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1. Bevezetés és célkitűzés 

Doktori tanulmányaim alatt, a gyógyszeripari stabilitásvizsgálatokban, és a nagynyomású 

szuperkritikus CO2-dal végrehajtott kísérletekben felmerülő statisztikai problémákkal 

foglalkoztam. Munkám során statisztikai módszereket alkalmaztam és dolgoztam ki a 

problémák megoldására.  

Gyógyszeripari stabilitásvizsgálatok 

Az FDA (amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal) definíciója szerint a 

lejárati idő, az a periódus, amelyen belül a gyógyszerkészítmény alkalmas marad a 

felhasználásra. Ezt a periódust a gyógyszer törzskönyvezés során állapítják meg, és hivatalos 

lejárati időnek nevezik. A már piacra gyártott termékek lejárati ideje a hivatalos lejárati 

időnek kell megfeleljen. Ha a gyártott termékek nem megfelelőnek minősülnek (rövidebb 

lejárati idő, mint a hivatalos), a gyártónak deviációt kell indítania, és a probléma forrását 

megtalálnia. Ezenfelül, a hivatali szervek, mint például az FDA, visszahívathatja a nem 

megfelelőnek minősített termékeket a piacról. 

A lejárati időt gyógyszerkönyvekben (Amerikában pl. USP/NF, United States Pharmacopeia 

and National Formulary) található specifikációk alapján határozzák meg. A specifikációk 

különböző kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságokra vonatkoznak. Tipikusan például, a 

hatóanyag-tartalom specifikációs határa a nominális érték 90%-a. A gyógyszer stabilnak 

minősül amíg a fontos jellemzői a specifikációs határokon belül találhatóak. Ha a készítmény 

megőrizte stabilitását a lejárati idő alatt, az arra vonatkozó megfelelőség teljesül, és a 

gyógyszer biztonságosan alkalmazható.  

A lejárati idő szempontjából fontos jellemzőket stabilitásvizsgálatok során követik nyomon a 

lejárati idő periódusában. A vizsgálatok során adott időközönként mérik a jellemzőket. A 

mérendő minták tárolási körülményei és a szükséges mérési pontok idejét az ICH Q1 

Guideline
1
 adja meg. A méréseket 0, 3, 6, 9, 12, 18 és 24 hónapnál kell elvégezni, illetve 

ezután évente egyszer kell mérni, ha a lejárati idő hosszabb. Az előírás szerint nem szükséges 

ismételt méréseket végezni, vagyis egy stabilitásvizsgálat során tipikusan hat-nyolc mérés 

történik. 

                                                           
1
 International Conference on Harmonization. ICH Q1A (R2): Stability testing of new drug substances and 

products. International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of 

Pharmaceuticals for Human Use, https://database.ich.org/sites/default/files/Q1A%28R2%29%20Guideline.pdf 

(2003) 
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A stabilitásvizsgálatokban nyert adatok kiértékelésének statisztikai módszereiről az ICH Q1E 

Guideline
2
 ad információt. Azonban a Guide bizonyos problémákkal kapcsolatban nem nyújt 

támogatást. Ezek a felmerülő problémák: 

 trendtől eltérő (kiugró) pont kimutatása egy stabilitásvizsgálat során 

 trendtől eltérő sarzs (egy gyártási ciklusban gyártott termékek összessége) kimutatása 

 rosszul megválasztott modell kimutatása 

Ha egy pont mérése szisztematikus hibával terhelt (torzított) a pont kiugró. Kiugró pontok 

jelenléte a stabilitásvizsgálatokban torzítja a lejárati idő becslését, ezzel potenciálisan 

rosszabb minőségű sarzs kerülhet elfogadásra, illetve megfelelő minőségű sarzs kerülhet 

elutasításra.  

A kiugró sarzsok minősége eltér a korábbi, kézbentartott gyártásból származó sarzsok 

minőségétől. Az ilyen sarzsok detektálása kulcsfontosságú, mivel ezek a nem kézbentartott 

gyártási folyamat következményei, melyekből bizonytalan minőségű termékek keletkeznek.  

A vizsgálatok során, a jellemzők időbeli változását általában egyenessel írják le. Ez sok 

esetben megfelelő, azonban a kis számú gyűjtött adat miatt ennek ellenőrzése nehézkes. 

Egyes esetekben az egyenes nem megfelelő illesztés a változás leírására, ekkor az egyenest 

leíró modell rosszul megválasztott (rosszul specifikált). A nem megfelelő modell illesztése 

torzított lejárati idő becslést eredményez. 

Az említett problémák detektálásának nehézségét a stabilitásvizsgálatok során gyűjtött kevés 

pont, és a ritkán végzett stabilitásvizsgálat (évente egyszer) okozza. Bár az irodalomban 

találhatóak javasolt módszerek
3,4,5

 a problémák detektálására, ezek nagy mintás közelítéseket 

alkalmaznak (ismert paramétereket feltételeznek). Ezen eljárások megfelelősége a 

stabilitásvizsgálatokra ahol csak kevés számú mérési pont áll rendelkezésre 

megkérdőjelezhető. Munkám célkitűzése, az irodalomban javasolt módszerek 

megfelelőségének vizsgálata, és új módszerek kidolgozása. 

