsere hajlam, hidrogén-hidas hajlam és 

sztérikus hatás. A kolonnák közötti különbséget egy hasonlósági faktorral, az 

ún. Fs értékkel fejezhetjük ki. Ezt úgy tehetjük meg, hogy kiválasztunk egy 

viszonyítási alapot, ebben az esetben az Acquity BEH C18 fázist (ezt vesszük 

0-nak), a többi kolonna Fs értékét ehhez képest adjuk meg. 

A fejlesztéshez használt 50 x 2,1 mm-es, 2 µm alatti szemcseátmérőjű 

tölteteket és azok Acquity BEH C18-hoz vonatkoztatott Fs értékeit a 10. 

táblázat tartalmazza. 

 

10. táblázat: Állófázisok Fs értékei a BEH C18-hoz viszonyítva 

Kolonna Fs érték 

Acquity BEH C18 0,0 

Hypersil GOLD C18 5,8 

Acquity HSS C18 10,8 

 

 

A modell szerint, ha 

- 0 < Fs < 3 a kolonnák szelektivitása nagyon hasonló 

- 3 < Fs < 5 a kolonnák között mérsékelt a hasonlóság 

- 5 < Fs < 10 kérdéses a hasonló szelektivitás. 
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A 10. táblázatból kiolvasható, hogy az Acquity BEH C18 viszonyítási 

kolonnához képest a Hypersil GOLD és az Acquity HSS C18 kolonnák eltérő 

szelektivitással rendelkeznek. 

Az állófázisokat már összehasonlítottam egymással a 5.2. pontban, itt azt 

néztem meg, hogy a különböző típusú tölteteken hogyan lehet a módszert 

optimalizálni, hogy hasonló szelektivitású elválasztást érjek el, vagyis 

hogyan lehet megoldani a kolonna felcserélhetőség kérdését. 

Kiindulási oszlopnak az Acquity BEH C18-at tekintettem. Ehhez a 

kolonnához a 25. ábrán látható kísérleti tervet állítottam fel, ami három 

egymáshoz illeszthető tG-T-pH kockát ábrázol.  

 

 
25.ábra: Három egymáshoz kapcsolódó kocka modelljének felépítése, ahol az egyes pontok 

az alapkromatogramokat (11. táblázat) szimbolizálják. 

 

A három kocka elkészítéséhez a 3 x 12 = 36 mérés helyett elegendő 28 

mérést elvégezni, ugyanis a kockák között átfedések vannak. A középső 

kockának (25. b) ábra) az alacsonyabb pH-hoz tartozó pontjai (9, 10, 11 és 

12) a bal oldali kocka (25. a) ábra) magasabb pH-jú pontjainak, míg a 

magasabb pH-hoz tartozó pontok (17, 18, 19 és 20) a jobb oldali kocka (25. 

c) ábra) alacsonyabb pH-jú pontjainak felelnek meg. 

A mérési pontokhoz tartozó mérési paramétereket a 11. táblázat 

tartalmazza. A modellvegyületek az amlodipin és Ph.Eur. szennyezői (9. 

ábra) voltak. 

a) b) c) 
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11. táblázat: DryLab kiindulási mérési paraméterek tG-T-pH kockához. 

Mérési 

pont 

tG (perc) 

30%B→90%B 

T 

(°C) 
pH 

Mérési 

pont 

tG (perc) 

30%B→90%B 

T 

(°C) 
pH 

1 2,0 20 2,8 15 2,0 50 4,6 

2 6,0 20 2,8 16 6,0 50 4,6 

3 2,0 50 2,8 17 2,0 20 5,2 

4 6,0 50 2,8 18 6,0 20 5,2 

5 2,0 20 3,4 19 2,0 50 5,2 

6 6,0 20 3,4 20 6,0 50 5,2 

7 2,0 50 3,4 21 2,0 20 5,8 

8 6,0 50 3,4 22 6,0 20 5,8 

9 2,0 20 4,0 23 2,0 50 5,8 

10 6,0 20 4,0 24 6,0 50 5,8 

11 2,0 50 4,0 25 2,0 20 6,4 

12 6,0 50 4,0 26 6,0 20 6,4 

13 2,0 20 4,6 27 2,0 50 6,4 

14 6,0 20 4,6 28 6,0 50 6,4 

 

A puffer kiválasztásánál ebben az esetben a Na-citrátot (10 mM) 

alkalmaztam, mert a három pKa értéke egymással átfedésben van 

pufferkapacitás szempontjából 2,8 és 6,4 pH értékek között (pK1 = 3,1, pK2 = 

4,7, pK3 = 5,4), tehát ugyanazzal a puffer rendszerrel dolgozhattam. A „B” 

eluens AcN, az áramlási sebesség 0,7 mL/perc, a detektálás hullámhossza 250 

nm volt. 

