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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

API active pharmaceutical ingredient hatóanyag 

ATR attenuated total reflection csillapított teljes reflexió(s) 

C calibration kalibráció 

CC% correct classification rate helyes osztályozási hányad 

CV cross-validation kereszt-ellenőrzés 

DA diode-array diódasor(os) 

DS dispersive diszperziós 

FDA Food and Drug Administration Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügynökség 

FT Fourier transform Fourier-transzformáció(s) 

Hi sample leverage modellérzékenység 

ICH International Conference on Harmonisation Nemzetközi Harmonizációs Konferencia 

IC% incorrect classification rate  téves osztályozási hányad 

IR infrared (spectroscopy) infravörös (spektroszkópia) 

LDA linear discriminant analysis lineáris diszkriminancia-elemzés 

LV number of latent variables látens változók száma 

MSC multiplicative scatter correction arányos szóródási korrekció 

MVDA multivariate data analysis sokváltozós adatelemzés 

N vagy n number of cases esetek/előfordulások száma (mintaszám) 

NIPALS non-linear iterative partial least squares nemlineáris iteratatív részleges legkisebb négyzetes 

  módszer 

NIR near-infrared (spectroscopy) közeli infravörös (spektroszkópia) 

NPV negative predictive value negatív prediktív érték 

P prediction előrebecslés (predikció) 

PAT process analytical technology folyamatkövető, -elemző technológia 

PC-i ith principal component i-edik főkomponens 

PCA principal component analysis főkomponens-elemzés 

PLSR partial least squares regression részleges legkisebb négyzetes regresszió 

PLS-DA partial least squares discriminance analysis részleges legkisebb négyzetes diszkriminancia-elemzés 

PPV positive predictive value pozitív prediktív érték 

QbD quality by design minőségközpontú gyártásfejlesztés 

R Pearson’s correlation coefficient Pearson-féle korrelációs koefficiens 

RMSEC root mean square error of calibration kalibráció során kapott becslések standard eltérései 



6 

 

RMSECV root mean square error of cross-validation kereszt-ellenőrzésnél kapott becslések st. eltérései 

RMSEP root mean square error of prediction előrebecslés során kapott becslések standard eltérései 

RPD ratio of standard error of performance a referencia adatok szórásának és a kalibrációs  

to standard deviation hibának az aránya kalibrációnál  

  (relatív korrigált tapasztalati szórás) 

RP-HPLC reversed-phase high-performance liquid  fordított fázisú nagyhatékonyságú  

 chromatography  folyadékkromatográfia 

Si/S0 relative distance from the validation samples kontroll minták modelljétől számított relatív távolság 

SIMCA soft independent modeling of class analogy osztályanalógiák közvetett modellezése 

 (egyosztályos modellezés) 

SNV standard normal variate standard normális változó transzformáció 

UV ultraviolet ibolyántúli 

Vis visible látható 
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1. Bevezetés és célkitűzés 

A gyógyszeripar kiemelt fontosságú ipari szektor, mely zavartalan működése szükséges 

az emberek biztonságának fenntartásához még gazdasági válságok, természeti katasztrófák és 

háborúk idején is. Az elmúlt évszázadban a természettudományok és az információtechnológia 

fejlődésével párhuzamosan a gyógyszeripar erőteljes diverzifikáción ment keresztül. A kezdeti, 

természeti forrásokból előállított készítmények és a szintetikus, kismolekulás hatóanyagok köre 

nagyobb hozzáadott értékű biotechnológiai termékekkel bővült, ezáltal korábban 

gyógyíthatatlan betegségek váltak kezelhetővé. A biztonságos gyógyszerhasználat érdekében 

megjelentek a hatóságilag közzétett minőségbiztosítási és farmakovigilanciai előírások is, 

melyek szigorú elvárásokat állítanak a gyógyszerek fejlesztésétől kezdve, a gyártásukon 

keresztül, egészen a felhasználásukig. 

A gyógyszeripari biotechnológiai folyamatok fejlődése, valamint a végtermékekkel 

szemben támasztott hatósági előírások szigorodása következtében az utóbbi évtizedekben 

elterjedt a minőségközpontú fejlesztés, gyártás, ellenőrzés (Quality by Design), valamint a 

modern folyamatelemző technológiai eljárások (Process Analytical Technology) koncepciója 

is. Ezzel együtt megnőtt az igény a nagy áteresztőképességű analitikai módszerek 

felhasználására. Ennek, valamint az elektronika és szoftvertechnológia fejlődésének 

köszönhetően gyakori lett a szenzorokon alapuló folyamatszabályozás, és lehetővé vált az 

automatizálás bevezetése a legtöbb gyógyszergyártási folyamatban.  

A gyors, roncsolásmentes és automatizálható analitikai technikák közé tartozó rezgési 

spektroszkópiai módszerek, a közeli infravörös, középinfravörös és Raman-spektroszkópia 

robusztus és költséghatékony gyógyszeripari termelést tesznek lehetővé. Alkalmazásuk köre 

kiterjed az alapanyagok, segédanyagok, köztitermékek, késztermékek, valamint az egyes 

technológiai folyamatok ellenőrzésére is, legyen szó akár egyszerűbb, kismolekulás 

hatóanyaggal rendelkező gyógyszerekről vagy nagy hozzáadott értekkel rendelkező, 

biotechnológiai készítményekről. 

Doktori dolgozatom témája olyan infravörös spektroszkópiai módszerek létrehozása, 

melyek gyors és roncsolásmentes alternatívát jelentenek a gyógyszeripari minőségellenőrzési 

folyamatok egyes szakaszain. Ezek a fejlesztések olyan alapanyagok, be nem épülő 

segédanyagok és végtermékek minőségi, illetve mennyiségi elemzésére irányultak, melyeket 

jelenleg költséges és időigényes preparatív módszerekkel vagy elválasztástechnikai úton 
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minősítenek. A kutatásaim ezen felül egy-egy, a spektroszkópiai módszerfejlesztések 

szempontjából kulcsfontosságú kérdéskört emeltek ki. 

Céljaimat az alábbi pontokban tűztem ki. 

1. Kalibrációs modellek létrehozása különböző optikai konstrukcióval rendelkező közeli 

infravörös spektrofotométerek (diszperziós, Fourier-transzformációs, diódasoros) 

alkalmazásával transzdermális gél készítmények hatóanyag-tartalmának monitorozására, 

transzflexiós méréstechnikát és részleges legkisebb négyzetes regressziót felhasználva. 

2. Mintaelőkészítést nem igénylő csillapított teljes reflexiós mérési módszer kidolgozása a 

középinfravörös tartományban a fehérjék tisztítására alkalmazott preparatív 

kromatográfiás oszloptöltetek spektroszkópiai karakterizálására és osztályozására. 

3. Osztályozó technikák (lineáris diszkriminancia-elemzés, részleges legkisebb négyzetes 

diszkriminancia-elemzés, osztályanalógiák közvetett modellezése) hatékonyságának 

összehasonlítása és az optimális eljárás kiválasztása a hőhatásnak kitett emlőssejtes 

tápoldatporok kísérleti és szimulált közeli infravörös spektrumainak felhasználásával. 

Stratégia létrehozása a szimulált spektrumokon alapuló modellfejlesztés végrehajtására. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Rezgési spektroszkópiai módszerek összehasonlítása 

Az elmúlt ötven évben a rezgési spektroszkópia jelentős fejlődésen ment keresztül mind 

hardver, mind szoftver fejlesztés tekintetében [1,2]. Ben-Gera és Norris 1968-ban publikálták 

kutatási eredményeiket, melyben húsipari termékek beltartalmi paramétereinek mennyiségi 

vizsgálatát közeli infravörös spektroszkópia (near-infrared spectroscopy, NIR) és sokváltozós 

regressziós elemzés segítségével végezték el [3]. Azóta a NIR elterjedtté vált az agrár- és az 

élelmiszeripari területeken, ezekre találunk példákat többek között a gabonák és őrleményeik 

minőségi és mennyiségi vizsgálata [2,4,5], zöldségek és gyümölcsök minőségellenőrzése [6], 

folyékony élelmiszerek (alkoholos és nem alkoholos italok, tejtermékek, étkezési olajok stb.) 

elemzése [7] és élelmiszer-hamisítás kimutatása területén [8,9]. A lehetőségek körét tovább 

bővítette a látható (visible, Vis), a Fourier-transzformációs infravörös (Fourier transform 

infrared spectroscopy, FT-IR) és a Raman-spektroszkópia alkalmazása, valamint a 

hiperspektrális képalkotás és a hordozható mérőeszközök fejlődése [10,11,12], a 

spektroszkópiai eszközök használata pedig elterjedt a gyógyszeriparban is. 

A Scopus online elérhető adatbázisában a 2015 január 1. és 2021. augusztus 4. között 

megjelent angol nyelvű, referált folyóiratban megjelent publikációk (article, review) között a 

rezgési spektroszkópia (vibrational spectroscopy) keresőszóval több, mint 1900 találatot 

kapunk. Ezen publikációk gyakran elforduló (≥20) kulcsszavaira épülő bibliometriai térképét 

mutatja az 1. ábra (részletek: Melléklet). Az együttes hivatkozásokat tekintve két fő területre 

oszthatóak ezek a kulcsszavak. Az ábrán a piros szín árnyalataival jelennek meg az elméleti 

háttérrel kapcsolatos fontosabb fogalmak, mint például a sűrűségfunkcionál elmélet (density 

functional theory), hidrogén kötés (hydrogen bond), kristályszerkezet (crystal structure). A 

zöld és kék színekkel ábrázolt csoportban pedig a klasszikus értelemben vett rezgési 

spektroszkópiai módszerek [13] találhatóak, mint a Raman-spektroszkópia, FT-IR, NIR, 

valamint a kemometria (chemometrics). 
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1. ábra: A „vibrational spectroscopy” keresőszóra kapott publikációk (2015-2021) 

 kulcsszavainak bibliometriai térképe.1 

A NIR, az FT-IR és a Raman-spektroszkópia legfontosabb tulajdonságait az 1. táblázat 

foglalja össze. Bár a szakirodalom olykor a rezgési spektroszkópiai módszerek közé sorolja a 

kisebb energiájú elektromágneses sugárzással működő terahertz spektroszkópiát is [14,15], 

ennek jelentősége kisebb a gyógyszeripari alkalmazások terén, így bemutatására jelen 

dolgozatban nem térek ki. 

Mint a legtöbb analitikai módszer esetében, a NIR, az FT-IR és a Raman is rendelkezik 

olyan tulajdonságokkal, amelyek előnyösebbé, vagy épp hátrányosabbá teszi a többi analitikai 

módszerhez képest. Az legteljesebb spektroszkópiai jellemzést ezen eszközök kombinált, 

kapcsolt alkalmazása tenné lehetővé [13], mégis legtöbbször – technikai és gazdasági okokat is 

figyelembe véve – ki kell választanunk egy, a céljainknak leginkább megfelelő technikát, amit 

önmagában alkalmazunk. A döntést sok szempont befolyásolja (pontosság, robusztusság, 

gyorsaság, gazdaságosság stb.) melyek egymásnak ellentmondók is lehetnek, így összetett, 

többszempontú döntéselemzés szükséges. 