 

                                                           
2
 International Conference on Harmonization. ICH Q1E: Evaluation for stability data. International Conference 

on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. 

https://database.ich.org/sites/default/files/Q1E%20Guideline.pdf (2003) 
3
 PhRMA CMC Statistics and Stability Expert Teams (2003). Identification of Out-of-Trend Stability Results. 

Pharmaceutical Technology, 27(4), 38–52. 
4
 Torbovska, A., Trajkovic-Jolevska, S. (2013). Methods for Identifying Out-of-Trend Results in Ongoing 

Stability Data. Pharmaceutical Technology Europe, 37(6) 
5
 Yu, B., Zeng, L., Ren, P., Yang, H. (2018). A Unified Framework for Detecting Out-of-Trend Results in 

Stability Studies. Statistics in Biopharmaceutical Research, 10(4), 237-243. doi: 

10.1080/19466315.2017.1371070 
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Nagynyomású kísérletek szuperkritikus állapotú CO2-dal 

A szuperkritikus CO2-ot alkalmazzák az iparban extrahálószerként, oldószerként a festési és 

bevonatképző folyamatokban, és reakcióközegként is. Előnyös tulajdonságai (nem gyúlékony, 

nem toxikus, hőmérséklet és nyomás szabályozható tulajdonságok) végett számos egyéb 

területen is alkalmazzák (a műanyag habosításon át, a mikronizáláson keresztül, a 

hűtőközegig)
6
. 

A gáz antiszolvens kicsapásos kísérletekben, a célkomponens koncentrált oldatát töltik 

autoklávba, amit aztán szén-dioxiddal nyomás alá helyeznek. Ez alatt a szerves oldószer 

keveredik az antiszolvenssel (pl. szén-dioxid) aminek hatására a közeg oldhatósági 

tulajdonságai megváltoznak, és az oldhatósági a célkomponensnek lecsökken. A kicsapódás 

másodpercek alatt végbemegy. A szerves oldószer és a benne oldott komponensek 

kimoshatók a tiszta antiszolvenssel. Az autokláv nyomáskiegyenlítése után a szilárd 

célkomponens szűk szemcseméret eloszlású por formájában kinyerhető. Amíg a leírt módszer 

célja a célkomponens kvantitatív kinyerése, addig a gáz antiszolvens frakcionálás (GASF) a 

szelektív kinyerését célozza meg egy adott komponensnek. Az optikai elválasztás 

(reszolválás) megvalósítható a GASF módszer segítségével
7
, kihasználva az az 

enantiomerekből származó diasztereomerek oldhatóságbeli különbségét. A GASF folyamat 

hatékonysága a Fogassy és mtsi.
8
 által javasolt szelektivitással írható le például. A 

számításhoz szükséges képletek: 

           (1) 

           
          

                        
  (2) 

         
        

             
  (3) 

   |
     

     
|   (4) 

ahol   (-) a szelektivitás, az i index pedig arra utal, hogy a mennyiség egyezik a raffinátumba 

és az extraktumban is.   (-) a termelés melyet különböző módon számítunk az extraktumban 

és a raffinátumban.   (g) jelöli a tömegetét a terméknek vagy a kiindulási anyagnak 

                                                           
6
 Ž. Knez, E. Markočič, M. Leitgeb, M. Primožič, M. K. Hrnčič, M. Škerget, Industrial applications of 

supercritical fluids: A review. Energy, 77 (2014)  doi: 10.1016/j.energy.2014.07.044 
7
 Kőrösi, M., Madarász, J., Sohajda, T., Székely, E. (2017). A fast, new method to enhance the enantiomeric 

purity of non-racemic mixtures: self-disproportionation of enantiomers in the gas antisolvent fractionation of 

chlorine-substituted mandelic acid derivatives. Tetrahedron: Asymmetry, 28(11), 1568–1572. 

doi. 10.1016/j.tetasy.2017.09.005 
8
 Fogassy, E., Lopata, A., Faigl, F., Darvas, F., Ács, M., Tõke, L. (1980). A quantitative approach to optical 

resolution. Tetrahedron Letters, 21(7), 647-650. doi:10.1016/S0040-4039(01)85582-9 

https://doi.org/10.1016/j.tetasy.2017.09.005
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(indexben jelölt). Az enantiomer tisztaság (  ) a termékben kapilláris elektroforézis 

segítségével határozták meg. A képletben   jelöli a mennyiségét (pl. tömeg, koncentráció, 

kromatográfiás csúcs alatti terület) az adott enantiomernek. 

Az oldhatóság különbségen alapuló GASF folyamat leírásában megfelelő lehet egy 

oldhatósággal kapcsolatos index alkalmazása. Ilyen index például a Hansen oldhatósági 

paraméter, mely a molekulák közötti kölcsönhatások erősségét írja le. A paraméter a 

következő módon definiált: 

   √  
    

    
    (5) 

ahol,    a teljes Hansen paraméter (MPa
0.5

), és   
  (MPa) a hozzájárulása a diszpoerziós 

kölcsönhatásoknak,   
  (MPa) a hozzájárulása a dipólus kölcsönhatásoknak és   

  (MPa) a 

hozzájárulása a hidrogén hidas kölcsönhatásoknak a teljes Hansen paraméterhez. Utóbbiakat 

Hansen komponenseknek is nevezik. Minél közelebb vannak két anyag Hansen komponensei 

egymáshoz, annál jobban oldódnak egymásban az anyagok. 