 

 

 
26. ábra:  A három tG-T-pH kockához tartozó DS. 

pH=2,8-4,0 a), pH=4,0-5,2 b), pH=5,2-6,4 c) 
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A 26. ábrán látható három kockát gyakorlatilag egymás mellé lehetne 

tenni, így 2,8 – 6,4, vagyis ΔpH = 3,6 tartományban tudtam vizsgálni a pH 

függést. Tulajdonképpen mind a három kockában van megfelelő méretű DS, 

vagyis található robusztus mérési pont. A legelőnyösebb vizsgálati tartomány  

a 28. b) ábrán található, mert az ImpH savas karakterű szennyező a bázikus 

karakterű ImpE és a kromatográfiásan semlegesnek tekinthető ImpG 

szennyezők között eluálódik. Alacsonyabb pH-n az ImpH ionvisszaszorított 

formában van, ezért nagyobb retenciója miatt az ImpG közelében, míg 

magasabb pH-n az ImpH ionizált formában van, ezért kisebb retenciója miatt 

az ImpE közelében eluálódna, csökkentve ezzel a DS méretét. 

A kiválasztott munkapont koordinátái (27. a) ábra): tG = 7 perc, T = 

40°C, pH = 4,4. Ez a pont azért alkalmas az elválasztásra, mert messze van az 

MODR-től, viszont még elég rövid az elemzési idő. 

 A DryLab szimulációt az Acquity BEH C18 kolonnához hasonlóan a 

Hypersil GOLD C18 és az Acquity HSS C18 kolonnákon is elvégeztem a 25. 

b) ábrának megfelelően, vagyis a 11. táblázatban szereplő 9 – 20 mérési 

paraméterek adják a kockák 12 mérési pontját. Az Acquity BEH C18-hoz 

hasonlóan a másik két kolonnánál is a tG = 7 perc, T = 40°C, pH = 4,4 mérési 

pontot jelöltem ki (27. ábra). 

 

 

27. ábra: DryLab modell különböző típusú kolonnákon. 

Acquity BEH C18 a), Hypersil GOLD b), Acquity HSS C18 c) 
 

Munkapont Munkapont Munkapont 

a) b) c) 
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A 27. ábrán jól látható, hogy az Acquity BEH C18 és Hypersil GOLD 

fázisok hasonló karakterisztikájú kockát adnak, ahol a kijelölt munkapont 

teljesíti az RS,krit > 1,5 feltételt, míg az Acquity HSS C18 fázis esetében eltérő 

kockát kaptam, ami nem teljesíti a kritikus csúcspárra vonatkozó feltételt. 

Gyógyszerkönyvi besorolás szerint mindhárom töltet típus ugyanabba a 

csoportba tartozik. A besorolás csak a felületi kémiát, pl. C18 veszi 

figyelembe, de nem foglalkozik a töltet előállítási módjával (teljesen porózus, 

teljesen porózus hibrid, héjszerű vagy monolit), valamint az egyéb felületi 

tulajdonságokkal (fajlagos felület, pórusátmérő, felületi borítottság, 

utószilanizálás,…), ezért a C18 csoportba tartozó töltetek kromatográfiás 

szelektivitás szempontjából különbözőek lehetnek. 

A módszerfejlesztés elején célszerű megkeresni az első számú 

kolonnához megfelelő alternatív fázist, ugyanolyan körülmények között 

elvégzett DryLab szimulációval. Amennyiben a kockák hasonlítanak 

egymáshoz (hasonló DS), jó esély van arra, hogy megtaláljuk a megfelelő 

helyettesítő kolonnát. 

Ebben az esetben a Hypersil GOLD megfelelő helyettesítő fázisa az 

Acquity BEH C18-nak. A retenciós időkben ugyan (tR) van némi eltérés, de a 

relatív retenciók (rel. ret.) és a szelektivitás (α) jó egyezést mutatnak (12. 

táblázat és 28. ábra). Mindkét állófázis esetében az ImpD ‒ ImpF a kritikus 

csúcspár.  

