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1. Bevezető 

Idősödő társadalmunkban a megbízható és megfizethető orvosi kezelés egyre fontosabbá 

válik. A közelmúltban a gyógyszeripar megtette első lépéseit a folyamatos gyártás 

megvalósítása felé, amely óriási előnyökkel jár mind a termelékenység, mind a 

minőségbiztosítás szempontjából. A folyamatos gyártásban rejlő potenciál kiaknázásához 

fejlett analitikai érzékelőkre van szükség, amelyek pontos, valós idejű mérésekre képesek, 

ideális esetben az ezek által szolgáltatott adatok felhasználhatók a rendszer visszacsatolásos 

vezérlésére is. Egy ilyen nagyratörő cél eléréséhez azonban széles körű ismeretek 

szükségesek az analitikai műszerekről, adatelemzési módszerekről és a gyártási folyamat 

működéséről. 

 A közeli infravörös (NIR) és a Raman-spektroszkópia óriási potenciált mutat a 

gyógyszeripari minőségellenőrzésben, már sokszor használták őket a köztes- és végtermékek 

összetételének vagy különböző fizikai tulajdonságainak valós idejű mérésére. A 

kioldódásvizsgálat az egyik legfontosabb eljárás a tabletták, a legnépszerűbb gyógyszerforma 

minőségének jellemzésére. Ez a vizsgálat azonban nem kompatibilis a folyamatos gyártással, 

mivel időigényes és a minta megsemmisülésével járó folyamat, és mint ilyen, nem tud valós 

idejű információt szolgáltatni. Ezért alternatív módszereket javasoltak, amelyek a tabletták 

tulajdonságairól valós idejű mérésekkel, például NIR vagy Raman-spektroszkópiával kapott 

adatokat használják fel a kioldódásprofil előrejelzésére a tényleges mérés elvégzése nélkül. A 

helyettesítő oldódási modellezés területén további kutatásra van szükség annak ipari 

megvalósítása érdekében. 

A gépi látás gyorsan fejlődő terület a 21. században. A digitális fényképezőgépek 

szenzorként használhatók számos különböző területen, például ipari robotokban, önvezető 

autókban és a gyógyszergyártásban, sokoldalúságuk kompakt méretüknek, alacsony áruknak, 

gyors képalkotásuknak és könnyű alkalmazhatóságuknak köszönhető. A gyógyszergyártásban 

is számos lehetséges alkalmazásuk van. Idáig a legtöbb kutatás arra koncentrált, hogy a 

képekben rejlő térbeli elhelyezkedésre vonatkozó információ kinyerésével jellemezze a 

köztes termékek részecskeméretét- és alakját, ami gyakran a legfontosabb minőségi 

jellemzőjük. A digitális fényképezőgépek azonban a mint színéről is tudnak információt 

szolgáltatni, színes hatóanyag esetén a digitális képek alkalmasak lehetnek a hatóanyag-

tartalom mérésére, sokkal bonyolultabb és drágább spektrométereket helyettesítve. Ezt a 

lehetőséget még nem vizsgálták széles körben, így a digitális képalkotásnak nagy 

kiaknázatlan lehetőségei lehetnek ezen a területen. 
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A folyamatelemző- és felügyelő technológia (PAT) érzékelők gyógyszergyártásban 

történő alkalmazásával kapcsolatos eddig az irodalomban leírt eredmények elemzése után a 

következő célokat tűztük ki: 

• mesterséges neurális hálózatok alkalmazása a nyújtott hatóanyag-leadású tabletták in 

vitro kioldódási profiljának becslése közeli infravörös spektrumok, Raman-spektrumok és 

préserő adatok alapján, valamint a kifejlesztett eljárás összehasonlítása a részleges legkisebb 

négyzetek módszerével (PLS); 

• a kioldódást előrejelző modellek részecskeméret információkkal való kiegészítése, a 

részecskeméret-eloszlás jellemzésére szolgáló módszerek összehasonlítása, valamint a 

mesterséges neurális hálózatok teljesítményének összehasonlítása támogató vektor 

regressziós és regressziós fa alapú megközelítésekkel; 

• a gépi látás PAT eszközként való alkalmazhatóságának értékelése színes hatóanyag-

tartalom valós idejű mérésével folyamatos porkeverési eljárás során; 

• gépi látáson alapuló közvetett módszer kifejlesztése ultra-alacsony hatóanyag-tartalom 

valós idejű mérésére a folyamatos ikercsigás nedves granulálás termékében. 