Munkám során, ibuprofén, (R)-1-metilbenzilamin reszolváló ágenssel, GASF folyamatban 

történő reszolválásának kísérleti adatait értékeltem ki. A kísérletek során metanol, etanol és  

n-propanol koszolvenst és szuperkritikus állapotú CO2 antiszolvenst alkalmaztak. Célom az 

volt, hogy egy, a Hansen teljes paramétert vagy a Hansen komponenseket tartalmazó 

matematikai modellt építsek a szelektivitás leírására.  

A Hansen komponensek hőmérséklet és nyomás függőek. A nyomás és hőmérséklet korrekció 

egyenleteit Williams és mtsi.
9
 dolgozták ki. A képletek: 

        (
    

 
)
    

   (6) 

        (
    

 
)
   

    (7) 

             [       (      )    (
    

 
)
   

]    (8) 

ahol      ,       és       a referencia Hansen komponensek (MPa
0.5

) és      (cm
3
/mol) a 

referencia moláris térfogat      (°C) referencia hőmérsékleten és      (MPa) referencia 

nyomáson. Számos anyag referencia komponense megtalálható Hansen munkájában
10

. A    

korrekciós képlet megfelelősége azonban megkérdőjelezhető. Ennek oka, hogy a képlet 

                                                           
9
 Williams, L. L., Rubin, J. B., Edwards, H. W. (2004). Calculation of Hansen solubility parameter values for a 

range of pressure and temperature conditions, including the supercritical fluid region. Industrial & engineering 

chemistry research, 43(16), 4967-4972. doi: 10.1021/ie0497543 
10

 Hansen, C. M. (2007). Hansen solubility parameters: a user's handbook. CRC press.  

doi: 10.1201/9781420006834 
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levezetése során azzal a feltételezéssel éltek, hogy a hidrogén-hidas kölcsönhatás erőssége 

független a vegyülettől és a hőmérséklettől. Bondi és Simkin
11

 kísérleti eredményeiből kiderül 

azonban, hogy a feltételezések nem helytállóak. Bár a Williams és mtsi. által levezett egyenlet 

megfelelő közelítés lehet egyes anyagokra, pontosabb hőmérséklet és nyomás korrekcióra 

lehet szükség más anyagok esetén. Munkám során, új, anyag függő egyenletet dolgoztam ki a 

metanolra, etanolra és n-propanolra. 

2. Módszerek 

A gyógyszeripari stabilitásvizsgálatokban a trendtől eltérő természet kimutatásához ellenőrző 

kártyákat alkalmaztam. Szemben a gyakorlatban széleskörűen alkalmazott megközelítéstől, 

mely ismert paramétereket feltételez, a stabilitásvizsgálatokból származó korlátozott számú 

mérési pont miatt a paraméterek becsléségnek bizonytalansága figyelembe veendő. Ehhez a 

megközelítéshez a predikciós intervallum alkalmazása szükséges. A nem megfelelően 

specifikált modellek kimutatására kidolgozott módszereimhez a módosított törölt reziduumok 

(adjusted deleted residuals) ismert eloszlását, az általános F-próba és Utts „rainbow” tesztjét
12

 

alkalmaztam. 

A GASF kísérletekhez D-optimális tervet készítettem. Az adatok kiértékelése során a legjobb 

csoportosítás (best-subset) modell szelekciós módszert, perem regressziót (ridge regression) 

alkalmaztam és reziduum vizsgálatot végeztem felhasználva a belsőleg studentizált 

reziduumokat, a Mahalanobis és Cook távolságokat. 

A D-optimális terv készítéséhez Tibco Statistica (verzió 13) programot használtam, míg a 

számításokhoz, szimulációs vizsgálatokhoz az R programozási nyelvet használtam.  

3. Eredmények és értékelésük 

Gyógyszeripari stabilitásvizsgálatok 

Felülvizsgáltam a korábban javasolt Shewhart regressziós ellenörzőkártyát
3
 a trendtől eltérő 

pontok kimutatására a stabilitásvizsgálatokban. Javaslatot tettem a predikciós intervallum 

alkalmazására mely figyelembe veszi a paraméter becslések bizonytalanságát is.  

 

 

                                                           
11

 Bondi, A., Simkin, D. J. (1957). Heats of vaporization of hydrogen‐bonded substances. AIChE Journal, 3(4), 

473-479. doi: 10.1002/aic.690030410 
12

 Utts, J. M. (1982). The rainbow test for lack of fit in regression. Communications in Statistics-Theory and 

Methods, 11(24), 2801-2815. doi: 10.1080/03610928208828423 
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Ennek megfelelően a beavatkozási határok (     ) a következő képlet szerint adódnak: 

       ̂           √(  
 

 
 

(    ̅) 

∑ (    ̅)  
   

)   (9) 

ahol  ̂  a mérés várható értéke (becsülve a mérési pont nélkül illesztett egyenesből) a mérés 

   időpontjában,         az egyoldali kritikus  -érték     szignifikancia szinten,   szabadsági 

fokkal,    a reziduális szórás   szabadsági fokkal,    az illesztéshez használt adatok mérési 

időpontjai, az ezen pontok átlaga  ̅ és   az illesztéshez használt pontok száma.  

Javasoltam továbbá, a határok módosítását az adatsorra illeszthető ANCOVA modell szerint. 