Az Acquity HSS C18 esetén a rel. ret. nem mutat jó egyezést az Acquity 

BEH C18 kolonnával, az αImpG-ImpB = 1,02 és az RS,krit,ImpG-ImpB = 0,81 (12. 

táblázat és 32. ábra). A szimulált eredményekből elmondható, hogy ez az 

állófázis nem megfelelő helyettesítő kolonnája az Acquity BEH C18-nak erre 

az analitikai feladatra a választott mérési paraméterek mellett. 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a Hypersil GOLD minden esetben 

helyettesíti a BEH C18-at, a HSS C18 pedig soha. Az itt leírtak szerint 

minden analitikai feladathoz lehet keresni a megfelelő helyettesítő kolonnát. 
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12. táblázat: Különböző szelektivitású állófázisokon mért kromatográfiás paraméterek. 

Állófázis Acquity BEH C18 Hypersil GOLD C18 Acquity HSS C18 

Komponens 
tR 

(perc) 

rel. 

ret. 
α 

tR 

(perc) 

rel. 

ret. 
α 

tR 

(perc) 

rel. 

ret. 
α 

ImpD 0,67 0,68 
1,14 

0,63 0,69 
1,16 

0,64 0,67 
1,15 

ImpF 0,73 0,74 
1,52 

0,69 0,76 
1,50 

0,70 0,74 
1,56 

amlodipin 0,98 1,00 
1,40 

0,91 1,00 
1,38 

0,95 1,00 
1,40 

ImpE 1,27 1,30 
1,29 

1,16 1,27 
1,38 

1,23 1,29 
1,47 

ImpH 1,57 1,60 
1,18 

1,51 1,66 
1,14 

1,69 1,78 
1,24 

ImpG 1,81 1,85 
1,07 

1,69 1,86 
1,07 

2,03 2,14 
1,02 

ImpB 1,92 1,96 
1,95 

1,79 1,97 
1,94 

2,06 2,17 
1,97 

ImpA 3,50 3,57 
 

3,23 3,55  3,81 4,01  

RS,krit 
2,64 

ImpD-ImpF 

2,29 

ImpD-ImpF 

0,81 

ImpG-ImpB 

 

1

2
3

4 5
6

7

8

 

1

2
3

4 5

6
7

8

 

Retenciós idő (perc) 
 

28. ábra: Különböző szelektivitású állófázisokon szimulált kromatogramok. 

Acquity BEH C18 a), Hypersil GOLD C18 b), Acquity HSS C18 c) 
Retenciós sorrend: ImpD, ImpF, Amlodipin, ImpE, ImpH, ImpG, ImpB, ImpA 

a) 

b) 

c) 

1.0 2.0 3.0 4.0

1

2
3

4 5
67

8
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5.5. UHPLC rendszer optimalizálása 

és szimulált módszertranszfer 

 

Minél kisebb a kolonna térfogat és minél jobb a kolonna hatékonysága, 

úgy válik egyre kritikusabbá az oszlopon kívüli csúcsszélesítő hatás. Az 50 x 

2,1 mm dimenziójú kolonnák hatékony alkalmazásához a lehető legkisebb 

kolonnán kívüli térfogat alkalmazására van szükség. 

A folyadékkromatográfiás rendszer hatékonyságát izokratikus esetben az 

ún. H – u görbével szokták leggyakrabban jellemezni, gradiens elválasztásnál 

a csúcskapacitás szolgálhat a hatékonyság jellemzésére (20-as egyenlet). 

A DryLab szoftver segítségével kidolgoztam egy gradiens hatékonyság 

összehasonlítást különböző folyadékkromatográfiás rendszerek és eltérő 

szemcseméretű töltetek vizsgálatára. 

A kísérletekhez modellvegyületként a loratadint és azok Ph.Eur. 

szennyezőit (11. ábra) választottam. A vizsgált molekulák között található a 

hatóanyaghoz hasonló (ImpA, ImpC, ImpE és ImpF) eltérő (ImpB, ImpD és 

ImpG) szerkezetű szennyező. A minta 10 µg/mL koncentrációban tartalmazta 

az elválasztani kívánt komponenseket. A modellvegyületek mindegyike 

bázikus karakterű, vagyis tartalmaz protonfunkciós csoportot. Ez azt jelenti, 

hogy az ionos formákat állandó értéken kell tartani, hogy a retenciójuk ne 

változzon, vagyis pH kontroll alkalmazása szükséges. 

Az UHPLC rendszer optimalizálásához két különböző bináris 

pumparendszerrel rendelkező ultranagy-hatékonyságú folyadékkromatográfot 

(Acquity UPLC és Acquity UPLC I-Class) használtam, három különböző 

szemcseméretű (1,3, 1,7 és 2,6 µm) 50 x 2,1mm Kinetex C18 héjszerkezetű 

állófázissal.  