 
1 Adatok forrása: Scopus, Elsevier B.V. (2021. 08. 04.). Elemzés és ábra: VOSviewer 1.6.17.  

További részletek: Melléklet. 
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1. táblázat: A NIR, az FT-IR és a Raman-spektroszkópia legfontosabb tulajdonságai [16,17,18] 

 NIR FT-IR Raman 

Mérési tartomány 
12500-4000 cm–1 

800-2500 nm 

4000-200 cm–1 

2500-50000 nm 

4000-50 cm–1 

2500-200000 nm 

Fényforrás polikromatikus polikromatikus monokromatikus 

Gerjesztési mechanizmus 

fényabszorpció 

(felharmónikus és 

kombinációs rezgések) 

fényabszorpció 

(alaprezgések) 

rugalmatlan fotonszórás 

(alaprezgések) 

Gerjesztő hatás dipólusmomentum változás dipólusmomentum változás 
polarizálhatóság  

mértékének változása 

Abszorpció mértéke gyenge gyenge erős 

Detektálható kötések 
poláris kötések  

(pl.: C-H, O-H, N-H, S-H) 

poláris kötések  

(pl.: C-O, C=O, C-F) 

apoláris kötések  

(pl.: C-C, C=C, S-S) 

Jelintenzitás jó jó gyenge 

Csúcsok jellege átlapoló csúcsok jól azonosítható jól azonosítható 

Mennyiségi összefüggés Lambert–Beer-törvény Lambert–Beer-törvény 
intenzitás ~ koncentráció 

arányosság 

Kémiai specificitás és szelektivitás alacsony magas magas 

Zavaró hatások víz, fizikai tulajdonságok víz, CO2 autofluoreszcencia 

Szemcsemérethatás van van nincs 

At/on/in-line alkalmazhatóság jó alacsony jó 

Mérési elrendezés 
transzmissziós; diffúz 

reflexiós; transzflexiós 

transzmissziós; diffúz 

reflexiós; csillapított teljes 

reflexiós (ATR) 

reflexiós 

Mintaelőkészítés nem szükséges méréstechnikától függő nem szükséges 
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2.1.1. Az infravörös spektroszkópia előnyei és hátrányai 

Az infravörös spektroszkópia sok előnyös tulajdonsággal rendelkezik, mely lehetővé 

teszi, hogy sikeresen alkalmazzuk szilárd és folyékony halmazállapotú minták (például 

biológiai minták, gyógyszeripari alapanyagok stb.) mérésére [19,20,21]: 

• A spektrum komplex információ hordozó 

o egyidejűleg több komponens vizsgálható 

o minőségi és mennyiségi információk is nyerhetők 

o fizikai és kémiai tulajdonságok is megmutatkoznak (NIR) 

• Költséghatékony mérési technika 

o gyors és nagy áteresztőképességű 

o roncsolásmentes  

o vegyszerigénye elenyésző 

o kevés minta is elegendő a méréshez 

o a mintaelőkészítés a megfelelő méréstechnika alkalmazásával legtöbbször 

elkerülhető 

• Rugalmas 

o helyszíni mérések végezhetők (hordozható készülékek) 

o automatizálható, ipari folyamatokba integrálható 

o akár élő rendszer is vizsgálható  

Az technikának természetesen vannak hátrányai is, melyek nehezítik a 

módszerfejlesztést [19,20,21]: 

• A módszerfejlesztés tudásintenzív folyamat 

o a spektrumok értelmezése bonyolult, gyakran sokváltozós adatelemzési 

módszerek alkalmazását igényli 

o mennyiségi kalibrációk létrehozásához nagy mintaszám és pontos referencia 

vizsgálatok szükségesek 

• Alacsony érzékenység 

o csak a poláris kovalens kötésekkel rendelkező komponenseket detektáljuk 

o a minor komponensek nehezen vizsgálhatók 

o a nedvességtartalom ingadozása befolyásolhatja a mérést   
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2.2. Az infravörös spektroszkópiai módszerek fejlesztése 

Ahogy az előbbi alfejezetben is olvasható, az infravörös spektroszkópiai módszerek 

fejlesztése szakértelmet igényel. A sokkomponensű minták spektrumai bonyolultak, az egyes 

csoportrezgések átlapolhatnak, elfedhetik egymást. Továbbá az összetett, bonyolult 

spektrumban megjelennek a méréstechnikából eredő zajok és a minta fizikai jellegei által 

befolyásolt alapvonal-eltolódások is. Mindezen tényezők mellett a sikerességet meghatározza 

a megfelelő mérési, előkezelési és elemzési módszerek megválasztása, melyet a méréstechnika 

ismerete, a szakirodalmi tájékozódás és az előzetes tapasztalataink is segíthetnek. 

Összefoglaló cikkében Daniel Cozzolino az alábbi három kritikus pontját emeli ki a 

rezgési spektroszkópiai módszerfejlesztésnek [21]: 

• Minta:  a célfeladathoz igazodva reprezentatívan összeállított, megfelelő számú minta. 

• Spektrum:  a mérési módszer, spektrális tartomány és mintakezelési technika optimálása  

    a lehető legtöbb hasznos információ rögzítéséhez. 

• Matematika: spektrumok előkezelése, modellépítés és validáció, interpretálás. 

Dolgozatomban ezen pillérek szerint haladva foglalom össze röviden az infravörös 

spektroszkópiai módszerek fejlesztésével kapcsolatos ismereteket. 

 

2.2.1. A minták kiválasztásának szempontja 

Ahogy minden analitikai módszerfejlesztésnél, úgy a spektroszkópiai 

módszerfejlesztésnél is fontos a mintavételezési elmélet (theory of sampling) átgondolt 

alkalmazása [22,23]. Az eredményekben tapasztalt változékonyság a kísérleti körülményektől 

és a mérési bizonytalanságból is adódnak – legyen szó akár a spektroszkópiai, akár a referencia 

mérésről [21]. Ha a méréskor mintaelőkészítési lépések szükségesek, a mintákat ugyanazoknak 

az előzetes feldolgozási és kezelési lépéseknek kell kitenni, mint amelyeket később alkalmazni 

kívánunk az ismeretlen minták vizsgálatánál. A kalibráláshoz használt mintákat széles 

tartományú összetételből kell biztosítani figyelembe véve a változékonyság legtöbb forrását, 

köztük például a hőmérséklet és a részecskeméret változásait is [24,25]. 

Tehát a minták kiválasztása nem önkényes feladat – körültekintéssel kell eljárni, hogy 

a modellek fejlesztése során megfelelő eloszlású, homogén és reprezentatív mintákat kapjunk. 
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2.2.2. A mérés kivitelezése 

Valamennyi kémiai analitikai méréstechnikára igaz, hogy informatív, jó jel-zaj aránnyal 

jellemezhető eredményeket csak a megfelelően kivitelezett méréssel kaphatunk. Az optikai és 

rezgési spektroszkópiai módszereknél a különböző energiájú hullámszám tartományok 

információtartalma eltérő. A NIR spektroszkópia esetében többféle optikai elrendezésű 

készülék közül választhatunk, ezen felül a NIR és az FT-IR esetében is eltérő 

méréstechnikákkal nyerhetünk részletgazdag spektrumokat. Természetesen sok egyéb 

paraméter is hatással van az eredményeinkre – köztük például a fényforrás és a detektor is [26] 

– ezek viszont a legtöbb berendezés esetében nem változtathatóak tetszőlegesen, így ezek 

jellemzésére jelen dolgozatban nem térek ki. 

 

2.2.2.1. Mérési tartomány 

A mérési tartományt a minta jellege, valamint az analízis célja határozza meg. Az 

infravörös fény középső tartományán a molekulák kötéseinek alaprezgéseit detektáljuk, míg a 

magasabb energiájú NIR tartományán a felharmonikus és kombinációs sávokon keresztül 

nyerünk kémiai információt a vizsgált mintáról [19,27]. Ahogy korábban az 1. táblázatban is 

szerepelt, a spektrumok jellege eltérő a két régióban: a NIR-t széles, átlapoló csúcsok jellemzik, 

míg az FT-IR spektrumokon keskeny, jól azonosítható csúcsokat láthatunk. Ezáltal a 

csúcsokhoz tartozó molekulakötések sokkal könnyebben azonosíthatóak az FT-IR 

spektrumokon. 

A tisztább komponensek jellemzésére (pl.: gyógyszeripari alapanyag, illetve végtermék 

minősítése, gyógyszerhamisítás igazolása) az FT-IR az elterjedtebb eszköz [28,29,30]. A 

biológiai minták legtöbbször nagy nedvességtartalmúak, ami megnehezíti FT-IR-rel történő 

mérésüket. Ennek oka leginkább a kisebb energiájú fotonok gyengébb áthatolóképességében 

rejlik, amit a 2.2.2.3. Méréstechnika alfejezetben részletesebben is kifejtek. 

Az FT-IR felhasználási területei leginkább a technikai megvalósíthatóság miatt 

korlátozottak. Az optikai szálak csillapítása, valamint a mechanikai rezgésekre érzékeny 

készülékkonstrukciók miatt [31] a folyamatok monitorozása jóval nehezebben oldható meg 

FT-IR-el, mint NIR-rel. Ezen a területen a száloptikák fejlődése jelenthet előrelépést [32,33]. 
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Összetett mátrixú minták – mint például az élelmiszeripari alapanyagok és termékek – 

jellemzésére leginkább a magasabb energiájú NIR alkalmazható. Ha fizikai jellemzők, például 

a szemcseméret is vizsgálandó paraméter, szintén ez lehet az alkalmas eszköz [34]. A 

száloptikás megoldásoknak, valamint a robusztusabb készülék konfigurációknak köszönhetően 

a NIR alkalmas technológiai folyamatok időbeli mérésére (monitorozására) [35,36] és 

futószalagon haladó termékek vizsgálatára is [6]. 

 

2.2.2.2. Optikai konfiguráció 

A közeli infravörös spektrofotométerek évtizedekre visszanyúló fejlesztéseinek 

köszönhetően napjainkban több, különböző optikai elrendezésű készülék közül választhatunk. 

A tudományos kutatásokban és az ipari alkalmazásokban a diszperziós (dispersive, DS), a 

Fourier-transzformációs (Fourier transform, FT) és a diódasoros (diode-array, DA) készülékek 

a leggyakoribbak [37]. Speciálisabb készülékeket is kidolgoztak már, melyek például optikailag 

hangolható szűrőt [38] vagy polarizációs interferométert [39] tartalmaznak a hullámhossz-

szelekcióhoz, de ezeket a típusokat csak kevés készülékgyártó forgalmazza [40,41] és 

különleges felhasználási területeken alkalmazzák [31,42]. 

Valamennyi készüléktípus esetében gyors és roncsolásmentes mérés végezhető, viszont 

a készülék optikai elrendezése, valamint az egyes hullámszám- (illetve hullámhossz-) 

tartományait jellemző jel-zaj viszony befolyásolhatja a kapott eredmények megbízhatóságát, és 

hatékonyságuk különbözhet az egyes feladatokban. A DS készülékek – melyek mozgó rácsú 

monokromátorral rendelkeznek – jó jel-zaj aránnyal mérnek, és a mérési tartományuk 

tekintetében egyaránt kiemelkednek az FT és DA készülékekhez viszonyítva. DS készülékekkel 

egy mérési folyamatban rögzíthetünk NIR és látható tartományú spektrumokat, ezáltal 

információt nyerve a vizsgált minta színéről is. Az előnyök mellett hátrányként megemlítendő, 

hogy a DS készülékek spektrális felbontása a másik két típushoz képest gyengébb [37]. 

Az FT készülékeknek van a legjobb hullámhosszpontosságuk és spektrális felbontásuk 

[43], de jel-zaj arányuk elmarad a DS készülékekétől, különösen a kisebb hullámhosszú 

tartományban. Ezen felül  –  az interferométer működési elvének és tulajdonságainak 

köszönhetően – ez a típus a legérzékenyebb a mérés közben esetlegesen bekövetkező 

rázkódásra [31,37], ami nagy hátrányt jelent, ha a készüléket ipari környezetben folyamat 
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monitorozására szeretnék alkalmazni [37]. Az ilyen feladatok speciális kialakítású 

interferométereket igényelnek [44]. 

Előbbiekkel ellentétben a DA készülékek nem tartalmaznak a spektrumok felvételekor 

mozgó optikai alkatrészeket, ezáltal gyorsak, robusztusak, valamint mozgásban lévő minták 

mérésére is alkalmasak. Ennek köszönhető, hogy DA készülékeket felhasználnak 

csúcskategóriás kombájnokon is a termény beltartalmi paramétereinek aratás közbeni 

ellenőrzésére [45]. Másrészről ezek a készülékek a DS és FT típushoz viszonyítva jóval kisebb 

hullámhossz-tartományban tudnak mérni, valamint gyengébb jel-zaj aránnyal és felbontással 

rendelkeznek [37]. 