2. Módszerek 

2.1 Minták előállítása 

Tabletták préselése 

A tablettákat egy Dott Bonapace CPR-6 excenteres tablettázógépen készítettük. 

Folyamatos porkeverés 

Alacsony dózisban riboflavint (RI), egy intenzív narancssárga színnel rendelkező 

anyagot tartalmazó porkeverékeket a következő módon állítottunk elő: két ikercsigás 

adagolóból adagoltunk porokat, az egyikből (MechaCAD) RI-mikrokristályos cellulóz 

keverékét, a másikból (Brabender) kalcium-dihidrogén-foszfátot (CHP) egy folyamatos 

keverőbe (QuickExtruder). A RI koncentrációját a MechaCAD adagoló sebességének 

megváltoztatásával lehetett beállítani. 

Folyamatos ikercsigás nedves granulálás 

Brabender gravimetrikus adagolót használtunk a laktóz és a kukoricakeményítő 

keverékének adagolására egy folyamatos ikercsigás nedves granulóba (QuickExtruder). A 

polivinilpirrolidont (PVPK30) tartalmazó granuláló folyadékot Watson Marlow 120U 

perisztaltikus szivattyúval adagoltuk. A folyadék adagolási sebességének megváltoztatásával 

a termék folyadék/szilárd aránya módosítható. Későbbi kísérletekben carvedilol (CAR) 
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hatóanyagot és RI-t is feloldottunk a granuláló folyadékban, így a termék hatóanyag-tartalma 

és színe együtt változott a folyadék/szilárd aránnyal. 

2.2 Analitikai módszerek 

In vitro kioldódásvizsgálat 

A tabletták in vitro oldódási profilját Hanson SR8-Plus kioldódásvizsgáló készülékkel 

rögzítettük USP II beállításban (keverős módszer). Az oldott hatóanyag koncentrációjának 

mérésére Hanson Autoplus Maximizer fecskendőpumpa segítségével vettünk mintákat a 

kioldóközegből meghatározott időközönként, a koncentrációt egy on-line csatolt Agilent 

8453 UV-Vis spektrofotométerrel mértük. 

UV-Vis spektroszkópia 

UV-Vis spektroszkópiát használtunk referencia módszerként a minták RI tartalmának 

meghatározására. A mérésekhez Agilent 8453 UV-Vis spektrofotométert alkalmaztunk, az 

oldott mintákat 10 mm-es küvettákba helyeztük, és 445 nm-en mértük az abszorpciót. 

Nagynyomású folyadékkromatográfia 

A nedves granulálással előállított mintákban HPLC -vel határoztuk meg a CAR 

koncentrációját. A HPLC méréseket fordított fázisú Gemini® NX-C18 3 μm 100 x 4,6 mm-

es oszlopon végeztük gradiens elúciós módszerrel. A CAR koncentrációját úgy határoztuk 

meg, hogy az oldat abszorpcióját 285 nm hullámhosszon mértük. 

NIR spektroszkópia 

A tabletták NIR spektrumát egy Bruker Optics Multi Purpose Analyzer (MPA) FT-NIR 

spektrométerrel rözgítettük. 

Raman-spektroszkópia 

A Raman-spektrumok felvételéhez egy Kaiser Raman RXN2 Hybrid Analyzer 

készüléket használtunk Pharmaceutical Area Testing (PhAT) szondával. 

Digitális képalkotás 

A folyamatos keverőt vagy a folyamatos granulálót elhagyó anyagról egy Basler 

acA4112-30uc RGB digitális kamera segítségével készítettünk képeket olyan módon, hogy a 

kamerát egy szállítószalag (a keverő után) vagy egy csúszda (a granuláló után) fölé 

helyeztük. 