Amikor az egyenesek közös meredekségének nullhipotézise elutasításra kerül az ANCOVA 

módszer szerint, a D modellhez tartozó határok számítása a következő: 

    ̂       ∑   
 
           √(  

 

 
 

(     ̅) 

∑ (    ̅)  
   

) (10) 

Az       határaihoz (9. egyenlet) képest, itt a korábbi sarzsokból származó információt is 

felhasználjuk a reziduális variancia becslésére az         értékén keresztül, továbbá a 

szabadsági fok megváltozik és         szabadsági fokát (∑   
 
   ) használjuk fel a kritikus  

t-érték megadásához. A   index a  -edik sarzsra vonatkozik.         számolása a 

következőképpen történik: 

        √
∑      

  
   

∑   
 
   

 (11) 

ahol    
  a korábbi sarzsok egyeneseiből származó reziduális szórásnégyzet,    a korábbi 

sarzsokhoz tartozó szabadsági fok, és   korábbi sarzs van. Az    határai szűkebb 

beavatkozási intervallumot eredményeznek az       határaihoz képest, így a trendtől eltérő 

pont kimutatása nagyobb valószínüségű. 

Amikor az egyenesek közös meredekségének nullhipotézise elfogadásra kerül az ANCOVA 

módszer szerint, de az azonos egyenes nullhipotézise elutasításra kerül, a C modell szerinti 

határok alkalmazandók: 

    ̂                 √(  
 

 
 

(    ̅) 

∑ ∑ (     ̅ )   

   
 
   

) (12) 

A    szabadsági fok számolása a következő módon történik: 

   ∑ (    ) 
       (13) 

ahol    a korábbi sarzsokban lévő pontok száma. A 12. egyenletben a gyökjel alatti harmadik 

tag csökkent értéke a 10. egyenletben definiált számításhoz képest, és a növekvő szabadsági 
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fok miatt csökkent kritikus t-érték miatt a beavatkozási intervallum még szűkebb, mint a D 

modellhez tartozó intervallum. Ennek eredményeként a kiugró pontok kimutatásának 

valószínűsége tovább növekszik. 

Amikor a sarzsok különbözéségének ingadozása elhanyagolható az ANCOVA módszer 

szerint, vagyis minden egyenes ugyanazt a közös egyenest becsüli, az A modellhez tartozó 

határok alkalmazandók: 

    ̂            √(  
 

∑   
 
   

 
(    ̅ ) 

∑ ∑ (     ̅ )   

   
 
   

) (14) 

ahol a    szabadsági fokot ∑   
 
      szerint számítjuk, és  ̅  az összes, illesztéshez 

használt pont időpontjának (   ) az átlaga. Ebben az esetben a legszűkebb a beavatkozási 

inetrvallum, vagyis ekkor a legvalószínűbb a trenden kivüli pont kimutatása.  

Szimulációs vizsgálattal megmutattam, hogy a korábban javasolt Shewhart megközelítés 

elfogadhatatlan mértékű elsőfajú hibával jár. Az eredmények az 1. táblázatban és az 1. ábrán 

láthatóak. A Shewhart módszer esetén az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűsége 0.29 és 

0.48 között változik. A legrosszabb esetben, amikor három pontot mértek az 1. fázisban (a 

vizsgált mérési pont a 9. hónapi mérés), az elsőfajú hiba 0.48 ami majdnem tízszerese a kívánt 

0.05 értékének. Ez azt eredményezi, hogy minden második esetben (1/0.48) nem kiugró 

pontot kiugrónak minősít az eljárás, minden huszadik helyett (1/0.05). Megállapítható, hogy 

amíg az általam javasolt eljárás megtartja az 5%-os elsőfajú hiba elkövetési valószínűségét, 

addig a Shewhart módszer alkalmazása elfogadhatatlan mértékben megnöveli ennek a 

hibának a valószínűségét a gyógyszeripari stabilitásvizsgálatokban. 

1.táblázat: Elsőfajú hiba valószínűsége a vizsgált eljárásokban 

Mérési időpont (hónap) 9 12 18 24 36 

Shewhart eljárás 0.48 0.34 0.33 0.27 0.29 

Javasolt eljárás 0.049 0.049 0.050 0.050 0.049 

 



10 
 

 

1. ábra: Elsőfajú hiba valószínűsége a vizsgált eljárásokban 

Szimulációs vizsgálat segítségével vizsgáltam a regressziós ellenőrző kártya hatékonyságát 

kiugró pontok kimutatására, stabilitásvizsgálatokban. A próba ereje az ANCOVA modellek 

alkalmazása esetén a következő módon kapható meg: 

                 (  (     )     (  
 

  √(   )
)   (     ))  (15) 

ahol   attól függ, hogy melyik ANCOVA modell a megfelelő: D modell esetén  
 

 
 

(     ̅) 

∑ (    ̅)  
   

, C modell esetén 
 

 
 

(     ̅) 

∑ ∑ (     ̅ )
 

  
   

 
   

 és A modell esetén 
 

∑   
 
   

 
(     ̅) 

∑ ∑ (     ̅ ) 
  
   

 
   

 

. Abban az esetben, ha nincs korábbi sarzs és az ANCOVA módszer nem alkalmazható,   

értéke megegyezik a D modellbeli értékkel ahogy az látható a 9. egyenlet és 10. egyenlet 

alapján. 

A próba erejének görbéi láthatóak a D modell és, különböző számú korábbi sarzs a 2. ábrán.  