 

2.2.2.3. Méréstechnika 

A mintára beeső infravörös fény fotonjai többféle utat járhatnak be, ilyenek az áthaladás 

(transzmisszió), a visszaverődés (reflexió), az elnyelődés (abszorpció) és az elhajlás 

(diffrakció) [46,47]. A minták fizikai-kémia tulajdonságai határozzák meg, hogy a fotonok 

milyen valószínűséggel (tehát milyen arányokban) haladnak ezeken az utakon, a mérés 

elvégzésénél pedig ezeknek megfelelően választunk a lehetséges méréstechnikai elrendezések 

közül. A NIR esetében a három leggyakoribb megoldás a transzmissziós, a diffúz reflexiós és 

a transzflexiós (transzmisszió + reflexió) technika alkalmazása (2. ábra). 

Az átlátszó vagy kevéssé elnyelő minták esetében a transzmissziós mérés kivitelezése 

célszerű a megfelelő optikai úthossz megválasztása mellett. A porszerű, erősen abszorbeáló 

mintáknál a diffúz reflexiós technika terjedt el: ennél a fény a minta felső rétegeivel kölcsön 

hatva verődik vissza a detektor irányába. A két előbbi módszer technikai megoldását ötvözi a 

transzflexiós mérési módszer: a mintán áthaladó fény a minta alá helyezett, kvázi tökéletesen 

reflektáló felületen visszaverődik, majd a mintán ismételten áthaladva távozik a detektor 

irányába. A transzflexiós méréseket legtöbbször viszkózus, opálos minták esetében 

alkalmazzuk, de ezek esetében is fontos az optikai úthossz optimálása [47]. 

 



17 

 

 

2. ábra: A fény-anyag kölcsönhatás sematikus rajza  

a transzmissziós (a), a diffúz reflexiós (b) és a transzflexiós (c) mérésnél. 

A nyilak a detektálás szempontjából a fény legrelevánsabb haladási irányát mutatják. 

 

Az FT-IR esetében szintén rendelkezésre állnak az előbbiekben leírt transzmissziós, 

diffúz reflexiós és transzflexiós méréstechnikák, viszont a csillapított teljes reflexió (attenuated 

total reflection, ATR) alkalmazása vált leginkább elterjedtté az utóbbi időben. Ennek oka, hogy 

a középinfravörös tartományú, kisebb energiájú fotonok áthatolóképessége gyengébb, ezért 

csak kis rétegvastagságú, jellemzően folyadék vagy gáz halmazállapotú mintákon képesek 

áthaladni. Szilárd minták mérése a transzmissziós és diffúz reflexiós méréstechnika esetén 

elporított, többnyire KBr-al vagy nujollal pasztillázott (hígított) mintákkal végezhető el, mivel 

a porított minták önmagukban elnyelnék a belépő fotonokat, így nem tudnánk abszorpciós 

spektrumot rögzíteni. Folyadékok esetében mintatartóként speciális sóküvetták vagy 

átfolyócellák alkalmazhatók. A kis rétegvastagság nehezen reprodukálhatóvá teszi a mérést, 

valamint a víz elnyelési sávjain a telítési effektus miatt nem jutunk kémiai információhoz [48]. 

Az ATR [49] méréstechnika esetében az infravörös fény egy, a vizsgálandó mintánál 

nagyobb törésmutatójú ATR kristályba lép be, és annak belső felületén – a kristály geometriai 

kialakításától függően – egyszer vagy többször reflektálódik (3. ábra). A fény behatol a kristály 

felületére helyezett, kisebb törésmutatóval jellemezhető mintába is, ahol intenzitása a 

határfelülettől távolodva igen kis távolságon belül exponenciálisan lecsökken. Ebben a kis 

rétegben alakul ki a kémiai információt nyújtó fény-anyag kölcsönhatás, a bejutó oszcilláló 

elektromágneses hullámot pedig evaneszcens (tovatűnő) hullámnak nevezzük. A technika 

alkalmazásával folyékony és szilárd minták is könnyen mérhetők, utóbbi esetében viszont a 

mintára irányuló nyomóerő kifejtésével – például egy leszorító kar alkalmazásával – 

biztosítanunk kell a kristály és a minta közötti szoros kontaktust. Mivel az evaneszcens hullám 

behatolási mélysége igen csekély (általában pár μm nagyságrendű), az erősen elnyelő 

tulajdonságokkal rendelkező mintákról is informatív spektrumot nyerhetünk. Ezen felül azt is 

a) b) c)
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figyelembe kell venni, hogy a kisebb méretű kölcsönhatási térfogat miatt a minta esetleges 

inhomogenitása reprodukálhatósági problémát jelent [48]. 

 

3. ábra: A fény-anyag kölcsönhatás sematikus rajza  

a csillapított teljes reflexiós mérésnél [50]. 

 

2.2.3. Adatelemzés és modellépítés 

A kémiai összefüggéseket leíró klasszikus lineáris matematikai modellek gyakori 

előfeltétele, hogy a változók számának kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie a megfigyelések 

számával [51]. Ez legtöbbször – például kromatográfiás vagy atomabszorpciós 

alkalmazásoknál – könnyen teljesíthető. A spektroszkópiánál viszont azt jelentené, hogy a 

minták számának meg kellene felelnie az egyes hullámhosszakon mért intenzitások számával, 

vagy többnek kellene lennie annál, így a gyakorlatban több ezer minta mérését igényelné. Ezen 

felül a NIR és IR spektrumok olyan vektorok, melyek egyes értékei egymástól nem függetlenek. 

Ezek miatt a spektrumok statisztikai elemzéséhez nagymértékű adatredukció (szélsőségesebb 

esetekben akár a keresett összetevőre jellemző karakterisztikus rezgések kiválasztása), vagy a 

nagyszámú korrelált változót jól kezelni tudó elemzési technikák alkalmazása szükséges. 

A sokváltozós adatelemzés (multivariate data analysis, MVDA) megoldást nyújt a 

problémára: a korrelált változókat tartalmazó komplex adathalmazt úgynevezett látens 

változók, vagy faktorok képzésével egy kisebb halmazra redukálja, mely kevesebb minta 

elemzésével is hatékonyan felhasználható modellezésre [51]. 

A spektrumokban rejlő, a feladat szempontjából releváns információkat teljesebben 

kinyerhetjük a sokváltozós adatelemzések előtt végrehajtott matematikai transzformációk (azaz 
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matematikai előkezelések) alkalmazásával is, melyek célja az alapvonal-eltolódások, szórás 

hatások és zajok eltávolítása a spektrumokból [52,53]. A matematikai előkezelés beállítási 

paramétereit legtöbbször empirikusan, próbálgatással (trial-and-error) választják ki, tehát az 

előzetes tapasztalatok alapján racionálisnak talált beállításokkal modelleket építenek, és a 

teljesítménymutatók alapján legjobbnak bizonyulót alkalmazzák [54]. 

 

2.2.3.1. Matematikai előkezelés 

A matematikai előkezelések a NIR spektrumok mennyiségi és minőségi elemzésének 

szerves részét képezik. A leggyakrabban alkalmazott előkezelési technikákat két csoportra 

oszthatjuk: az alapvonal-korrekciós eljárások, valamint a simítással kombinált deriváltak [52]. 

Bár ezek a technikák leginkább a NIR spektroszkópia esetében váltak elterjedtté, bizonyos 

helyzetekben az IR tartományú spektrumok elemzésénél is hasznosak. Ilyenek például, amikor 

a felületi érdesség befolyásolja az ATR technikával felvett IR spektrumot [55], vagy ha a 

spektrumban rejlő információt csak egy bizonyos átlapoló csúcsszakasz felbontásával tudjuk 

kinyerni [56].  

Porszerű, szemcsés vagy granulált minták esetében a különböző szemcseméretből 

adódóan az infravörös, illetve látható fénysugár szóródása lép fel, mely a fény tényleges 

úthosszát befolyásolva az abszorpciós sávok intenzitásának változását okozza [57]. A szóródás 

és a felületi reflexió okozta abszorbancia csökkenés, illetve alapvonal-eltolódás a spektrum 

egyes tartományain eltérő mértékű lehet, de az ily módon okozott torzulások normálással 

nagyrészt kompenzálhatók. 

A dolgozat tárgyát képező kísérleteknél kapott spektrumok alapvonalának 

korrekciójához a standard normális változó transzformáció (standard normal variate, SNV) és 

az arányos szóródási korrekció (multiplicative scatter correction, MSC) módszerét 

alkalmaztam. Az SNV kezelés során az alkalmazott szoftver az 𝑛 darab mérési pontból álló 

spektrum egyes adatpontjainak értékét (𝑥𝑖) korrigálja a spektrum adatpontjainak átlagával (�̅�), 

majd a kapott különbséget az adatpontok szórásával osztja. Az egyes spektrumok kezelése 

egymástól függetlenül, külön-külön történik [58]. 

 

(1) 
𝑥𝑖

𝑆𝑁𝑉 =  
𝑥𝑖 − �̅�

 
 (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1
𝑛 − 1
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Az MSC módszer az SNV-vel ellentétben a spektrális adatkészlet egészét felhasználva 

végzi a transzformációt úgy, hogy az átskálázás után minden kezelt spektrum a lehető legjobban 

illeszkedjen az adatkészlet alapján képzett átlag spektrumhoz [59]. Feltételezve, hogy a 

spektrumok normális eloszlás szerint ingadoznak és az átlag spektrum a legvalószínűbb 

spektrum a vizsgálat minták esetében, a spektrumok felírhatók az alábbi összefüggés szerint: 

 (2) 

ahol �̅� az átlag spektrum, 𝑬 pedig a hibamátrix. A 𝐛𝟎 és 𝐛𝟏 vektorok és az 𝑬 becslése (tehát 

�̂�𝟎, �̂�𝟏 és �̂� számítása) a legkisebb négyzetes módszerrel történik a kezelendő és átlagspektrum 

pontjait felhasználva, majd a korrigált spektrum a következő összefüggések alapján 

kiszámítható: 

 

(3) 

Tehát az SNV és MSC eltérő megközelítés szerinti számításokra alapszanak, ezáltal a 

két technika eredményei között is különbségek vannak [60,61]. Mégis a megfelelő 

mintaseregtől származó spektrumoknál az esetek jelentős részében hasonló hatékonysággal 

korrigálják a spektrumok alapvonal-eltolódását [52]. A legnagyobb különbség abban rejlik, 

hogy míg az SNV egymástól függetlenül kezeli a spektrumokat, az MSC esetében a 

spektrumsereg összetétele hatással van a kezelés kimenetére, ezért végrehajtása előtt javasolt a 

kiugró tulajdonságú, úgynevezett outlier minták eltávolítása. 

Fontos még megemlíteni, hogy a normálások alkalmazása hátrányos is lehet, ha az 

alapvonal-eltolódások hordozzák a mintákat jellemző fizikai és/vagy kémiai tulajdonságokat 

leíró változékonyságot, például granulált minták méreteloszlásának, vagy porok 

csomósodásának vizsgálata esetén. 

A deriválás a matematikai analízisben elterjedt művelet, melyet a függvények 

szélsőértékeinek és inflexiós pontjainak keresésére használnak. Mivel a NIR spektrumokban 

lévő információk gyakran apró csúcsokban és csúcsvállakban rejtőzik, a deriválással 

kiemelhetjük ezeket a finom változásokat és szétválaszthatjuk az átlapoló csúcsokat, így 

elősegítve a kiértékelést. Ezenfelül a deriválás az alapvonal-eltolódást is eltávolítja a 

spektrumokból. További előnyös tulajdonsága, hogy matematikailag lineáris művelet, ezért ha 

a Lambert–Beer-törvény teljesülését feltételezzük az alapspektrumra, akkor azt deriváltjaira is 

𝑿𝒆𝒓𝒆𝒅𝒆𝒕𝒊 =   𝐛𝟎 + 𝐛𝟏  ∙ �̅� + 𝑬  

𝑿𝒌𝒐𝒓𝒓𝒊𝒈á𝒍𝒕 =  
𝑿𝒆𝒓𝒆𝒅𝒆𝒕𝒊 − �̂�𝟎

�̂�𝟏

=  �̅� + 
�̂�

  �̂�𝟏
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érvényesnek tekinthetjük. Tehát a derivált spektrumok is felhasználhatók mennyiségi 

kalibrációk készítésére. 