Részecskeméret mérése 

A porok szemcseméret-eloszlását Malvern Mastersizer 2000 lézerdiffrakciós készülékkel 

határoztuk meg, amely Malvern Scirocco 2000 porbevezető bemenettel volt felszerelve. 

 



4 

3. Eredmények 

3.1 Nyújtott hatóanyag-leadású tabletták in vitro kioldódásprofiljának becslése 

mesterséges neurális hálózatok segítségével 

Ennek a munkának az volt a célja, hogy értékeljük a mesterséges neurális hálózatok 

(ANN) képességét a nyújtott hatóanyag-leadású tabletták in vitro oldódási profiljának 

előrejelzésében, illetve hogy összehasonlítsuk az ANN teljesítményét a részleges legkevesebb 

négyzetek módszerével (PLS), ami jelenleg az erre a célra használt domináns módszer. Ennek 

elérése érdekében olyan tabletta készítményt használtunk, amely mátrixpolimerként 

hidroxipropil-metilcellulózt (HPMC), vízben jól oldódó modell hatóanyagként drotaverin- 

hidrokloridot (DR) használt. A kioldódást becslő modellek bemeneti adatai a NIR és Raman 

spektrumokból, valamint a tabletták préselési görbéjéből származtak. Először a gyártási 

paramétereknek a kioldóldódási profilra gyakorolt hatását tanulmányoztuk. Ezt követően a 

NIR és Raman spektrumokat PLS modellek készítésére használtuk a tabletták DR és HPMC 

tartalmának becslésére. Végül PLS és ANN modelleket készítettünk a kioldóldódási profilok 

előrejelzésére. Ezek a modellek bemenetként a tabletták DR és HPMC tartalmát a NIR vagy 

Raman spektrumok alapján, illetve a maximális préserőt alkalmazták. Az 1. ábra a készített 

ANN modellek felépítését mutatja. 

 

1. ábra Az in vitro kioldódásprofil becslésére használt ANN modellek felépítése. 

A kifejlesztett ANN modellek képesek voltak becsülni az összes teszttabletta kioldódási 

profilját az f2 hasonlósági érték 50-es elfogadási határán belül. Az ANN-ek jobb teljesítményt 

nyújtottak, mint a PLS, elsősorban azért, mert hatékonyabbnak bizonyultak a HPMC-tartalom 

oldódási sebességre gyakorolt nemlineáris hatásának modellezésében. A javasolt módszer 

különféle adatforrásokkal használható, mivel csak becsült HPMC és DR tartalmat igényel, ez 

az információ pedig többféle mérési eljárással is előállítható. 
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3.2 Helyettesítő in vitro kioldódásbecslési modellek kiegészítése szemcseméretre 

vonatkozó adatokkal 

Kutatásunk folytatásaként tovább vizsgáltuk az ANN-ek alkalmazását a nyújtott 

hatóanyag-leadású tabletták in vitro oldódási profiljának előrejelzésére. Értékeltük a 

hatóanyag és a HPMC szemcseméretnek kioldódási sebességre gyakorolt hatását, 

megállapítottuk, hogy ez utóbbi jelentős hatással bír (2. ábra). 

 

2. ábra a) Különböző HPMC szemcseméretű és b) különböző DR szemcseméretű 

tabletták átlagos kioldódási profilja. A hibasávok a szórást jelzik. 

Ezt követően további kioldódási kísérleteket végeztünk, ahol a HPMC részecskeméret-

eloszlását (PSD) vezettük be új változóként annak érdekében, hogy olyan adatokat hozzunk 

létre, amelyek felhasználhatók a korábban leírt modellek kiegészítésére. Mivel a 

lézerdiffrakciós mérés során kapott PSD adatok 100 változóból állnak, szükséges volt azt is 
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megvizsgálni, hogyan kell ezeket az adatokat kezelni, mielőtt felhasználnánk bemenetként a 

kioldódást előrejelző modellekben. Ebből a célból öt különböző PSD leírási módot 

hasonlítottunk össze. A kiterjesztett modellek bemeneti adatként PSD információt kaptak DR 

tartalommal, HPMC tartalommal és préserővel együtt. Az ANN képességét két másik 

népszerű gépi tanulási módszerrel, támogatóvektorok segítségével végzett regresszióval 

(SVR) és regressziós fák gyülekezetével (ERT) is összehasonlították annak érdekében, hogy 

kiderüljön, melyik a legalkalmasabb.  