 

2. ábra: Erő görbék a D modell és különböző számú korábbi sarzs esetén 
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A görbék adott standardizált eltolódás (    ) kimutatásának valószínűségét adják meg. A 

     értéke a kiugró jelleg nagyságának (eltolódás mértéke) és a reziduális varianciának a 

hányadosa. Minél nagyobb az eltolódás, annál nagyobb a kimutatásának valószínűsége. 

Néhány további eredmény látható a 2. táblázatban, 3. táblázatban, 4. táblázatban és  

5. táblázatban. A ‘Hist.’ oszlopban a korábbi sarzsok száma látható. 

2. táblázat: Kimutatható eltérés (    ), nincs korábbi sarzs 

Hist. 80% erő 90% erő 

Vizsgált pont mérési időpontja (hónap) 

9 12 18 24 36 9 12 18 24 36 

0 29.8 8.9 7.1 5.8 5.8 38.3 10.8 8.4 6.8 6.7 

 

3. táblázat: Kimutatható eltérés (    ), D modell esete 

Hist. 80% erő 90% erő 

Vizsgált pont mérési időpontja (hónap) 

9 12 18 24 36 9 12 18 24 36 

1 7.8 5.9 5.9 5.2 5.4 9.2 7.0 6.9 6.0 6.2 

2 6.4 5.3 5.5 4.9 5.1 7.5 6.2 6.4 5.7 5.9 

 

4. táblázat: Kimutatható eltérés (    ), C modell esete 

Hist. 80% erő 90% erő 

Vizsgált pont mérési időpontja (hónap) 

9 12 18 24 36 9 12 18 24 36 

1 5.2 4.8 5.1 4.8 5.1 6.1 5.6 5.9 5.6 5.9 

2 4.2 4.1 4.5 4.4 4.8 4.9 4.8 5.2 5.1 5.5 

 

5. táblázat: Kimutatható eltérés (    ), A modell esete 

Hist. 80% erő 90% erő 

Vizsgált pont mérési időpontja (hónap) 

9 12 18 24 36 9 12 18 24 36 

1 4.3 4.5 4.9 4.7 5.0 5.0 5.2 5.7 5.5 5.7 

2 3.6 3.8 4.3 4.3 4.7 4.2 4.4 5.0 5.0 5.4 

 

Összehasonlítva a különböző modellekhez tartozó eseteket, megállapítható, hogy a 

kimutatható eltérés csökken a D modelltől az A modellig. Ez azzal magyarázható, hogy a 

nyerhető információ a korábbi sarzsokból az A modell esetén a legnagyobb és csökken a D 

modell irányába. Amikor az elérhető korábbi sarzsok száma nő, a kimutatható eltérés szintén 

csökken, mivel több információ áll rendelkezésünkre. A korábbi sarzsokból információt fel 

nem használó esetet (2. táblázat) összehasonítva az ANCOVA modelleket felhasználó 
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esetekkel megállapítható, hogy nagy jelentősége van a kimutatható eltérésben a korábbi 

sarzsok jelenlétének (ANCOVA módszer alkalmazásának), főleg a korai mérési pontok 

esetén. További historikus sarzs jelenléte tovább csökkenti a kimutatható eltérés nagyságát, de 

jóval kisebb mértékben.  

Felülvizsgáltam továbbá az irodalomban javasolt ’by-time-point’ módszert
3 

a trendtől eltérő 

pontok kimutatására, és javasoltam a predikciós intervallum alkalmazását. A korábban 

javasolt módszer nem veszi figyelembe a paraméter becslések bizonytalanságát, ami a kis 

mintaelemszám miatt nem elhanyagolható. A módszer beavatkozási határai a következők 

szerint számítandók: 

      ̅    (      ) 
  √  

 

 
  (16) 

ahol  ̅  a korábbi sarzsok  -edik időpontjában található pontok átlaga,    az ezen értékek 

szórása,   az ezen pontok száma és  (      ) 
a kritikus kétoldali t-érték   szignifikancia 

szinten, az     szabadsági fokával (  ). Ha a vizsgált pont kívül esik a határokon, a pont 

kiugrónak minősítendő. 

Felülvizsgáltam továbbá az irodalomban javasolt meredekség ellenőrző kártyát
3 

trendtől eltérő 

sarzs kimutatására. A többváltozós ellenőrző kártyát (Hotelling-féle T
2
 kártya) javasoltam ami 

alkalmas a tengelymetszet és a meredekség együttes eltérésének vizsgálatára is. A 

próbastatisztika értéke (  ) az alábbi képlet szerint adódik: 

   
(  

   ̅ )
 
  

  (  
   ̅ )

 
  

   (  
   ̅ )(  

   ̅ )   

  
   

      
  (17) 

ahol  ̅  és  ̅  a becsült tengelymetszet és a meredekség, melyet a korábbi egyenesek 

tengelymetszeteinek és meredekségeinek átlagolásával kapunk.   
 ,   

  és    
  értékeit rendre a 

korábbi sarzsokból származó tengelymetszetek és meredekségek szórásnégyzeteiként és a 

kovarianciájuk becsléseként kapjuk. A kártya felső beavatkozás határát (   ) a következő 

számítás szerint kapjuk: 

    
 (   )(   )