A deriválásból adódó előnyök mellett hátrányt jelenthet, hogy alkalmazása a zajt is 

kiemeli, ezért – bár elvi akadálya nincs – ritkán alkalmaznak harmadik-, vagy annál magasabb 

rendű deriváltakat. A gyakorlatban leginkább a másodfokú derivált alkalmazása terjedt el, 

mivel azzal az alapvonal-eltolódás és a lineáris trend is eltávolítható a spektrumból, valamint a 

kapott spektrum lokális minimum értékei megfeleltethetők az eredeti abszorbancia spektrum 

lokális maximum pontjainak. A megnövekedő zaj kompenzálására pedig a deriválást 

legtöbbször kombinálják simító transzformációval. A NIR spektroszkópiai gyakorlatban 

legelterjedtebb két simítással kombinált derivált képzési technika a kapu-rés és a 

Savitzky−Golay módszer [52,62]. 

A kapu-rés deriválás során a simításra felhasznált pontok számát, vagyis a simító ablak 

méretét két paraméter megadásával definiáljuk: az átlagolt adatpontok (kapu: segment), 

valamint a két kapu között elhelyezkedő pontok számával (rés: gap). Három kaput jelölünk ki 

a spektrum elején (A, B, C), ezeket a rések választják el egymástól. Kapunként külön átlagot 

képezünk a pontok abszorbancia értékeiből, majd a B kapu középső pontjához rendeljük az 

A-2B+C összefüggés alapján számolt abszorbanciát (4. ábra). A kapuk által alkotott szekvencia 

pontonként eltolódva halad végig a spektrumon, míg a C kapu el nem éri az utolsó adatpontot 

[63]. 

 
4. ábra: A kapu-rés deriválás során alkalmazott simító ablak (kapu: 3 adatpont, rés: 1 adatpont) 

A kiszámolt értéket a simító ablak középső pontjához () rendeljük hozzá. 

A Savitzky–Golay-simítás során a simítóablak méretének megfelelő számú pontra 

polinom illesztés történik a legkisebb négyzetes módszerrel, és az ablak középső pontja a 

polinom alapján számított értékek átlagát veszi fel. A kapu-rés deriváláshoz hasonlóan 
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végigvonul az ablak a spektrum teljes hosszán, simított derivált spektrumot eredményezve. Az 

elsőrendű deriválás során a spektrum 𝑗-edik pontja a 

 
(4) 

képlettel számítható, ahol ∆𝜆 a hullámhossz különbség , 𝑖 a simítóablak pontjainak száma, 𝑛𝑝𝑖 

az illesztett 𝑝-ed rendű polinomhoz és 𝑚 pontból álló simítóablakhoz tartozó konstans, 𝑐𝑝𝑖 

pedig a 𝑝-ed rendű polinomhoz tartozó 𝑖-edik konstans. A másod- és magasabbrendű deriváltak 

az előzővel analóg módon, de más koefficiens értékekkel számítódnak [64,65]. 

Legyen szó bármelyik simítással kombinált deriválási módszer alkalmazásáról, a 

simítóablak növelésével a spektrum zaj komponensei eliminálódnak. Viszont egy határ felett 

az információtartalommal rendelkező apró csúcsok is eltűnnek, ezért a kapuk és rések 

méretének optimálása szükséges az egyes kiértékelések során. Ezen felül fontos figyelembe 

venni, hogy a DS, az FT és a DA készülékkel kapott spektrumok eltérő jellege (más mérési 

tartomány, felbontás, skálázási érték és jel-zaj arány) miatt spektrumaikon az egyforma 

simítóablak alkalmazása nem azonos hatást gyakorol. A kapott spektrumok, valamint a vizsgált 

tulajdonságot reprezentáló csúcsok jellege szintén befolyásolja, melyik technika és milyen 

méretű simító ablak alkalmazás hozza a legjobb eredményeket. 

 

2.2.3.2. Sokváltozós adatelemzési módszerek 

Az MVDA módszereivel minőségi (kvalitatív) és mennyiségi (kvantitatív) modelleket 

egyaránt létrehozhatunk. A minőségi elemzési módszerek egy része nem igényel referencia 

méréseket, ezeket nem felügyelt tanítású (unsupervised) módszereknek is nevezzük. 

Leggyakoribb céljaik a vizsgált mintákat jellemző csoportosulások feltérképezése 

(mintázatfelismerés), kiugró tulajdonságú minták (outliers) szűrése, valamint a változók 

számának csökkentése (változókiválasztás). A nem irányított MVDA módszerek közé tartozik 

például a főkomponens-elemzés (principal component analysis, PCA) [66], a fürtelemzés [67] 

és a magyar szerzők által kidolgozott polár minősítő rendszer (polar qualification system) [68] 

is. Az MVDA módszerek tárháza változatos, és dinamikusan fejlődik. A jelen dolgozat keretein 

belül nincs lehetőség ezen területek részletes jellemzésére, ezért a fejezetben csak a 

disszertációban leírt kutatási eredményekhez szorosan kapcsolódó technikákat mutatom be. 

𝑑𝑥 𝑗

𝑑𝜆
 = 

1

𝑛𝑝𝑖 ∙∆𝜆
   𝑐𝑝𝑖

𝑖=(𝑚−1)/2
𝑖=−(𝑚−1)/2 𝑥𝑗+𝑖  
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A PCA egy mintázatfelismerési módszer, mely során a minták spektrális adatait 

tartalmazó mátrixból az eredeti változók lineáris kombinációjával új, korrelálatlan változókat 

generálunk. Ezek az eredeti változók lineáris kombinációjaként létrejövő változók az 

úgynevezett főkomponensek (PC), melyeket úgy rendezünk sorba, hogy elől állnak azok, 

amelyek az eredeti változók együttes varianciájának legnagyobb hányadáért felelősek [66]. A 

PCA-t legtöbbször az adathalmazokon belüli kisebb alcsoportok felismerésére, a változószám 

csökkentésre és a kiugró tulajdonságú (outlier) minták felismerésére alkalmazzák. Az egyes 

változók jelentőségét reprezentáló főkomponens-együtthatókat (loadings) is kiszámoljuk, 

melyek alapján következtetéseket vonhatunk le a minták közötti különbségeket okozó 

tényezőkről. Ez az IR és NIR spektrumokon végzett elemzések esetében lehetőséget nyújt arra, 

hogy azonosítsuk a vizsgált változékonyságot létrehozó csúcsokat és az ahhoz tartozó rezgési 

csoportokat. 

Ha a minőségi elemzés során előre definiált csoportosító változó alapján csoportosítunk, 

akkor felügyelt tanítású (supervised) technikát alkalmazunk. Ezeknél az elsődleges cél az egyes 

kategóriákhoz tartozó minták elkülönítése és modellezése (osztályozás), de sokszor a nem 

felügyelt tanítású módszereknél leírt jellegzetességekről (kiugró tulajdonságú minták, kiemelt 

jelentőségű változók stb.) is információt nyújtanak. A spektroszkópiában leggyakrabban 

alkalmazott osztályozó módszerek a lineáris diszkriminancia-elemzés (linear discriminant 

analysis, LDA) [69], a részleges legkisebb négyzetes diszkriminancia-elemzés (partial least 

squares discriminant analysis, PLS-DA) [70] és az osztályanalógiák közvetett modellezése 

(„puha” egyosztályos modellezés, soft independent modelling of class analogies, SIMCA) [71].  

Az LDA egy osztályozási módszer, mely azokat a változókat keresi meg az 

adathalmazban, amelyek lineáris kombinációjával az előre definiált csoportok a legjobban 

elkülöníthetők egymástól. A PCA-hoz hasonlóan itt is látens változókat (kanonikus változókat) 

képzünk, de ebben az esetben ezek a változók nem a teljes adatmátrix változékonyságát írják 

le, hanem a csoportok közötti eltéréseket emelik ki úgy, hogy a csoportokon belüli 

változékonyság a lehető legkisebb maradjon [69,72]. Az LDA esetében kulcsfontosságú a 

megfelelő változószám kiválasztása, mellyel elkerülhetjük az alulillesztett és túlillesztett 

modellek létrehozását. Ezenfelül az LDA feltételezi, hogy az egyes csoportok kovariancia 

mátrixai megegyeznek, a megkülönböztető függvények lineáris egyenletekkel leírhatók, 

valamint fontos a kiegyensúlyozott adatkészletek alkalmazása [73]. Ebből, és a nagy 

változószámból kifolyólag az IR és NIR spektrumok elemzésekor gyakran alkalmazzák az 

LDA-t valamilyen adatredukciós módszerrel, például PCA-val kombinálva (PCA-LDA) [74]. 
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A SIMCA egy egyosztályos modellezési módszer, mely az egyes csoportokhoz tartozó 

adatokkal PCA modelleket alkot, majd az osztályozandó mintákat ezekhez a különálló PCA 

modellekhez hasonlítja. A csoportok PCA modelljei egyúttal információt szolgáltatnak az 

egyes változók jelentőségéről, valamint a csoportok közötti távolságokat is számszerűsíteni 

tudjuk [71,75]. A SIMCA egyik nagy előnye, hogy – az LDA és a PLS-DA módszerekkel 

ellentétben – az egyes csoportokat egymástól függetlenül modellezi (ezért egyosztályos 

modellezés), valamint az új minta értékelését is modellenként külön-külön végzi. Egy minta 

besorolható több csoportba is, de az is előfordulhat, hogy a minta egyik csoport modelljével 

sem mutat hasonlóságot, így egyikbe sem soroljuk be. Ezáltal könnyen felismerhetjük a kétes 

eredményeket, valamint az egyetlen csoporthoz sem tartozó, kilógó mintákat és új csoportokat 

[76].  

Rácz Anita és mtsi. a rangszámkülönbségek összege (sum of ranking differences) 

módszerével mutatták be, hogy a SIMCA – összehasonlítva 28 másik technikával – legtöbbször 

alul teljesít az osztályozási feladatok megoldásánál [76]. Ennek ellenére a SIMCA alkalmazása 

mellett szólhat, ha a probléma megoldása szempontjából egyosztályos modellezés szükséges. 

Ilyen esetekben a SIMCA helyett a Kohonen mesterséges ideghálózatok (Kohonen artificial 

neural networks) [77] vagy az unequal dispersed classes [78] módszer is alkalmazható, viszont 

sok programcsomagban ezek közül csak a SIMCA elérhető. 

Ugyancsak a felügyelt tanítású módszerek közé soroljuk a regressziós technikákat is, 

mint például a részleges legkisebb négyzetes regressziót (partial least squares regression, 

PLSR) [79] és a főkomponens-regressziót (principal component regression) [80]. 