Megállapítottuk, hogy a HPMC PSD adatok figyelembevétele jelentősen javítja a 

modellek előrejelző képességét ahhoz az esethez képest, amikor ezt kihagyjuk. Ha a PSD-

adatokat 3-5 változóra redukáljuk, jó eredményeket érünk el, ezért nem szükséges többet 

alkalmazni. A modellek prediktív képességének értékelése után megállapítottuk, hogy az 

ANN jobb teljesítményt nyújtott, mint az SVM és az ERT. 

3.3 Gépi látás PAT eszközként való alkalmazása folyamatos porkeverési eljárás 

során 

Ezen munka célja egy új PAT eszköz kifejlesztése volt, amely képes a porkeverék 

hatóanyag-tartalmának in-line mérésére. Egy digitális fényképezőgép segítségével lehetőség 

van színes anyagok koncentrációját mérni olyan alacsony koncentrációban, ahol a 

spektroszkópiai technikák már nem megbízhatóak. Ezekhez a kísérletekhez a RI-t 

választottuk modell hatóanyagként, először a módszer kimutatási határát (LoD) és 

kvantifikálási határát (LoQ) határozták meg. Ezt követően kalibrációt készítettünk a 0,2-0,45 

m/m% RI koncentráció mérésére, a módszert UV-Vis spektroszkópiával validáltuk. Végül az 

új PAT eszköz hatékonyságát az RI koncentráció in-line mérésének megvalósításával és a 

kapott információk alapján a folyamatos keverési folyamat visszacsatolásának 

megvalósításával demonstráltuk. 

A LoD vizsgálata azt mutatta, hogy az RI még alacsony koncentrációban is intenzív színt 

ad (3. ábra). A LoD és LoQ értékek 0,015 m/m%, illetve 0,046 m/m% voltak, vagyis a mérési 

módszer nagyon jó érzékenységgel képes kimutatni az RI -t. A koncentrációmérési módszert 

UV-Vis spektroszkópiával validáltuk, 2,53% relatív becslési hibát értünk el a 0,2 és 0,45 

m/m% közötti koncentrációtartományban. 
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3. ábra Képek hat kalibráló mintáról, amik az LoD és LoQ meghatározásához 

készültek. 

A digitális fényképezőgép segítségével valós időben mérve az RI koncentrációját a 

folyamatos keverőt elhagyó anyagban lehetővé vált a visszacsatolás létrehozása az RI 

adagolója számára az RI tartalom szabályozására. Egy kísérletben a CHP-t volumetrikus 

üzemmódban adagoltuk, ez a tömegáramának folyamatos csökkenését eredményezte, az RI 

adagoló szabályozása nélkül ez a termék RI -tartalmának folyamatos növekedéséhez vezetne. 

A 4. ábra a visszacsatolásos szabályozás eredményét mutatja, a rendszer a célérték közelében 

tartja a koncentrációt. 540 másodpercnél a visszacsatoló vezérlőt kikapcsoltuk, az RI-t ezután 

állandó sebességgel adagoltuk. Megfigyelhető, hogy ezt követően a koncentráció valóban 

növekedni kezd. 

 

4. ábra A visszacsatolásos kísérlet során becsült RI koncentrációk. A nyíl azt az 

időpontot jelzi, ahol ki lett kapcsolva a visszacsatolásos szabályozás. 

A javasolt gépi látás alapú technika képes pontosan mérni az RI koncentrációját 0,5 % 

alatti mennyiségben. Ez arra utal, hogy az intenzív színű hatóanyagok akkor is megbízhatóan 

mérhetők, ha koncentrációjuk túl alacsony a spektroszkópiai műszereknek. A 0,046 m/m%-os 

LoQ érték arra enged következtetni, hogy az RI koncentráció biztonságosan számszerűsíthető 

0,1 m/m% körül. Ez az alapját adhatja egy olyan jövőbeli kutatásnak, ahol az RI-t nyomjelző 

anyagként alkalmazzuk olyan hatóanyagok esetében, amelyek nem rendelkeznek erős 
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színnel, és valamilyen oknál fogva nem mérhetők hagyományos spektroszkópiai technikákkal 

feltéve, hogy a hatóanyagot és a nyomjelző anyagot közösen dolgozzák fel. 