A mozgófázis „A” komponense 30 mM-os Na-foszfát puffert 

tartalmazott, melynek pH-ját 2,0 és 3,2 között állítottam be, a mozgófázis 
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„B” komponense acetonitril volt. A mozgófázis térfogat-áramlási sebessége 

0,5 mL/perc, az injektálási térfogat 1 µL, a detektálás hullámhossza 220 nm. 

A modell elkészítése előtt a komponenseket egyenként injektáltam 10 

µg/mL koncentrációban, hogy meghatározzam az induló és végső eluens 

összetételt, továbbá információt szereztem a komponensekhez tartozó 

csúcsterületekről, valamint UV-spektrumokról, melyek megkönnyítik a 

modellben az azonosítást. 

Az összes komponenst tartalmazó mintaoldatot injektálva, a 3.12.1 

pontban leírtak alapján felépítettem a 7. a) ábrán lévő kockát, minkét 

készülék típuson, mindhárom állófázissal. Az egyes mérési pontokhoz 

tartalmazó paramétereket, a 12. táblázat tartalmazza. 

 

12. táblázat: DryLab mérési paraméterek. 

Mérési 

pont 

tG (perc) 

10%B→90%B 
T (°C) pH 

1 3,0 20 2,0 

2 9,0 20 2,0 

3 3,0 50 2,0 

4 9,0 50 2,0 

5 3,0 20 2,6 

6 9,0 20 2,6 

7 3,0 50 2,6 

8 9,0 50 2,6 

9 3,0 20 3,2 

10 9,0 20 3,2 

11 3,0 50 3,2 

12 9,0 50 3,2 

 

A 29. és 30. ábrán látszik, hogy mind a hat kockánál hasonló 

szelektivitást értem el, nagy különbség a kritikus felbontás és az alkalmazott 

nyomás értékében van. A színkódolásnál az Rs,krit > 3,0 értéket állítottam be, 

hogy jobban lehessen látni a hatékonyságbeli különbségeket. Ott nagyobb a 

hatékonyság, ahol nagyobb a piros terület (DS). 
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29. ábra: tG-T-pH kockák Acquity UPLC készüléken mérve. 

Állófázis: 50 x 2,1 mm Kinetex C18, 1,3μm a), 1,7 μm b), 2,6μm c) 

 

 
 

30. ábra: tG-T-pH kockák Acquity UPLC I-Class készüléken mérve. 

Állófázis: 50 x 2,1 mm Kinetex C18, 1,3μm a), 1,7 μm b), 2,6μm c) 

 

Az optimális rendszer és kolonna kiválasztásához a csúcskapacitás (n), az 

induló nyomás (p) és az Rs,krit értékeket vettem figyelembe (13. táblázat), 

melyet a munkapont körülményein lemért kromatogramokból vettem. 

Minden kocka esetében ugyanazt a munkapontot választottam. A munkapont 

koordinátái a kockában: tG = 5,0 perc, T = 40 ºC, pH = 3,0. 

 

13. táblázat: Csúcskapacitás (n), kritikus felbontás (Rs,krit) és induló nyomás (p) értékek. 

Rendszerek (készülék / kolonna) n Rs,krit p (bar) 

Aquity UPLC I-Class / Kinetex C18, 1,3 μm 203 2,49 779 

Aquity UPLC I-Class / Kinetex C18, 1,7 μm 181 2,28 369 

Aquity UPLC I-Class / Kinetex C18, 2,6 μm 159 1,54 246 

Aquity UPLC / Kinetex C18, 1,3 μm 172 1,87 758 

Aquity UPLC / Kinetex C18, 1,7 μm 143 1,45 356 

Aquity UPLC / Kinetex C18, 2,6 μm 119 1,34 234 
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A 29., 30. ábrákon és a 13. táblázatból jól látszik, hogy a kisebb 

kolonnán kívüli térfogattal rendelkező (1. táblázat) Acquity UPLC I-Class 

rendszer a hatékonyabb, mivel a kockákban nagyobb piros tartomány (DS) 

található, nagyobb csúcskapacitás, illetve nagyobb kritikus felbontás (Rs,krit) 

értékeket értem el ugyanazon szemcseméretű kolonnák esetén. 

Az n – Rs,krit – p értékeket összehasonlítottam a különböző 

készülék/kolonna rendszerek esetén. A legjobb arány, vagyis ahol nagy 

csúcskapacitás és felbontás mellé viszonylag kis induló nyomás tartozik, az 

Aquity UPLC I-Class / Kinetex C18, 1,7 μm rendszer. 

 

Ahogy az irodalmi áttekintésben említettem, folyadékkromatográfiás 

módszerek átadásakor sokszor okoz gondot a különböző rendszerek és 

kolonnák közötti módszertranszfer. Ezen probléma megoldására nagyon jó 

megoldást nyújt az ún. szimulált módszertranszfer. 