A PLSR a spektrumok és referencia tulajdonságok kapcsolatának feltérképezésére, 

valamint mennyiségi kalibrációk készítésére gyakran használt technika. Ez egy olyan 

regressziós eljárás, mely iteratív úton egyidejűleg modellezi a spektrális- és referencia 

(leggyakrabban koncentráció) adatokat. A PCA-hoz hasonlóan a látens változókat képez 

(faktorok), melyek számának növelésével egyre nagyobb részben képes leírni az adathalmazt 

jellemző változékonyságot [79,81]. A végső kalibrációhoz szükséges optimális faktorszám 

meghatározása a PLSR szerves része. A modell túl kevés faktor esetén az információhiány miatt 

nagy előrebecslési hibával dolgozik, míg túlzottan sok faktor számításba vételével túlillesztetté 

válik, így csökken a kalibráció stabilitása, robusztussága és előrebecslő képessége. Az optimum 

meghatározására a PLSR során kereszt-ellenőrzéssel és a kalibráló mintaseregtől független 

validáló mintacsoport felhasználásával történik. 
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A létrehozott modellek jóságának jellemzésére több teljesítménymutató is 

alkalmazható. A dolgozatomban ezek közül a kalibráció és kereszt-ellenőrzés során kapott 

becslések standard eltérései (RMSEC és RMSECV), Pearson-féle korrelációs koefficiens 

négyzetei (R2
cal és R2

cv), valamint a referencia (koncentráció) adatok szórásának és a kalibrációs 

hibának az arányai (RPDcal és RPDcv) alapján hoztam döntéseket [82,83]. 

• R2   Pearson-féle korrelációs koefficiens négyzete [143,144] 

 

 

(5) 

ahol 𝑦𝑖 a referencia érték, �̂�𝑖 a becsült (számított) érték, �̅� a referncia értékek átlaga, 

RSS a reziduális eltérés négyzetösszeg (residual sum of squares), a TSS a teljes 

eltérés négyzetösszeg (total sum of squares), n pedig a mérések száma. A kalibráció 

és a kereszt-ellenőrzés során számolt értékeket R2
cal (calibration) és R2

cv (cross-

validation) jelöléssel különböztetem meg. 

• RMSE átlagos hiba négyzetösszeg [143] 

 

(6) 

ahol 𝑦𝑖 a referencia érték, �̂�𝑖 a becsült (számított) érték, n pedig a mérések száma. Az 

RMSE-t számolhatjuk a kalibrációs, a kereszt-ellenőrzési és az előrebecslési (teszt) 

adatkészletre is, megkülönböztetésükre az RMSEC (calibration), RMSECV (cross-

validation) és RMSEP (prediction) jelölést használjuk. 

• RPD relatív korrigált tapasztalati szórás [143,144] 

 
(7) 

A referencia eredmények szórásának (SD), valamint a spektrumokon alapuló 

modellek kalibráció, kereszt-ellenőrzés vagy előrebecslés során elért hibájának 

(standard error of prediction, SEP) a hányadosa. Az egyes esetekre az RPDcal 

(calibration), RPDcv (cross-validation), és RPDp (prediction) jelöléseket használom. 

Az RPD becsülhető az SD ismerete nélkül is az R2-et felhasználva:  

 
(8) 

Regressziós feladatok esetében a főkomponens regresszió (principal component 

regression, PCR) is jól alkalmazható módszer, mely bizonyos esetekben a kalibrálás és 

 𝑅2 = 1 −  
  𝑦𝑖 − �̂�𝑖 
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előrebecslés különbsége szempontjából a PLSR-nél jobban teljesít [84]. Komplex minták 

mennyiségi elemzésénél az RMSECV és RMSEP értékek figyelembe véve viszont jobb 

eredményeket érhetünk el a PLSR alkalmazásával [85,86]. Ezen felül a PLSR-nél legtöbbször 

kevesebb látens változó is elég a kimenő változóra (vagy változókra) vonatkozó információ 

leírásához [81]. 

A részleges legkisebb négyzetes módszer alkalmazásával nem csak regresszió, hanem 

diszkriminancia-elemzés (PLS-DA) is elvégezhető. Kétosztályos esetekben a kimeneti 

referencia változóként hamis változókat (ún. dummy változók) rendelünk a mintákhoz, melyek 

az adott csoport tagjai esetében 1, egyébként 0 értéket vesznek fel. Az ismeretlen minta 

besorolásakor határértéket szabhatunk meg (például 0,5, ha a két csoportban azonos számú 

mintánk van), ami fölött az adott csoporthoz tartozónak ítéljük meg a mintát. Többosztályos 

osztályozás esetében eltérő megoldások léteznek [87], ezek bemutatását terjedelmi okok miatt 

mellőzöm. Más osztályozási módszerekhez hasonlóan a PLS-DA is könnyen eredményez 

túlillesztett modelleket [70]. 

 

2.2.3.3. Az alacsony mintaszám hatása a modellépítésre 

A rezgési spektroszkópiai módszerfejlesztést hátráltatja a minták és/vagy ezek 

referencia módszerekkel elvégzett vizsgálatainak magas árából adódó korlátozott mintaszám. 

Ez különösen igaz a gyógyszeripari vizsgálatok esetében, ahol a több gyártási tételből származó 

minták begyűjtése, a kalibrációs minták előállítása és elemzése sok időt, költséget és intenzív 

munkát igényel. A kis mintaszám nehezítheti a reprezentatív mintasereg összeállítását is, de 

hatása leginkább a megfelelő sokváltozós adatelemzési technika kiválasztásában és 

paramétereinek optimálásában, valamint a kapott modellek pontosságában mutatkozik meg 

[88,89]. 

 Amikor a minták száma nem növelhető, a rendelkezésre álló valós mintákból létrehozott 

szimulált spektrumokkal is bővíthetjük a modellépítésre felhasznált adataink mennyiségét [90]. 

A szakirodalomban találunk példákat arra, hogyan alkalmazhatók szimulált spektrumok a háttér 

levonó módszerek [91,92], vagy egyéb spektrum előkezelési technikák tesztelésére [93,94], 

illetve változókiválasztás [95] és mintaszám [96] optimálására. 

Természetesen figyelembe kell venni, hogy az így elkészített modellek csak az 

eredetileg vizsgált minták változékonyságát reprezentálják, ezért a segítségükkel készített 
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modellek későbbi felhasználásánál a minták számának növelése és a kalibrációk újjáépítése 

ajánlott. 

 

2.3. Az infravörös spektroszkópia alkalmazása a gyógyszeripari 

minőségellenőrzésben 

A Scopus online elérhető adatbázisában az angol nyelvű, referált folyóiratban megjelent 

publikációk (article, review) között kulcsszó keresést végezve a spektroszkópia (spectroscopy), 

folyamat- (process*) szavakra, valamint a pharma* előtagra, kicsivel több, mint 1700 találatot 

kapunk (adatlekérdezés időpontja: 2021. augusztus 4., részletek: Melléklet). A két, kapcsoltan 

legtöbbször előforduló kulcsszó a PAT (process analytical technology) és a NIR. Ugyancsak 

sokszor találkozhatunk a Raman és a kemometria kifejezésekkel, valamint a PLS, PCA és QbD 

(quality by design) rövidítésekkel (5. ábra) is. A következő alfejezetekben a NIR és FT-IR olyan 

alkalmazási lehetőségeire térek ki a gyógyszeripari minőségellenőrzés folyamataiban, melyek 

a Bevezetésben kitűzött célokhoz szorosan kapcsolódnak. Ezek az alapanyag- és segédanyag- 

minősítése a biotechnológiai gyógyszergyártási területen, valamint a transzdermális gélek 

mennyiségi jellemzése (végtermék ellenőrzés). 

 

5. ábra: A spectroscopy, process* és pharma* keresőszavakra kapott publikációk 

 kulcsszavainak bibliometriai térképe.2 (sp.: spectroscopy) 

 
2 Adatok forrása: Scopus, Elsevier B.V. (2021. 08. 04.). Elemzés és ábra: VOSviewer 1.6.17.  

További részletek: Melléklet. 
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2.3.1. Quality by Design (QbD) 

A folyamatkövető, -elemző technológia (process analytical technology, PAT) a gyártás 

tervezésének, elemzésének és ellenőrzésének rendszerét jelenti, és a végtermék minőségének 

biztosítását a kritikus minőség- és teljesítmény-jellemzők időben történő ellenőrzött mérésével 

segíti elő [97,98]. Az első, hatóságilag megfogalmazott ajánlását az Amerikai Egyesült 

Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügynöksége (Food and Drug Administration, FDA) tette 

közzé 2004-ben, mellyel az innovatív gyógyszerfejlesztés, gyártás és minőségbiztosítás 

standardját teremtette meg a robusztusabb és költséghatékonyabb termelés érdekében [99]. 

Ezt követően a gyógyszeripart szabályozó hatóságok publikálták a minőségközpontú 

gyártásfejlesztés (quality by design, QbD) rendszerével kapcsolatos elvárásaikat, melyeket a 

Nemzetközi Harmonizációs Konferencia (International Conference on Harmonisation, ICH) 

útmutatásai foglaltak össze. A QbD a fejlesztés szisztematikus megközelítése, amely 

tudományos eredményeken és minőségi kockázatkezelésen alapulva, a folyamatok megértésén 

és ellenőrzésén keresztül teszi lehetővé a célul tűzött termékminőség elérését [97]. 

A QbD legfontosabb eszközei [100]: 

• Kockázatelemzés (risk assessment) 

• Kísérlettervezés (design of experiments) 

• Sokváltozós adatelemzés (multivariate data analysis) 

• Kontroll stratégiák (control strategies, PAT) 

Az utóbbi pár évtizedben megjelent tudományos közlemények és a hatósági javaslatok 

is jól tükrözik, hogy a rezgési spektroszkópiai módszerek (közülük is kiemelve a NIR és a 

Raman-spektroszkópiát) kiválóan alkalmazhatóak a PAT területén, valamint a QbD és az Ipar 

4.0 elvek szerint működő termelő üzemekben, köztük a gyógyszeriparban is [101]. 

 Az ICH Q11 előírásait figyelembe véve a QbD elvekre épülő folyamat fejlesztésekor a 

kockázatelemzésnek ki kell terjednie az alap- és segédanyagok, valamint köztitermékek 

vizsgálatára is, hogy a végtermék minősége szempontjából kritikus összetevőket azonosítsák 

[102]. A kulcsfontosságúnak ítélt komponensek tulajdonságait – legyen az akár fizikai, akár 

kémiai – monitorozni szükséges, ilyenkor pedig előnyös, ha gyors, nagy áteresztőképességű és 

kis mintaigényű technikákat tudunk alkalmazni, mint a NIR és a Raman-spektroszkópia. 
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2.3.2. Emlőssejtes tápoldatporok ellenőrzése (alapanyag) 

 A biotechnológiai úton előállított gyógyszerhatóanyagok jelentős része csak emlős 

sejtvonalakkal termeltethető, melyek érzékenyek a környezeti változásokra, így az alapanyagok 

minőségének esetleges ingadozására is. A fermentációs tápközegek összetétele kritikus tényező 

a sejttenyésztési folyamat szempontjából, mivel közvetlenül befolyásolja a sejtek szaporodását 

és termelékenységét, valamint közvetve a termék minőségét is [103]. A tápoldat alapját képező 

tápoldatporok összetett alapanyagok, melyek 60-80 komponenst, köztük szervetlen sókat, 

szénhidrátokat (legtöbbször glükózt), aminosavakat, vitaminokat és polipeptideket vagy 

fehérjéket tartalmaznak [104,105]. Ezen felül a tápoldatporok előállításához több olyan 

folyamat szükséges (pl.: őrlés és keverés), mely szintén növelheti az alapanyag 

változékonyságát [106]. 

 Napjainkban a kész tápoldatok minősítését és ellenőrzését legtöbbször drága és 

időigényes sejttenyésztési tesztek, valamint a kulcskomponensek folyadékkromatográfiás 

módszerrel történő meghatározása alapján végzik [103,106], melyek tovább emelik a termelés 

fajlagos költségeit. Az FDA biotechnológiai termelésekkel kapcsolatos javaslatai az innovatív 

adatkezelő eszközök és a PAT technikák bevezetését támogatják ezen a területen [107,108]. 

Ennek köszönhetően a tápoldatporok ellenőrzésére használt hagyományos minősítési eljárások 

mellett egyre több helyen alkalmaznak spektroszkópiai technikákat, például 

fluoreszcens- [109,110], mágneses mag-rezonancia- [103], Raman- [111] és NIR [106,112] 

spektroszkópiát vagy ezek kombinációit [113,114] az alapanyagok változékonyságának 

monitorozására, valamint a hosszabb távú tárolásuk során bekövetkező változások kimutatására 

[115]. Ezek a mérési technikák a sokváltozós adatelemzési módszerekkel gyors, 

költséghatékony és megbízható eszközök a fermentációs technológiába bekerülő anyagok 

felszabadítási folyamataiban. 