3.4 Ultraalacsony dózisú hatóanyag-tartalom indirekt mérése folyamatos ikercsigás 

nedves granulálás termékében gépi látás segítségével 

Mint az előző munkában láthattuk, a porkeverékek RI koncentrációja még nagyon kis 

mennyiségben is pontosan mérhető digitális fényképezőgéppel. Utolsó munkánk célja az volt, 

hogy erre az eredményre építve vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az RI-t színes 

nyomjelzőként használjuk a folyamatos ikercsigás nedves granuláló berendezésen gyártott 

granulátumok ultra alacsony hatóanyag-tartalmának közvetett valós idejű mérésére. Ezt úgy 

érhetjük el, hogy mind az RI-t, mind az hatóanyagot feloldjuk a granuláló folyadékban, ilyen 

módon várható, hogy a granulátum színe korrelálni fog az hatóanyag-tartalommal. Először a 

koncepciót egy placebo kísérletben teszteltük azzal a céllal, hogy összefüggést hozzunk létre 

a granulátum színe és az alkalmazott folyadék/szilárd arány között. Ezt követően gyártást 

végeztünk a granuláló folyadékban oldott carvedilollal, így ezúttal megvizsgálható volt a szín 

és a hatóanyag-tartalom közötti kapcsolat. A módszert úgy is validáltuk, hogy 

végrehajtottunk egy gyártást, ahol mintákat vettünk, és hatóanyag-tartalmukat HPLC-vel 

határoztuk meg. A munka befejezéseként létrehoztunk egy második kalibrádiót, majd ezt 

továbbfejlesztett beállításokkal validáltuk. Ezúttal a granuláló folyadék RI mennyiségét a 

felére csökkentettük, míg a rendszer tömegáramát megdupláztuk, továbbá a kalibráció 

valamivel nagyobb tartományt fedett le. 

A módszert olyan kísérletekben validáltuk, ahol a port állandó sebességgel adagoltuk, 

miközben a folyadék adagolási sebességét többször megváltoztattuk. A gépi látási rendszer 

által becsült koncentrációértékeket HPLC mérésekkel validáltuk. A kísérlet becsült és mért 

értékeinek összehasonlítását az 5. ábra mutatja. A becslés relatív hibája 2,62% volt, ami azt 

mutatja, hogy ez a módszer pontosan meg tudja jósolni a hatóanyag koncentrációját akár már 

0,05 m/m% koncentrációban is. 

A kísérlet sikere a technika további fejlesztésére ösztönzött minket. Ebből a célból egy 

második kalibrációt hajtottunk végre, néhány változtatással a gyártási beállításokban. A 

granuláló folyadék RI mennyiségét a felére csökkentettük, mivel tapasztalataink szerint még 

így is megfelelő színt ad a terméknek ebben a mennyiségben. Továbbá megdupláztuk a 

granuláló rendszer tömegáramát, a laktóz-kukoricakeményítő por keverék betáplálási 

sebessége 2 kg/óra, a folyamatos ikercsigás nedves granuláló berendezés csiga fordulatszám  

200 fordulat/perc és a perisztaltikus szivattyú sebességét is megdupláztuk. A nagyobb 
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tömegáram mellett elméletileg átlagosan kétszer annyi részecske kell, hogy jelen legyen 

minden képen, ami nyilvánvalóan nagy előny. Ezenkívül a nagyobb áteresztőképesség 

közelebb áll ahhoz, amit ipari környezetben alkalmaznának. Ezúttal 4,51%-os relatív becslési 

hibát értünk el. 

 

5. ábra Képelemzéssel becsült és HPLC-vel mért carvedilol tartalom a validáló 

kísérletben 

A javasolt nyomjelző technikának számos lehetséges felhasználási módja van, a gyártás 

valós idejű monitorozásán kívül a granulálási folyamatok fejlesztése során is alkalmazható. 