 (   )
         (18) 

ahol          a felső kritikus  -érték   szignifikancia szinten és   illetve     szabadsági 

fokkal, ahol   a korábbi sarzsok száma. Ha    a beavatkozási határnál nagyobb, a pontot 

kiugrónak minősítjük.  
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Kidolgoztam négy statisztikai próbát mely alkalmazható rosszul megválasztott modell 

kimutatására kis minta elemszámú adatsorok esetén is. A négy teszt épít az azonos időponthoz 

tartozó módosított törölt reziduumokra (   és   
 ), az általános F-próbára (    ) és az Utts-

féle ’rainbow’ tesztre (    és     ). Az     és      tesztje valójában nagyon hasonló, 

ezért egy próbastatisztikaként hivatkozom rájuk. Szimulációs vizsgálat segítségével 

megmutattam, hogy a tesztek valóban követik a munkám során levezetett eloszlásokat. A 

szimuláció eredményei a 6. táblázatban láthatóak. A definiált eloszlás megfelelő, ha az 

elsőfajú hiba valószínűsége megegyezik a tesztben alkalmazott szignifikancia szinttel. 

6. táblázat: Elsőfajú hiba valószínüsége (%) 

Nominális 

szint (%) 
     

                

5 4.87 4.88 4.90 4.99 5.01 

1 1.00 0.99 1.01 1.01 1.00 

0.1 0.095 0.099 0.100 0.100 0.107 

A talált valószínűségek elhanyagolható mértékben térnek el a nominális értékektől, vagyis a 

próbák alkalmazása statisztikailag megfelelő. Egy másik szimulációs vizsgálatot végeztem a 

próbák hatékonyságának vizsgálatára a rosszul megválasztott modell kimutatásában. Két fő 

szituációt választottam, melyek hasonlóak a gyakorlatban előfordulókhoz: 

 a hatóanyag-tartalom követésére irányuló stabilitásvizsgálat melyben a változást leíró 

egyenlet:         ( ) 

 a pH követésére irányuló stabilitásvizsgálat melyben a változást leíró egyenlet: 

        (      ) 

A hatóanyag tartalom esetét vizsgáltam a reziduális variancia 1 és 0.5 értéke mellett, a pH 

esetét pedig a reziduális variancia 0.05 és 0.025 értéke mellett. A mért pontok időpontjai 

szintén befolyásolják a tesztek hatékonyságát. A lehetséges mérési időpontok  

  *                      + hónap (az ICH Q1A Guide
1
 alapján, a 0 hónapot kicserélve 

0.05 hónapra a logaritmus függvény értelmezhetősége miatt). Két esetet különböztettem meg 

a vizsgálatok során: 

 Törzskönyvezés előtti: minden időpontban egy mérési pont van, és három sarzs áll 

rendelkezésre. Összesen tehát 24 pont van, nyolc minden sarzsban. Ez a szituáció a 

gyógyszer törzskönyvezési fázisa előtt fordul elő. 

 Törzskönyvezés utáni: a mérési pontok száma limitált hatra, követve a gyakorlatot, 

ahol kihagyott mérések előfordulnak. Az első pont 0.05 hónapnál mindig jelen van a 

sarzsban, míg a többi öt mérési pont véletlenszerűen osztódik ki a maradék időpontok 
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között (                  hónap). Egy mérési időpontban csak egy mérés lehet. A 

vizsgálat során a korábbi sarzsok száma három és négy.  

Minden szituációt 100 000 alkalommal szimuláltam, és minden próbát elvégeztem (  ,   
 , 

    ,     and     ) minden adatsoron, 0.01 szignifikancia szintet alkalmazva. A 

kidolgozott próbákon kívül, vizsgáltam még a Shapiro-Wilk normalitás tesztet, szintén 0.01 

szignifikancia szinten. A Shapiro-Wilk tesztet széleskörűen használjál a normalitás 

vizsgálatára, és ezen keresztül az illesztett modell megfelelőségének vizsgálatára, így célszerű 

a hatékonyságának összehasonlítása a módszereimével. Az eredmények a 7. táblázatban, 8. 

táblázatban és 9. táblázatban láthatóak. 

8. táblázat: Statisztikai erő (%) a törzskönyvezés előtti fázisban 

 Törzskönyvezés előtt 

 Hatóanyag- 

tartalom 
pH 

   1 0.5 0.05 0.025 

   8.2 27.1 14.1 43.1 

  
  96.4 >99.9 74.5 99.4 

     70.3 >99.9 15.0 28.2 

    82.1 >99.9 70.6 99.5 

     53.7 99.7 61.7 99.0 

SW 8.9 87.6 4.2 37.8 

9. táblázat: Statisztikai erő (%) a törzskönyvezés utáni fázisban, 3 sarzs esete 

 Törzskönyvezés után – 3 sarzs – 6 mérés 

 Hatóanyag- 

tartalom 
pH 

   1 0.5 0.05 0.025 

   12.3 35.5 10.5 21.5 

  
  88.4 >99.9 32.3 45.9 

     45.9 99.0 5.1 6.9 

    39.0 96.1 26.8 57.6 

     8.7 35.0 9.9 28.9 

SW 0.9 14.8 0.7 3.5 

 

 

 

 

 



15 
 

10. táblázat: Statisztikai erő (%) a törzskönyvezés utáni fázisban, 4 sarzs esete 