A szimulált módszertranszfer alatt értem, hogy a kockából kivett 

robusztus paramétereket a DryLab szoftverben modelleztem eltérő 

készülékre és állófázisra. A szoftver a geometriai és injektálási szabályok 

mellett (16. és 17. egyenletek) a késleltetési térfogatot (VD) is figyelembe 

veszi. 

A szimulált módszertranszferhez három eltérő típusú készüléket (Acquity 

UPLC I-Class, Acquity UPLC H-Class és Alliance 2965 HPLC) és három 

különböző méretű (50 x 2,1 mm 1,7 μm, 100 x 3 mm 2,6 μm és 150 x 4,6 

mm 5 μm), de ugyanolyan töltetű (Kinetex C18) állófázist alkalmaztam. A 

készülékek jellemző paraméterei az 1. táblázatban. 

A kiindulási modell a hatékonyság vizsgálat során legideálisabbnak 

választott Aquity UPLC I-Class / 50 x 2,1 mm Kinetex C18, 1,7 μm rendszer. 
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Kromatográfiás körülmények: 

Állandó paraméterek: 

- Eluens „A”: 30 mM Na-foszfát puffer, pH= 3,0 

- Eluens „B”: acetonitril 

- Gradiens összetétel: 10%B→90%B 

- Hőmérséklet: 40 ºC 

- Detektálás hullámhossza: 220 nm 

- Modellvegyületek: loratadin és Ph.Eur. szennyezői (10. ábra) 

Változó paraméterek: 

- Rendszer 1 (kiindulási paraméterek): 

- Készülék: Acquity UPLC I-Class 

- Állófázis: 50 x 2,1 mm Kinetex C18, 1,7 μm 

- Gradiens idő (tG): 5 perc, áramlási sebesség: 0,5 mL/perc 

- Az adagolt minta mennyisége: 1 µL 

- Rendszer 2: 

- Készülék: Acquity UPLC H-Class 

- Állófázis: 100 x 3 mm Kinetex C18, 2,6 μm 

- Gradiens idő (tG): 10 perc, áramlási sebesség: 1,0 mL/perc 

- Az adagolt minta mennyisége: 4 µL 

- Rendszer 3: 

- Készülék: Alliance 2695e HPLC 

- Állófázis: 150 x 4,6 mm Kinetex C18, 5 μm 

- Gradiens idő (tG): 15 perc, áramlási sebesség: 2,4 mL/perc 

- Az adagolt minta mennyisége: 15 µL 

 

A 31. ábrán a DryLab szoftverrel szimulált, normalizált 

kromatogramokat lehet látni. Az idő skála úgy lett eltolva, hogy egy szinten 

legyen az 5, 10 és 15 perces elemzési idő. Az így eltolt skálán látszik, hogy 

eltérő kromatográfiás rendszereken is, viszonylag egyszerűen megoldható a 

módszertranszfer, közel ugyanolyan szelektivitással. 
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31. ábra: A szimulált módszertranszfer kromatogramjai. 
Készülék: Acquity UPLC I-Class / Állófázis: 50 x 2,1 mm Kinetex C18, 1,7 μm a) 

Készülék: Acquity UPLC H-Class / Állófázis: 100 x 3 mm Kinetex C18, 2,6 μm b) 

Készülék: Alliance 2965 HPLC / Állófázis: 150 x 4,6 mm Kinetex C18, 5 μm c) 

Retenciós sorrend: ImpD, ImpG, ImpB, loratadin, ImpE, ImpF, ImpA, ImpC 

  

a) 

b) 

c) 
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5.6. Kiterjesztett pH és hőmérséklet vizsgálat 

 

Ebben a fejezetben egy fejlesztés alatt álló gyógyszermolekula 

folyadékkromatográfiás módszerfejlesztésének lehetőségét szeretném 

bemutatni, követve a QbD elvet, vagyis a fejlesztés korai szakaszától 

követtem a fázistermékek mennyiségét a köztitermékekben, valamint a 

végtermékben, illetve vizsgáltam a szintézis során keletkező egyéb 

szennyezőket is. A vizsgált minta (API) két ismert (Imp1 és Imp2) szerkezetű 

szennyezőt tartalmaz a kiindulási anyagok (Stm1 és Stm2) és fázistermékek 

(Int1-Int7) mellett. A szintézisút tartalmaz bázikus (Int4) és savas (Int7) 

karakterű fázistermékeket. A hatóanyag (API) és a többi fázistermék (Stm1, 

Stm2, Int1, Int2, Int3, Int5 és Int6) kromatográfiásan semlegesnek tekinthető. 