Ilyen esetben ezt a módszert lehet használni az API termékben való eloszlásának gyorsabb 

mérésére, ezért a homogenitás sokkal gyorsabban értékelhető. 

4. Új tudományos eredmények 

1. Egy mesterséges neurális hálózat (ANN) segítségével először valósítottuk meg 

nyújtott hatóanyag-leadású, hidroxipropil-metilcellulózt (HPMC) - a leggyakrabban 

alkalmazott mátrix polimert - tartalmazó tabletták in vitro kioldódásprofiljának becslését. 

Bemeneti adatként a tabletták (közeli infravörös (NIR), illetve Raman spektrumából a 

részleges legkisebb négyzetek módszerrel (PLS)) becsült hatóanyag-tartalmát és HPMC 

tartalmát, illetve maximális préserejét alkalmazva az összes teszt tabletta in vitro 

kioldódásprofilját 50 feletti f2 elfogadási értékkel lehetett előre jelezni. A legjobb, Raman 

spektrumból nyert adatokat alkalmazó modell esetén az átlagos f2 érték 74,27 volt. [I, III, IV] 

2. Részecskeméret-eloszlás (PSD) adatok felhasználásával, első alkalommal sikerült 

javítani egy olyan ANN teljesítményét, ami nyújtott hatóanyag-leadású, HPMC mátrix 
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polimert tartalmazó tabletták in vitro kioldódásprofilját becsüli. Az ANN teljesítményét, ami 

bemeneti adatként PSD adatokat, a hatóanyag-koncentrációt, a HPMC koncentrációt és a 

maximális préserőt alkalmazta, összehasonlítottuk „támogatóvektor-regresszió” és 

„regressziós fák gyülekezete” modellekkel. A becslések átlagos f2 értéke és az 50 alatti f2 

értékkel becsült minták száma alapján az ANN jobb jóslási hatékonyságot mutatott, mint a 

másik két módszer. [I, III, IV] 

3. Alacsony dózisú (0,3-0,4 m/m%) színes hatóanyag koncentrációjának folyamatos 

meghatározását elsőként valósítottuk meg digitális kamerával folyamatos porkeverési eljárás 

során. Alacsony kimutatási határt (0,015 m/m%) és jó kvantifikálási határt (0,046 m/m%) 

sikerült elérni. A képelemzési módszerrel kapott eredmények validálását destruktív off-line 

UV-Vis spektroszkópiai méréssel valósítottuk meg, a becslésekre kapott RMSEP érték 2,54% 

volt. [II, V, VI, VII] 

4. Első alkalommal mutattuk ki, hogy színes segédanyaggal jelölt, ultra-alacsony 

dózisban jelenlévő hatóanyag koncentrációja, valamint a folyamatos ikercsigás nedves 

granulálás során alkalmazott folyadék/szilárd arány korrelál a granulátumok CIELAB b* 

értékével. A korrelációt HPLC-vel meghatározott hatóanyag-tartalommal bizonyítottuk. 

Validáló kísérletek során a hatóanyag-tartalom becslésére 2,62%-os RMSEP értéket kaptunk. 

A színes jelölőanyag mennyiségét felére csökkentve, a rendszer tömegáramát pedig 

kétszeresére növelve a validáló kísérletek a hatóanyag-tartalom becslésére 4,51%-os RMSEP 

értéket adtak. [II, V, VII, VIII, IX] 

5. Első alkalommal valósítottuk meg digitális képelemzés eredményeinek 

visszacsatolását egy folyamatos porkeverési eljárás során. A képek CIELAB b* értéke alapján 

valós időben becsültük a színes hatóanyag koncentrációját, ezt az információt egy 

visszacsatolásos szabályozókörben a hatóanyag adagolási sebességének szabályozására 

használtuk. Demonstráltuk, hogy a visszacsatolásos szabályozás hatékonyan képes 

kompenzálni a volumetrikus adagolás által okozott zavarásokat. [II, V, VI, VII] 
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