 Törzskönyvezés után – 4 sarzs – 6 mérés 

 Hatóanyag-

tartalom 
pH 

   1 0.5 0.05 0.025 

   28.3 78.6 22.5 44.3 

  
  97.5 >99.9 60.4 79.4 

     62.7 >99.9 11.1 19.2 

    59.0 99.8 42.2 82.5 

     14.6 61.0 16.3 52.6 

SW 1.4 16.5 0.4 0.7 

Megállapítható, hogy a vizsgált szituációkban   
  és     próbastatisztika viszonylag jó 

hatékonysággal mutatja ki a rosszul specifikált modellt, és jelentősen jobb hatékonysággal, 

mint a Shapiro-Wilk teszt. Amikor a mérési pontok száma, vagy a sarzsok száma növekszik, 

az illesztés bizonytalansága csökkenés még hatékonyabbá válik a kimutatás. Ennek fényében, 

a vizsgálat során rosszul teljesítő próbák is potenciálisan jól teljesítenek nagyobb 

mintaelemszám és sarzs szám esetén.  

Nagynyomású kísérletek szuperkritikus állapotú CO2-dal 

A GASF eljárással kapcsolatos munkám során, az ibuprofén reszolválásából származó 

kísérleti adatokat értékeltem ki, illetve alkalmaztam kísérleti tervet az egyik 

kísérletsorozathoz. A célom olyan modell építése volt, amelyben a hőmérséklet és nyomáson 

túl a Hansen oldhatósági paraméter is megjelenik. Azt találtam, hogy egy egyszerű modell, 

mely az említett paraméterek lineáris hatásait tartalmazza, alkalmas a szelektivitás megfelelő 

leírására. A metanol, mint koszolvens esetén a következő modell adódott: 

                               (19) 

míg az etanol, mint koszolvens esetén: 

                               (20) 

ahol   a nyomás (MPa),   a hőmérséklet (°C),   a teljes Hansen oldhatósági paraméter 

(MPa
0.5

) és   a szelektivitás (-). A modellek alapján elmondható, hogy a megközelítés 

melyben a modell tartalmazza a hőmérséklet, nyomás és Hansen paraméter hatásait, 

megfelelő és egyszerűsége végett előnyös.  A megfelelősége ezeknek az oldószer specifikus 

modelleknek magában rejti a lehetőséget, hogy a GASF folyamatok általánosabban is 

leírhatók. Bár vizsgálták az irodalomban már a Hansen paraméter hatását nagynyomású 

folyamatokban, hasonló, matematikai modellel történő leírás nem történt meg, és a hatásokat 

csak a faktorok egyenkénti változtatásával vizsgálták. Az etanollal végzett kísérletekhez D-
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optimális tervet is készítettem. A kísérleti terv javította a kiértékelés hatékonyságát a 

szükséges mérési szám, és a modellben becsült paraméterek bizonytalanságának 

szempontjából.  

A fent felírt egyszerű modellek után a következő célom volt, a Hansen komponenseket 

felhasználó modell építése, mely így a molekulák közötti kölcsönhatásokat külön-külön 

tartalmazná. A nehézség, hogy a paraméterek között korreláció áll fenn (pl. a Hansen 

komponensek hőmérséklet és nyomás függőek). A regresszió analízisben ezt 

multikollinearitásnak nevezik, és negatív hatásai vannak a kiértékelésre nézve. Ezek a hatások 

a becsült koefficiensek bizonytalanságának növekedése, a koefficiensek értékének 

növekedése, és végső soron a koefficiensek rossz előjellel is megjelenhetnek a modellben. A 

multikollinearitás hatásainak csökkentésére perem regressziót alkalmaztam. Ebben az esetben 

is sikerült egy egyszerű modellt illeszteni, mely a Hansen komponensek, a hőmérséklet és a 

nyomás lineáris hatásait tartalmazza. A talált modell alkalmas a szelektivitás együttes 

leírására mindhárom alkalmazott szerves oldószerben (metanol, etanol, n-propanol). Az 

illesztett modell: 

                                                    (21) 

ahol   (-) a szelektivitás,   a nyomás (MPa),   a hőmérséklet (°C),   ,    és    a Hansen 

komponensek (MPa
0.5

) és   függ az alkoholtól:     metanol esetén,          etanol 

esetén és           n-propanol esetén. 

Munkám során, megmutattam, hogy egy egyszerű modell mely a Hansen komponensek, a 

hőmérséklet és a nyomás lineáris hatásai tartalmazza, alkalmas egy GASF rendszer 

hatékonyságának leírására, mely magában hordozza a lehetőséget, hogy további rendszerek is 

leírhatók ilyen módon. Ennek megfelelően a további rendszerek leírása és optimalizálása 

egyszerűbbé válhat.  

A Hansen komponensek alkalmazása hőmérséklet és nyomás korrekciót igényel. Azt találtam, 

hogy a Williams és mtsi.
9 

által levezetett egyenlet a    komponensre nézve durva közelítést 

alkalmaz. Új egyenleteket vezettem le a metanol, etanol és n-propanol    komponensének 

korrekciójára. Az egyenlete a következőek: 

  (    )        (    )     [
             

                      (      )    (
    (    )

 
)
   

]  (22) 

  (    )        (    )     [
             

                      (      )    (
    (    )

 
)
   

]     (23) 

  (    )        (    )     [
             

                       (      )    (
    (    )

 
)
   

]  (24) 
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ahol      (cm
3
/mol) és         a moláris térfogat és a hidrogén-hidas Hansen komponens 

értékei a referencia      (°C) hőmérsékleten és a referencia      (MPa) nyomáson.   