A bomlástermékek (Imp1 és Imp2) savas karakterrel rendelkeznek. A 

szintézisút folyamatábráját a 12. ábra szemlélteti. 

A mérések kivitelezéséhez bináris pumparendszerrel rendelkező 

ultranagy-hatékonyságú folyadékkromatográfot (Acquity UPLC) használtam, 

50 x 2,1mm Acquity BEH C18, 1,7µm állófázissal. A teljesen porózus 

szemcsés állófázis hibrid szilikából épül fel, mely a gyártó ajánlása szerint 

alacsony és közepes pH-n 80 °C hőmérsékletig használható. A felület C18-as 

alkil lánccal és utószilanizálással módosított. 

A módszerfejlesztéshez hat megtervezett kockát készítettem, ahol 60 °C 

(20°C – 80°C) hőmérséklet és 3,6-os pH tartományban (pH = 2,8 – 6,4) 

vizsgáltam a kromatográfiás rendszert. A puffer kiválasztásánál ebben az 

esetben a Na-citrát puffer alkalmazása a legjobb választás, hiszen a három 

pKa érték egymással átfedésben van pufferkapacitás szempontjából 2,8 és 6,4 

pH értékek között, tehát ugyanazzal a puffer rendszerrel dolgozhattam. 

A modell elkészítése előtt a komponenseket egyenként injektáltam 10 

µg/mL koncentrációban, hogy meghatározzam az induló és végső eluens 

összetételt, továbbá információt szereztem a komponensekhez tartozó 
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csúcsterületekről, valamint UV-spektrumokról, melyek megkönnyítik a 

modellben az azonosítást. 

Azért, hogy minél rövidebb vizsgálati módszert tudjak kidolgozni, 

maximálisan alkalmazható térfogat-áramlási sebességet használtam. A 0,8 

mL/perc még alkalmazható volt 20 °C-os állófázis hőmérséklet esetén, 

anélkül, hogy a nyomásesés elérte volna a készülék nyásteljesítményének 

felső határát. Az injektálás térfogata 1 µL, a detektálás hullámhossza 280 nm. 

Az összesített kocka tervet a 32. ábrán lehet látni. A hat kocka 

elkészítéséhez 6 x 12 = 72 mérés helyett csupán 42 mérésre volt szükség, 

hiszen a kockák között vannak átfedések. Az 50 °C-on mért eredmények 

alkalmazhatóak minkét hőmérséklet tartományhoz (az egyiknek a felső, 

másiknak az alsó értékét jelenti). A pH esetében a 4,0 és 5,2 értékhez tartozó 

mérések jelenik a kockák felső és alsó értékeit. A 14. táblázatban található az 

összes mérési ponthoz tartozó körülmény. 

 

32. ábra: Design of Experiment hat kocka elkészítéséhez. 

Az átfedések miatt elegendő 42 kísérletet végeznünk 72 helyett.  

T (°C) 

tG (perc) 

pH 
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14. táblázat: DryLab mérési paraméterek. 

Mérési 

pont 

tG (perc) 

10%B→80%B 
T (°C) pH 

Mérési 

pont 

tG (perc) 

10%B→80%B 
T (°C) pH 

1 1,5 20 2,8 22 4,5 20 5,8 

2 4,5 20 2,8 23 1,5 50 5,8 

3 1,5 50 2,8 24 4,5 50 5,8 

4 4,5 50 2,8 25 1,5 20 6,4 

5 1,5 20 3,4 26 4,5 20 6,4 

6 4,5 20 3,4 27 1,5 50 6,4 

7 1,5 50 3,4 28 4,5 50 6,4 

8 4,5 50 3,4 29 1,5 80 2,8 

9 1,5 20 4,0 30 4,5 80 2,8 

10 4,5 20 4,0 31 1,5 80 3,4 

11 1,5 50 4,0 32 4,5 80 3,4 

12 4,5 50 4,0 33 1,5 80 4,0 

13 1,5 20 4,6 34 4,5 80 4,0 

14 4,5 20 4,6 35 1,5 80 4,6 

15 1,5 50 4,6 36 4,5 80 4,6 

16 4,5 50 4,6 37 1,5 80 5,2 

17 1,5 20 5,2 38 4,5 80 5,2 

18 4,5 20 5,2 39 1,5 80 5,8 

19 1,5 50 5,2 40 4,5 80 5,8 

20 4,5 50 5,2 41 1,5 80 6,4 

21 1,5 20 5,8 42 4,5 80 6,4 

 

A munkapontokhoz tartozó mérések elvégzése után elkészítettem a 

kockákat, ahol csak azokat a tartományokat tüntettem fel, ahol az összes 

komponensre teljesül az alapvonalas elválasztás (Rs,krit > 1,5) feltétel (33. 