 

2.3.3. Kromatográfiás oszloptöltetek minősítése (technológiai segédanyag) 

A biotechnológiai gyógyszerek előállítása során kulcsfontosságú a termelt hatóanyag 

izolálása és mentesítése a fermentlében található egyéb komponensektől. A termékfeldolgozás 

egyik legfontosabb technológiai segédanyaga a preparatív kromatográfiás oszloptöltet, amely 

az elválasztási módszer céljától és körülményeitől (pl.: affinitás-, anioncserés-, kationcserés-, 

hidrofób kölcsönhatáson alapuló kromatográfia) függően eltérő fizikai és kémiai 
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tulajdonságokkal rendelkezhet. Ezen segédanyagok karakterizálása és minőségellenőrzése 

legtöbbször kis térfogatú laboratóriumi teszteléssel történik, mely hosszadalmas, szükség van 

hozzá a hatóanyagot tartalmazó értékes fermentlére, valamint az esetleges eltérések, 

nemmegfelelőségek okáról kevés információt szolgáltat [116,117]. Ezen okok miatt felmerült 

az igény egy egyszerűbb, műszeres analitikai módszer kidolgozására, mely a mintaigényt és az 

analitikai válaszidőt is csökkenteni tudja. 

A kromatográfiás oszloptöltetek vizsgálatára spektroszkópiai technikák, például FT-IR, 

NIR, ultraibolya-látható (UV-Vis), fluoreszcencia és Raman-spektroszkópia is alkalmazható 

[118]. Yang NIR spektrumaik alapján azonosította a különböző típusú agaróz alapú gyantákat 

[119]. Afonina és mtsai. stratégiát dolgoztak ki az anion- és kationcserélő közegek 

azonosítására részecskeméret-elemzés, FT-IR és NIR alapú modellekkel [120]. Anderson és 

Knuuttila pedig FT-IR, FT-NIR és FT-Raman-spektroszkópiát használtak az erős kationcserélő 

oszloptöltet ionkapacitásának és maradék allil-csoportjainak mennyiségi becsléséhez [121]. A 

szakirodalomban található példák többnyire olyan NIR, FT-IR és Raman-spektroszkópiai 

mérések, melyeket hosszadalmas, legalább 12 órát igénylő mintaelőkészítés előz meg szűrési, 

mosási és szárítási lépésekkel, így jelentős előrelépést jelent egy mintaelőkészítés nélküli 

mérési módszer kidolgozása. 

 

2.3.4. Termelési folyamatok monitorozása 

 Bár a dolgozatomban bemutatott eredmények nem kapcsolódnak közvetlenül a 

gyógyszeripari termelési folyamatok monitorozásához, fontos röviden kitérni arra, hogy milyen 

elterjedt az infravörös spektroszkópia PAT eszközként való alkalmazása. 

 A gyógyszeripari QbD és PAT technológiákat áttekintő review cikkek kiemelik a 

spektroszkópiai eszközök jelentőségét a termelési folyamatok monitorozásában [122,123]. 

Különösen a NIR-t használják széles körben a folyamatparaméterek követésére, az optimális 

értékek és a folyamatok leállítási pontjainak meghatározásában, például keverés, granulálás, 

szárítás vagy tabletta bevonat készítése során [124,125]. A biotechnológiai gyógyszerek 

gyártásánál leggyakrabban a fermentáció fő alkotóelemeinek időbeli vizsgálatára alkalmazzák 

a NIR-t, ezen a területen a kutatócsoportunk, a BME Alkalmazott Biotechnológia és 

Élelmiszertudományi Tanszékének NIR Spektroszkópia csoportja is több közleménnyel 

rendelkezik [126,127]. 
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A szakirodalomban találhatunk példákat, melyek bemutatják az ATR FT-IR nyújtotta 

lehetőségeket a kromatográfiás fehérjetisztítás folyamatának on-line nyomon követése során 

[128,129]. Az ATR FT-IR felhasználható a monoklonális antitest-titer kvázi valós idejű 

kvantifikálására [130], ezen felül segíthet megkülönböztetni és mennyiségileg meghatározni a 

tisztítási folyamat végén kapott egyes fehérje frakciókat [131]. 

 

2.3.5. Transzdermális gél készítmények vizsgálata (végtermék) 

A félszilárd gyógyszerformák, például a transzdermális gél termékek (gyógyszert 

tartalmazó kenőcsök) minőség-ellenőrzésekor a spektrofotometriai módszereket leginkább 

minőségi vizsgálatra használják [132], pedig a spektroszkópiai technikák – beleértve a NIR 

vagy Raman-spektroszkópiát is – alkalmasak ezen készítmények mennyiségi mérésére is.  

A transzdermális gélek mennyiségi elemzését megcélzó spektroszkópiai publikációk 

változatosak abból a szempontból, hogy milyen optikai felépítésű készülékeket alkalmaztak, 

valamint milyen mintakezelési technikával hajtották végre a méréseket. Kemper és mtsai. 

FT-NIR készülékkel transzmissziós módban mérték a ketoprofén koncentrációját áttetsző gél 

modellrendszerben [133]. Egy másik tanulmányban Blanco és Romero a dexketoprofén, a 

ketoprofén és a tartósító segédanyag mennyiségét vizsgálták víz/etanol-alapú hidrogél 

mintákban transzflexiós módban DS spektrofotométerrel. A mért összetevők alacsony 

koncentrációja (<4%) és az intenzív O-H elnyelési sávok ellenére is kis relatív hibával 

jellemezhető PLSR kalibrációkat hoztak létre [134,135]. Ezzel szemben Baratieri és mtsai. 

diffúz reflexiós módot és FT-NIR spektroszkópiát alkalmaztak a nisztatin és a metronidazol 

elemzésére transzdermális gélben, a PLSR modellek validációs tesztjei pedig mindkét 

hatóanyag esetében ±5%-on belüli hibával teljesítettek [136]. Ezen felül Concepcion-Cruz és 

Ghaly transzmissziós FT-NIR spektrumokkal fejlesztettek kalibrációkat, melyek nemcsak az 

ibuprofén tartalmat tudták megbecsülni 0,2% és 0,8% között, hanem a készítmények 

viszkozitását is [137]. 

Mint az előbb felsorolt közlemények is mutatják, a DS és az FT optikai konstrukcióval 

rendelkező készülékek egyaránt alkalmasak a félszilárd gyógyszerformák elemzésére. Több 

készüléktípus bevonásával végzett kísérletsorozat elvégzése teljesebb képet nyújthat arról, 

hogy az optikai elrendezés mennyire befolyásolja a transzdermális gélek NIR alapú mennyiségi 

vizsgálatát.  
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3. Anyagok és módszerek 

3.1. Infravörös spektroszkópiai mérések 

A doktori dolgozatomhoz tartozó méréseket az infravörös fény két tartományán (közép- 

és közeli infravörös) három készüléket felhasználva végeztem. Az egyes készülékeket és a 

hozzájuk tartozó kutatási témákat foglalja össze a 2. táblázat. A spektrofotométerekhez 

kapcsolódó részletesebb technikai információk az alábbi, 3.1.1. és 3.1.2. alfejezetekben 

olvashatók, a mérések kivitelezését a 3.2. alfejezetben mintacsoportonként részletezem. 

2. táblázat: Az egyes kísérletsorozatokban alkalmazott készülékek listája.  

(TG: transzdermális gél készítmény; KO: kromatográfiás oszlop töltet; TP: tápoldatpor) 

✓ : a dolgozatban bemutatott, sikeres eredményeket nyújtó mérések. 

 : tesztelt de bemutatásra nem kerülő mérések. 

Mérési tartomány 
Optikai  

elrendezés 
Készülék 

Kísérlet 

TG KO TP 

Középinfravörös (IR)  FT (ATR) Spectrum 400 *  ✓  

Közeli infravörös (NIR) 

DS Foss NIRSystems 6500 † ✓  ✓ 

FT Spectrum 400 * ✓  ✓ 

DA Perten DA 7250 ‡ ✓   
* PerkinElmer, Waltham, MA, USA 
† Foss NIRSystems, Silver Spring, MD, USA 
‡ Perten Instruments, Hägersten, Svédország 

 

3.1.1. A középinfravörös tartományú spektrofotométer 

3.1.1.1. Fourier-transzformációs IR spektrofotométer 

A minták FT-IR spektrumai a Spectrum 400 (PerkinElmer, Waltham, MA, USA) 

FT-IR/FT-NIR spektrofotométerrel kerültek felvételre a Spectrum 6.3.2. (PerkinElmer, 

Waltham, MA, USA) kezelő szoftver segítségével. 

 

6. ábra: Az FT-IR mérésekhez használt Spectrum 400 készülék Universal ATR Sampling Accessory (UATR) 

mintakezelő egységgel (a) és az optikai elrendezés sematikus ábrája (b). (katalógusfotó: www.perkinelmer.com) 
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Mintakezelő egység (6. ábra): Universal ATR Sampling Accessory (UATR)* 

 Single Bounce Flat Top Plate* 

 Composite Diamond/ZnSe Crystal* 

Mintatartó: Cylinder Pressure Attachment* 

Optikai elrendezés (6. ábra): Fourier-transzformációs (FT) 

Működési mód: csillapított teljes reflexiós (ATR) 

Hullámhosszválasztó elem: Michelson-interferométer 

Fényforrás: védjegyzett, közép és távoli IR tartományban 

sugárzó, hosszú életű fényforrás 

Referencia: levegő 

Mérési hullámhossz tartomány: 4000-650 cm–1 (2500-15385 nm) 

Detektor: deuterált triglicin-szulfát (DTGS) 

Lépésköz: 1 cm–1 

Felbontás: 4 cm–1 

Spektrum adatpontjainak száma: 3351 

Mintánkénti letapogatások száma: 4 

* PerkinElmer, Waltham, MA, USA 

 

3.1.2. A közeli infravörös tartományú spektrofotométerek 

3.1.2.1. Diszperziós NIR spektrofotométer 

A minták diszperziós NIR spektrumai a Foss NIRSystems 6500 (Foss NIRSystems Inc., 

Silver Spring, MD, USA) spektrofotométerrel mértem a Vision 3.20 (Foss NIRSystems Inc., 

Silver Spring, MD, USA) kezelő szoftver segítségével. 

Mintakezelő egység (7. ábra): Rapid Content Analyzer (RCA)* 

Mintatartó: Loose Powder Sample Holder† 

Optikai elrendezés: diszperziós 

Működési mód: reflexiós 

Hullámhosszválasztó elem: billegő, konkáv holografikus rács 

Fényforrás:  volfrám-halogén izzó 

Referencia:  kerámia 

Mérési hullámhossz tartomány: 1100-2498 nm 
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Detektor: PbS 

Lépésköz: 2 nm 

Spektrum adatpontjainak száma: 700 

Mintánkénti letapogatások száma: 32 

* Foss NIRSystems, Silver Spring, MD, USA 

† PerkinElmer, Waltham, MA, USA 

 

 

7. ábra: A diszperziós NIR mérésekhez felhasznált NIRSystems 6500 készülék 

Rapid Content Analyzer (RCA) mintakezelő feltéttel. (katalógusfotó: www.foss.dk) 

 

3.1.2.2. Fourier-transzformációs NIR spektrofotométer 

A minták FT-NIR spektrumait a Spectrum 400 (PerkinElmer, Waltham, MA, USA) 

FT-IR/FT-NIR spektrofotométerrel rögzítettem a Spectrum 6.3.2. (PerkinElmer, Waltham, 

MA, USA) kezelő szoftver segítségével. 