(cm
3
/mol) a moláris térfogat a   (°C) hőmérsékleten és   (MPa) nyomáson amire a korrekció 

történik. A számított    értékek a 3. ábrán láthatóak. Jól látható, a felületek meredekségének 

különbözősége az alkoholtól függően. Ez éppen az anyag specifikus egyenletek alkalmazása 

eredménye. Ebből következtethető, hogy a Willimas és mtsi.
7
 által levezetett egyenlet nem 

megfelelő közelítés. 

 

3. ábra: Számított hidrogén-hidas Hansen komponens 
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4. Tézisek 
 

1. Megvizsgáltam a kiugró jelleg gyógyszeripari stabilitásvizsgálatok során történő 

kimutatására javasolt regressziós ellenőrzőkártyát, „by-time-point” módszert és meredekség-

ellenőrzőkártyát, és javaslatot tettem predikciós intervallum megközelítés alkalmazására 

ezekben a módszerekben. A meredekség ellenőrző kártya helyett, többváltozós 

ellenőrzőkártyát javasoltam, a tengelymetszet és meredekség együttes monitorozására. 

Szimulációs vizsgálat segítségével megmutattam, hogy a korábban javasolt, ismert 

paramétereket feltételező megközelítés a regressziós ellenőrzőkártya esetén elfogadhatatlan 

mértékű eltérést mutat a kívánt első fajú hiba valószínűségétől. [I], [II], [III] 

2. Továbbfejlesztettem a predikciós intervallum megközelítésen a regressziós ellenőrzőkártya 

esetén, az ANCOVA modellből nyerhető információk figyelembevételével. Az 

ellenőrzőkártya beavatkozási határainak számítását a megfelelő ANCOVA modell szerint 

javasoltam elvégezni. Megmutattam, hogy ezzel a módszerrel, az ANCOVA D modell 

esetében már egy korábbi sarzs felhasználásával is jelentős mértékben javul a kiugró pont 

kimutatásának valószínűsége a stabilitásvizsgálatokban. A további ANCOVA modellek 

esetén a kiugró pont kimutatásának valószínűségé tovább növekszik. [I] 

3. Kidolgoztam négy új statisztikai próbát rosszul megválasztott modell kimutatására a 

gyógyszeripari stabilitásvizsgálatokban. Szimulációs vizsgálattal megmutattam, hogy a 

próbastatisztikák eloszlása a feltételezetteknek megfelelő, így statisztikailag helytálló 

következtetéseket lehet levonni belőlük. A módszerek hatékonyságának szimulációs 

vizsgálatával megmutattam, hogy a vizsgált esetekben, a négy közül két módszer jó 

hatékonysággal mutatja ki a rosszul megválasztott modellt. [IV] 

4. Elsőként írtam le az irodalomban a gáz antiszolvens frakcionáláson alapuló reszolválási 

folyamat szelektivitását a Hansen paramétert és Hansen komponenseket tartalmazó modellek 

segítségével. A kísérlettervezésnél, az irodalomban először alkalmaztam a Hansen paramétert 

faktorként. Korrigáltam továbbá a Hansen komponensek hőmérséklet- és nyomásfüggésének 

egyenletét a hidrogén-hidas Hansen komponens esetében, anyag-specifikus számítást 

javasolva metanolra, etanolra és n-propanolra. [V], [VI] 
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5. Alkalmazási lehetőségek és jövőbeli perspektívák 
 

A gyógyszeripari stabilitásvizsgálatokban, a ki nem mutatott trendtől eltérő jelleg, és a rosszul 

megválasztott modell torzítást okoz a lejárati idő becslésben és így megbízhatatlan 

minőségbiztosítást eredményez. Ennek ellenére, a hivatalos ICH Q1E Guideline
2
 nem foglalja 

magában az említett problémák megoldására irányuló módszereket. Az általam javasolt és 

kidolgozott módszerekről megmutattam, hogy statisztikailag megfelelőek és jó 

hatékonyságúak a vizsgált esetekben. Ennek megfelelően ezeket a módszereket érdemes lehet 

alkalmazni a gyógyszeripari stabilitásvizsgálatokban a minőségbiztosítás megbízhatósága 

növelésének érdekében. Bár a mérési időpontokat definiálja az ICH Q1A Guide
1
, a trendtől 

eltérő pontok kimutatását növelheti, ha más elosztásban adjuk meg a mérési időpontokat. 

Ahhoz, hogy új időpontokat lehessen javasolni, további szimulációs vizsgálatok szükségesek. 

A rosszul megválasztott modell kimutatására szolgáló próbák ereje szintén növelhető. Ehhez, 

azt kell vizsgálni a továbbiakban, hogy mely próbákat érdemes párhuzamosan elvégezni, hogy 

ezzel növeljük a rosszul specifikált modell kimutatásának valószínűségét.  

Munkám során, a GASF eljárásban alkalmazott technikák, a kísérlettervezés, a lineáris 

regresszió és a perem regresszió alkalmazása elérhetővé tette az irodalmi munkákhoz képest 

előrehaladottabb vizsgálatot. Ezek a módszerek alkalmazhatóak további GASF rendszerek 

viselkedésének matematikai leírására, predikciójára és a kísérlettervezésből alkalmazásából 

fakadó hatékony optimalizálására.  
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