ábra). A kísérletek során 80 °C-on, 5,2 pH fölött az Stm2 komponens 

elbomlik, így a magas hőmérsékleten pH = 5,2 – 6,4 tartományban lévő 

kockát nem tudtam elkészíteni. 
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33.ábra: Az elkészített kockákhoz tartozó DS. 

T=20-50°C, pH=2,8-4,0 a), pH=4,0-5,2 b), pH=5,2-6,4 c) 

T=50-80°C, pH=2,8-4,0 d), pH=4,0-5,2 e), pH=5,2-6,4 f) 

 

A szintézisúthoz tartozó fázistermékek és a végtermék vizsgálatához a 

kockák robusztus tartományiban kijelölt munkapontok alapján történt. 

Az API vizsgálatára legjobb választás az alacsony 

hőmérséklettartományhoz tartozó 5,2 – 6,4 pH tartományban készült kocka 

(33. c) ábra), mert a 2,8 – 4,0 tartományban az API és Int7 nehezen 

választható el egymástól, a 4,0 – 5,2 tartományban pedig a savas karakterű 

Int7, Imp1 és Imp2 komponens retenciója nagyon pH függő, vagyis nem lehet 

robusztus módszert készíteni. A munkapont kiválasztásánál célszerű olyan 

paramétereket keresni, ami messze van az MODR-től, viszont még elég rövid 

az elemzési idő. Ezeknek a kritériumoknak a tG = 4,0 perc (10%B→80%B), T 

= 40 °C, pH = 6,0 paraméterek megfelelnek. Az elemzés szimulált 

kromatogramja a 34. ábrán látható. Ezzel a módszerrel az Stm1, Int1, Int2 és 

Int4 fázistermékek is vizsgálhatók. 

d) 

a) b) c) 

e) f) 
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34. ábra: Szimulált kromatogram az API vizsgálatához. 

 

Az Int7 savas karakterű fázistermék vizsgálatához legalkalmasabb az 

alacsony hőmérséklettartományhoz tartozó 2,8 – 4,0 pH tartományban 

készült kocka (33. a) ábra), mert alacsony pH-n ionvisszaszorított állapotban 

van, így megnő a visszatartása. Az API-tól nem kell elválasztani, mert a 

szintézis azon szakaszán végtermék (Imp1 és Imp2 sem) még nem fordulhat 

elő a vizsgálandó mintában. A munkapont kiválasztásánál itt is célszerű 

olyan paramétereket keresni, ami messze van az MODR-től, viszont még elég 

rövid az elemzési idő. Ezeknek a kritériumoknak a tG = 4,0 perc 

(10%B→80%B), T = 40 °C, pH = 3,0 paraméterek megfelelnek. Az elemzés 

szimulált kromatogramja a 35. ábrán látható. Ezzel a módszerrel az Stm1, 

Int1, Int2 és Int4 fázistermékek szintén vizsgálhatók. 

 

 

1.0 2.0 3.0

S
tm

1 In
t7

In
t2 In

t1
In

t4 In
t6

S
tm

2

In
t5

In
t3

 
Retenciós idő (perc) 

35. ábra: Szimulált kromatogram az Int7 vizsgálatához. 
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A polárisabb jellegű fázistermékek (Stm2, Int3, Int5 és Int6) 

vizsgálatához célszerű nagyobb szerves arányú mozgófázist és magasabb 

hőmérsékletet használni. A vizsgálatához legalkalmasabb a magas 

hőmérséklettartományhoz tartozó 2,8 – 4,0 pH tartományban készült kocka 

(33. d) ábra). A tG = 3,0 perc (20%B→90%B), T = 60 °C, pH = 3,0 

paraméterek megfelelnek. Az elemzés szimulált kromatogramja a 36. ábrán 

látható. 
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36. ábra: Szimulált kromatogram polárisabb jellegű fázistermékek vizsgálatához. 