 

 

8. ábra: Az FT-NIR mérésekhez használt Spectrum 400 készülék  

Near-Infrared Reflectance Accessory (NIRA) mintakezelő egységgel (a)  

és az optikai elrendezés sematikus ábrája (b). (katalógusfotó: www.perkinelmer.com) 
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Mintakezelő egység (8. ábra): Near-Infrared Reflectance Accessory (NIRA)* 

Mintatartó: Loose Powder Sample Holder* 

Optikai elrendezés (8. ábra): Fourier-transzformációs (FT) 

Működési mód: reflexiós 

Hullámhosszválasztó elem: Michelson-interferométer 

Fényforrás:  volfrám-halogén izzó 

Referencia:  arany 

Mérési hullámhossz tartomány: 10000-4000 cm–1 (1000-2500 nm) 

Detektor: InGaAs 

Lépésköz: 2 cm–1 

Felbontás: 16 cm–1 

Spektrum adatpontjainak száma: 3001 

Mintánkénti letapogatások száma: 32 

* PerkinElmer, Waltham, MA, USA 

 

3.1.2.3. Diódasoros NIR spektrofotométer 

A minták diódasoros NIR spektrumai a Perten DA 7250 (Perten Instruments AB, 

Hägersten, Svédország) NIR spektrofotométerrel (9. ábra) készültek a Results Plus 3.7 (Perten 

Instruments AB, Hägersten, Svédország) kezelő szoftver segítségével. 

Mintatartó: Small Sample Dish (peremmagasság: 3 mm)* 

Optikai elrendezés: diódasoros 

Működési mód: reflexiós 

Fényforrás:  halogén izzó 

Referencia:  Teflon bevonatú kerámia 

Mérési hullámhossz tartomány: 950-1650 nm 

Detektor: 256 elemű InGaAs detektorsor 

Lépésköz: 2 nm 

Spektrum adatpontjainak száma: 351 

Spektrumgyűjtés gyorsasága: ~15 spektrum / s 

Letapogatás időtartama: 6 s 

* Perten Instruments AB, Hägersten, Svédország 

 



36 

 

 

9. ábra: A diódasoros NIR mérésekhez használt Perten DA 7250 készülék  

(katalógusfotó: www.perten.com) 

 

3.2. A minták és a mérés kivitelezése 

3.2.1. Transzdermális gél minták 

A három különböző optikai elrendezésű (DS, FT és DA) NIR spektrofotométer 

összehasonlításához két transzdermális gél készítmény mintasorozatait mértem, melyek eltérő 

aktív hatóanyagot (active pharmaceutical ingredient, API) tartalmaztak. A minták előállítását 

az Egis Gyógyszergyár Zrt. Körmendi Gyáregységében végezték, mindkét készítményből egy 

egyenletes lépésközökből álló kalibrációs sorozatot készítve. Mivel a készítmények piaci 

bevezetés előtt állnak, a gyártó az ipari titkainak védelme érdekében nem engedélyezte az API-k 

és egyéb összetevők ismertetését. A továbbiakban I. és II. készítményként jelölt mintasorozatok 

publikus adatait a 3. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat: A transzdermális gél készítmény mintasorozatok aktív hatóanyag (API) tartalom adatai. 

 I. készítmény II. készítmény 

API jelölése I. API II. API 

API koncentráció középértéke (célérték) 3,0% (w/w) 2,0% (w/w) 

API koncentráció minimum értéke 1.0% (w/w) 0.5% (w/w) 

API koncentráció maximum értéke 5.0% (w/w) 3.5% (w/w) 

Lépésköz 0.5% (w/w) 0.3% (w/w) 

Kalibrációs sor tagjainak száma 9 11 
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Az API tartalom meghatározását célzó NIR kalibrációk pontosságát nagymértékben 

befolyásolja, hogy az egyes API-k milyen heteroatomokat és funkciós csoportokat 

tartalmaznak, melyek spektroszkópiai úton kimutathatóvá, felismerhetővé teszik őket az 

összetett, szerves mátrixban. Az I. API négy heteroatomjának (O, N, S, F) és jól gerjeszthető 

funkciós csoportjainak köszönhetően várhatóan könnyebben elemezhető NIR spektroszkópiai 

úton, míg a három heteroatomot (O, N, Cl) és kisebb, kevésbé rezgethető funkciós csoportokat 

tartalmazó II. API esetében nehézségekre számíthatunk a mennyiségi kalibráció esetén. 

A NIR spektrumokra épülő kalibrációk elkészítésénél fontos szerepe van a modellépítés 

során felhasznált referencia értékeknek. A transzdermális gél készítmények hatóanyag-

tartalmának meghatározása fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadék kromatográfiás 

módszerrel (reversed-phase high-performance liquid chromatography, RP-HPLC) történt, 

melyet az Egis Gyógyszergyár Zrt. Körmendi Gyáregységében rutinszerűen alkalmaznak az 

egyes készítményhez vizsgálatához. Az I. és II. készítmény mérésénél alkalmazott RP-HPLC 

módszerek főbb paramétereit a 4. táblázat foglalja össze. 

4. táblázat:  A transzdermális gélek aktív hatóanyag-tartalmának meghatározására alkalmazott RP-HPLC 

módszerek paraméterei. 

 I. készítmény II. készítmény 

Készülék Shimadzu Nexera HPLC system* 

Mintaadagoló Shimadzu SIL-30AC auto-sampler* 

Minta térfogata 25 µl 20 µl 

Oszlop 
Thermo Scientific BetaBasic Phenyl†  

(250 mm × 4,6 mm; 5 µm) 
Kromasil 100Å C18‡  

(250 mm × 4,6 mm; 5 µm) 

Oszlop hőmérséklete 60 °C 35 °C 

Áramlási sebesség 1,5 ml/perc 1,0 ml/perc 

Mozgófázis összetevői KH2PO4 puffer: 2,7 g/l, pH 3 KH2PO4 puffer: 0.8 g/l, pH 2,5 
 metanol (MeOH) metanol (MeOH) 

 acetonitril (ACN)  

Összetevők arányai (v/v) KH2PO4/MeOH/ACN (6/3/1) A oldat: KH2PO4/MeOH (8/2) 

  B oldat: KH2PO4/MeOH (2/8) 

Elúciós technika izokratikus elúció gradiens elúció 

  A/B (30/70) → A/B (0/100) – 25 perc 

  A/B (0/100) –5 perc 

  A/B (0/100) → A/B (30/70) – 1 perc 

  A/B (30/70) – 4 perc 

Detektálási mód UV (250 nm) UV (254 nm) 

Relatív standard szórás 0,31% 0,32% 
* Shimadzu Corp., Kyoto, Japán 
† Thermo Fischer Scientific Inc., Waltham, MA, USA 
‡ Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 
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A minták tárolása és NIR mérése egyaránt szobahőmérsékleten történt (25±1 °C). A 

készülék és a mintatartó kiválasztásához előzetesen kapott „teszt minták” mérését végeztem el. 

Az ATR FT-IR készülékkel méréstechnikai nehézségek merültek fel, ezért a készülékkel nem 

dolgoztam tovább. A többi készüléken mintánként 3-3 párhuzamos mérést végeztem. 

A NIR tartományban a mintákat transzflexiós technikával mértem. A diszperziós Foss 

NIRSystems 6500, valamint a Fourier transzformációs Spectrum 400 készülékkel (3.1.2.1. és 

3.1.2.2. alfejezetek) Loose Powder Sample Holder (PerkinElmer, Waltham, MA, USA) 

mintatartóban egy hexagonális alumínium reflektorral (PerkinElmer, Waltham, MA, USA), 

mely 0,25 mm rétegvastagságot, ezáltal 0,5 mm optikai úthosszt biztosít (10. ábra). 

 

 

 

10. ábra: A gél minták mérésénél alkalmazott  

Loose Powder Sample Holder és hexagonális alumínium reflektor sematikus ábrája (a), 

valamint a két eszközről készített fényképek (b) 

A diódasoros Perten DA 7250 (3.1.2.3. alfejezet) készüléken Small Sample Dish 

mintatartót (Perten Instruments AB, Hägersten, Svédország) használtam, mely 

peremmagassága 3 mm. Ezt a mintatartót legtöbbször diffúz reflexiós mérésekhez alkalmazzák, 

viszont a jól reflektáló, fehér teflon bevonatának köszönhetően transzflexió is fellép az áttetsző 

minták mérése során. A diódasoros készüléken végzett méréseknél nem tudom egyértelműen 

megmondani, hogy a transzflexiós vagy a diffúz reflexiós fény-anyag kölcsönhatás dominált-e, 

ennek megállapítása nem szükséges a sikeres módszerfejlesztéshez (11. ábra). 

a) b)
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11. ábra: A gél minták mérésénél alkalmazott  

Small Sample Dish mintatartó sematikus ábrája (a), 

valamint az eszközről készült fénykép (b) 

3.2.2. Preparatív kromatográfiás oszloptöltet minták 

A kromatográfiás oszloptöltetek ATR FT-IR vizsgálatához 22 darab kereskedelmi 

forgalomban elérhető, preparatív kromatográfiás töltet készítményből összesen 42 gyártási tétel 

mintája állt rendelkezésemre különböző felületi funkciós csoportokkal, valamint hordozó 

anyaggal (5. táblázat). A mintákat az eredeti puffer oldataikban tároltam a gyártó által javasolt 

tárolási hőmérsékletet betartva. 

Öt készítmény esetében (Capto® Adhere, Poros® HS, MabSelect® SuRe LX, 

Fractogel® SO3
− M és Fractogel® SO3

− S) több gyártási tétellel is rendelkeztem, melyek 

információt szolgáltattak a csoporton belüli változékonyságról, valamint felhasználhattam a 

spektrumok szimulációja során (0. alfejezet). 

A mintákat egyaránt vizsgáltam szárítást követően, valamint mintaelőkészítés nélkül az 

eredeti, szuszpenziós formájukban is. Utóbbira a későbbiekben as is („ahogy van”) mérési 

módszerként hivatkozom. A szárítást a legegyszerűbb lehetőséget követve, dekantálás után, 

szűrési és mosási lépések alkalmazása nélkül, szobahőmérsékleten végeztem (25 ± 1 °C; relatív 

páratartalom: <20%). A légszáraz állapot elérését követően (mintától függően kevesebb, mint 

2 nap) a mintákat jól lezárt edényben, szobahőmérsékleten tároltam (25±1 °C). 

  

b)a)
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5. táblázat: A vizsgált preparatív kromatográfiás oszloptöltet minták listája. 

Készítmény 

{gyártási tételek száma}* 
Ligandum Hordozó anyag Gyártó 

Capto® Adhere  { 8 } 
N-benzil-N-metil-etanolamin 

agaróz 

GE Healthcare 

(Chicago, IL, USA) 

Capto® Adhere ImpRes 

MabSelect® SuRe LX { 5 } 
Protein A 

MabSelect® SuRe 

Butyl Sepharose® High Performance butil 

Capto® MMC multimodális† 

Capto® SP Impres szulfonát 

Phenyl Sepharose® High 

Performance 
fenil 

SP Sepharose® High Performance szulfopropil 

Capto® Q kvaterner amin dextránnal 

kiegészített agaróz Capto® S szulfonát 

Toyopearl® CM-650S karboximetil 

metakrilát 

Tosoh Bioscience 

(Tokyo, Japán) 

Toyopearl® NH2-750F amin 

Toyopearl® SP-650C szulfopropil 

Toyopearl® Phenyl-650M fenil 

Fractogel® SO3
− M { 2 } 

szulfo-izobutil 
Merck Millipore 

(Burlington, MA, 

USA) 

Fractogel® SO3
− S { 2 } 

Fractogel® EMD TMAE Hicap M trimetil-ammónium-etil 

ProSep® Ultra Plus Protein A porózus üveg 

Poros® HS   { 8 } 
szulfopropil poli(sztirol- 

divinil-benzol) 

Thermo Fischer 

(Waltham, MA, USA) 
Poros® XS 

Poros® HQ kvaterner polietilén-imin 

* csak egynél több gyártási tétel esetén kerül feltüntetésre; † fenil és karboxil funkciós csoportok, ill. peptid kötés 

A mintaelőkészítés nélküli és a szárított minták mérését a 3.1. alfejezetben feltüntetett 

valamennyi készüléken elvégeztem mintánként 3-3 spektrumot rögzítve, viszont csak az ATR 

FT-IR spektrumok bizonyultak elég informatívnak mindkét méréssorozat esetében. A 

mintaelőkészítés nélkül felvett spektrumokon a szuszpenzió folyadék fázisa olyan intenzíven 

jelent meg a NIR spektrumokon, hogy a hordozó anyagától és a felületi ligandumoktól eredő 

rezgéseket elfedte, így ezek értékelésével nem haladtam tovább. Az ATR FT-IR méréseknél 

mind a szuszpenziós, mind a szárított mintákat egy hengeres, lapos felületű leszorító elem (flat 

shue; PerkinElmer, Waltham, MA, USA) alkalmazásával 100 N nyomóerő mellett mértem, 
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ezzel biztosítva a töltet szemcséi és a mérőkristály közötti szoros kontaktust. A dolgozatban 

csak az ATR FT-IR mérési eredmények kerülnek bemutatásra. 