 

A kiterjesztett pH és hőmérsékletfüggést vizsgáló módszerkidolgozás, 

beleértve a kísérlettervezést, mintaelőkészítést, mérést és az adatok 

értékelését 2 munkanapot vett igénybe. Az analízis ideje néhány perc, így a 

vizsgálati módszer a végső minősítésen kívül kitűnően alkalmazható a 

preparatív kutató laboratóriumokban, valamint gyártásközi ellenőrzések 

során. 
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6. Összefoglalás 
 

Dolgozatomban tárgyaltam a gyors folyadékkromatográfiával kapcsolatos 

elméleti megközelítéseket és azok gyakorlatba való átültetését. Modern 

folyadékkromatográfiás vizsgálati módszereket dolgoztam ki az ultranagy-

hatékonyságú folyadékkromatográfiás (UHPLC) technológia és a DryLab 

kísérlettervező és módszeroptimalizáló szoftver segítségével, figyelembe 

véve a Quality by Design (QbD) szemléletet. 

Kísérletekkel bizonyítottam, hogy az UHPLC technológia és a DryLab 

szoftver együttes alkalmazása rendkívül hatékony módszerfejlesztést tesz 

lehetővé, amennyiben a vizsgált komponenseknek megvan a megfelelő 

visszatartása a fordított fázisú folyadékkromatográfiás rendszerben. A 

fejlesztett módszerek gyorsak és robusztusak, a kísérleti modellből pedig 

megérthetők a vizsgált komponensek retenciós tulajdonságai. 

Méréseken alapuló modellek segítségével sikerült olyan 

folyadékkromatográfiás problémákat megoldani, mint a helyettesítő állófázis 

keresés és a folyadékkromatográfiás módszerátvitel (módszertranszfer). A 

fejlesztési stratégiák segítségével könnyedén eldönthető, hogy két különböző 

kolonna alkalmas-e adott mérési körülmények között egymás 

helyettesítésére, valamint egyszerűen elvégezhető a módszertranszfer, ezzel 

megkönnyítve az analitikai módszerátadást eltérő típusú készülékek és 

különböző méretű kolonnák között. 

Az eredményekben és a tézispontokban szereplő fejlesztési stratégiákat 

eredményesen alkalmazzuk az Egis Gyógyszergyár Zrt. analitikai fejlesztő 

laboratóriumaiban. 
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7. Tézisek 

 

1. Gyors és robusztus folyadékkromatográfiás módszerfejlesztési stratégiát 

dolgoztam ki az UHPLC technológia és a DryLab módszeroptimalizáló 

szoftver együttes alkalmazásával. Az irodalomban először vetettem össze 

a szimulált és a kísérletileg meghatározott adatokat egymással. 

Elmondható, hogy az állófázis típusától függetlenül a mérési paraméterek 

és a robusztusság vizsgálat szimulációja 1%-nál kisebb hibával 

elvégezhető. 

[R. Kormány et al., Chromatographia, 2014, 77, 1119.] 

[R. Kormány et al., J. Pharm. Biomed. Anal., 2013, 80, 79.] 

 

 

2. Gyors folyadékkromatográfiás módszert fejlesztettem meglévő Európai 

Gyógyszerkönyvi módszer helyett a Quality by Design szemlélet 

alkalmazásával. Az elemzési időt sikerült 60 percről 2 percre csökkenteni, 

ami már néhány minta esetén is jelentős idő és oldószer megtakarítást 

jelent. 

[R. Kormány et al., LCGC North America, 2014, 31/S4a, 2.] 

 

 

3. Elsőként alkalmaztam a szimulált kolonna felcserélhetőség vizsgálatot a 

folyadékkromatográfiában DryLab szoftver segítségével. A fejlesztési 

stratégia alkalmazásával könnyedén eldönthető, hogy két különböző 

kolonna alkalmas-e adott mérési körülmények között egymás 

helyettesítésére. 

[R. Kormány et al., J. Pharm. Biomed. Anal., 2014, 89, 67.] 
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4. Elsőként alkalmaztam a szimulált módszertranszfert a 

folyadékkromatográfiában DryLab szoftver segítségével. A modellezés 

során a szükséges paraméterek beállításával modellezhetjük a transzferált 

kromatogramot, ezzel megkönnyítve az analitikai módszerátadást eltérő 

típusú készülékek és különböző méretű kolonnák között. 

[R. Kormány et al., J. Pharm. Biomed. Anal., 2014, 94, 188.] 

 

 

5. Gyors folyadékkromatográfiás fejlesztési technikát dolgoztam ki 

gyógyszer hatóanyag szintézis teljes vizsgálatára. A kiterjesztett pH és 

hőmérsékletfüggést vizsgáló módszerkidolgozás időigénye 1 nap. Az 

analízis ideje néhány perc, így a vizsgálati módszer a végső minősítésen 

kívül kitűnően alkalmazható a preparatív kutató laboratóriumokban, 

valamint gyártásközi ellenőrzések során. 

[R. Kormány et al., LCGC North America, 2014, 32/5, 354.] 
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