 

3.2.3. Hőhatásnak kitett emlőssejtes tápoldatpor minták 

Az emlőssejtes tápoldatporokhoz kapcsolódó munkánál a megfelelően tárolt, valamint 

a hőhatásnak kitett minták megkülönböztetését tűztük ki célul, ezért a gyártó előírásai alapján 

tárolt és hőkezelt tápoldatporok mérését egyaránt elvégeztem. A kísérletek végrehajtásához a 

kereskedelmi forgalomban is elérhető, kínai hörcsög petefészek sejtvonal számára kifejlesztett, 

nagy ipari relevanciával bíró PowerCHO-2 (Lonza, Walkersville, MD, USA) választottuk.  

A tápoldatpor egy sarzsból származó almintáinak hőkezelését kétfaktoros háromszintes 

teljes kísérleti terv szerint hajtottam végre. A két faktor – a hőkezelési hőmérséklet és a 

hőkezelési időtartam – beállítási szintjeit a repülőtéri szállítmányozás során korábbiakban 

tapasztalt szélsőséges hőmérsékleti értékek, valamint előkísérletek eredményei alapján 

terveztem meg. Kontroll mintaként a tápoldatpor tárolási utasításainak megfelelően 

hűtőszekrényben (2-8 °C) tárolt minták kerültek felhasználásra. 

Hőkezelési hőmérséklet értékek: 30 °C, 50 °C, 70 °C 

Hőkezelések időtartamai: 1 h, 7 h, 13 h 

Kontroll minták száma: 3 

Összes minta: 12 

A tápoldatpor mintákat a hőkezeléseket követően exszikkátorban hagytam 

szobahőmérsékletűre (25±1 °C) hűlni, majd a kontroll mintákhoz hasonlóan hűtőszekrényben 

(2-8 °C), légmentesen lezárt edényben tároltam. 

A NIR mérések elvégzése ismételten szobahőmérsékletre ekvilibrált mintákkal, 

25±1 °C-on történt a diszperziós Foss NIRSystems 6500 és a Fourier transzformációs Spectrum 

400 készülékekkel Loose Powder Sample Holder (PerkinElmer, Waltham, MA, USA) 

mintatartót használva diffúz reflexiós technikával, a hexagonális reflektor alkalmazása nélkül. 

Mindkét készüléken mintánként 3-3 spektrumot rögzítettem. A kísérletek elvégzésének idején 

a diódasoros készülék még nem állt rendelkezésünkre, így azon nem végeztem méréseket. 
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A minták mérését a középinfravörös tartományban az ATR FT-IR készülékkel is 

elvégeztem, ennek eredményei viszont elmaradtak a két NIR készülékétől, így nem kerültek 

publikálásra, és a dolgozatban sem térek ki bemutatásukra. 

 

3.2.4. Szimulált spektrumok létrehozása 

A kevés rendelkezésre álló minta megnehezíti a spektroszkópiai módszerfejlesztést. A 

robusztus modellépítés, valamint a statisztikailag megalapozott döntéshozatal elősegítéséhez 

szimulált spektrumokat hoztam létre, melyeket az egyes készülékeken mért abszorbancia 

spektrumok alapján Beleites és mtsi. módszerét követve számoltam [96], spektrális előkezelés 

(szóráskorrekció és simítással kombinált deriválás) nélkül. 

A spektrumok szimulációjához a nyílt forráskódú R programozási nyelv 3.3.1 verzió 

számú R-project szoftverét (R Foundation for Statistical Computing, Bécs, Ausztria) 

alkalmaztam [138], az mvtnorm programcsomagot felhasználva [139]. A szimuláció kezdetén 

definiáltam az egyes adatkészleteken belüli alcsoportokat, majd ezekre az alcsoportokra 

futtattam le a programcsomag rmvnorm függvényét [140,141]. Az algoritmus kiszámolja az 

adott alcsoport kovariancia mátrixát, megszorozza egy normál eloszlásból származó véletlen 

számmal, majd hozzáadja az alcsoporthoz tartozó átlag spektrumhoz. Ily módon korlátlan 

mennyiségű szimulált spektrumot hozhatunk létre. 

 

3.2.4.1. Transzdermális gél készítmények 

A spektroszkópiai mérések során hat adatkészletet kaptam a transzdermális gél 

készítményekről (két készítmény három készülékkel vizsgálva). Ezeket felhasználva 

adatkészletenként 5-5 szimulált adatkészletet hoztam létre az alább definiáltak szerint: 

Kiindulási spektrumok száma: I. készítmény – 9 ∙ 3 = 27 spektrum 

 II. készítmény − 11 ∙ 3 = 33 spektrum 

Spektrális tartomány: DS – 1100-2498 nm 

 FT – 10000-4000 cm–1 (1000-2500 nm) 

 DA – 950-1650 nm 

Spektrumonkénti adatpontok száma: DS – 700 

 FT – 3001 

 DA – 531 
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Alcsoportok definiálása: névleges hatóanyag-tartalom alapján 

Alcsoportok száma: I. készítmény − 9 

 II. készítmény − 11 

Alcsoportonkénti spektrumok száma: minden esetben 3 

Szimulált spektrumok száma alcsoportonként: minden esetben 3 

Szimulált adatkészlet nagysága: I. készítmény – 9 ∙ 3 = 27 spektrum 

 II. készítmény − 11 ∙ 3 = 33 spektrum 

 

3.2.4.2. Kromatográfiás oszlop töltetek 

A kromatográfiás oszlop töltet minták spektroszkópiai vizsgálata során két adatkészletet 

kaptam (egyazon minták előkészítés nélkül, valamint szárítást követően mérve). A 

Capto® Adhere, Poros® HS, MabSelect® SuRe LX, Fractogel® SO3
− M és Fractogel® SO3

− S 

készítmények spektrumait felhasználva 5-5 szimulált adatkészletet hoztam létre az alább 

definiáltak szerint: 

Kiindulási spektrumok száma: 75 

Spektrális tartomány:  4000-650 cm–1  

Spektrumonkénti adatpontok száma: 3351 

Alcsoportok definiálása:  készítmények szerint 

Alcsoportok száma: 5 

Alcsoportonkénti spektrumok száma:  Capto® Adhere – 24 

  Poros® HS – 24 

  MabSelect® SuRe LX – 15 

  Fractogel® SO3
− M – 6 

  Fractogel® SO3
− S – 6 

Szimulált spektrumok száma alcsoportonként:  minden esetben 25 

Szimulált adatkészlet nagysága: 5 ∙ 25 = 125 spektrum 

 

3.2.4.3. Tápoldatpor 

A hőhatásnak kitett tápoldatpor spektroszkópiai vizsgálata során két adatkészletet 

kaptam (egyazon minták kétféle készülékkel mérve). Ezek közül a szimuláció elvégzéséhez 
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csak a DS készülékkel mért spektrumokat használtam fel (ld. 4.3.2. alfejezet), 5 szimulált 

adatkészletet létrehozva az alább definiáltak szerint: 

Kiindulási spektrumok száma: 12 ∙ 3 = 36 spektrum 

Spektrális tartomány:  2200-2300 nm 

Spektrumonkénti adatpontok száma: 51 

Alcsoportok definiálása:  a hőkezelés hőmérséklete alapján 

Alcsoportok száma: 4 

Alcsoportonkénti spektrumok száma:  9 

Szimulált adatkészlet nagysága: 4 ∙ 9 = 36 spektrum 

A tápoldatpor spektrumok alapján képzett szimulált adatkészleteket osztályozási 

algoritmusok teszteléséhez használtam fel.  

 

3.3. Adatelemzési módszerek 

A spektroszkópiai modellfejlesztés fontos része a matematikai előkezelés kiválasztása. 

Mivel az optimális előkezelés egyaránt függ a készülék jellemzőitől, a vizsgálandó mintától és 

az információ spektrumban való megjelenésének jellegétől, ezért a megfelelő beállítások 

kiválasztása esetről-esetre, külön történik. A doktori dolgozatomban érintett kísérletsorozatok 

kiértékelése során felhasznált spektrum előkezeléseket a 6. táblázat foglalja össze. Elvégzésük 

minden esetben az Unscrambler X 10.4 (CAMO Software AS, Oslo, Norvégia) programmal 

történt. A disszertációm tárgyát képező elemzéseknél megfelelőnek talált matematikai 

előkezeléseket és azok beállítási értékeit a 4. Eredmények fejezetben az egyes alfejezetek elején 

ismertetem. 

6. táblázat: Az egyes kísérletsorozatokban alkalmazott spektrum előkezelések listája.  

(TG: transzdermális gél készítmény; KO: kromatográfiás oszlop töltet; TP: tápoldatpor) 

Spektrum előkezelés Technika 
Kísérlet 

TG KO TP 

Alapvonal korrekció  
standard normális változó transzformáció (SNV) ✓ ✓  

arányos szóródási korrekció (MSC) ✓   

Simítással kombinált 

másodfokú deriválás 

kapu-rés módszer ✓  ✓ 

Savitzky−Golay módszer ✓   
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A doktori dolgozatom készítéséhez a kutatócsoport számára elérhető 

programcsomagokban elérhető és a szakirodalmi hivatkozásokban is gyakran előforduló 

technikákat alkalmaztam. Ezek a mintázatfelismerési eljárások közül a főkomponens-elemzés 

(PCA), az osztályozási módszerek közül a lineáris diszkriminancia-elemzés (LDA), a részleges 

legkisebb négyzetes diszkriminancia-elemzés (PLS-DA) és az osztályanalógiák közvetett 

modellezése (SIMCA), valamint a regressziós technikák közül a részleges legkisebb négyzetes 

regresszió (PLSR). Az egyes kísérletsorozatokhoz tartozó módszereket az 7. táblázat foglalja 

össze. 

7. táblázat: Az egyes kísérletsorozatokban alkalmazott sokváltozós adatelemzési módszerek listája.  

(TG: transzdermális gél készítmény; KO: kromatográfiás oszlop töltet; TP: tápoldatpor) 

Cél Adatelemzési módszer 
Kísérlet 

TG KO TP 

Mintázatfelismerés  PCA  ✓ ✓ 

Osztályozás 

PCA-LDA   ✓ 

PLS-DA   ✓ 

SIMCA  ✓ ✓ 

Regresszió PLSR ✓   

 

A dolgozatban bemutatott PCA-kat két programmal hajtottam végre. A preparatív 

kromatográfiás oszloptöltetek spektrumainak elemzéséhez az Unscrambler X (CAMO 

Software AS, Oslo, Norvégia; verziószám: 10.4) programot használtam. A tápoldatporok 

spektrumainak vizsgálata az Unscrambler X (CAMO Software AS, Oslo, Norvégia; 

verziószám: 10.3) és a Statistica 64 (Dell Inc., Tulsa, OK, USA; verziószám: 13) programmal 

történt, minden esetben NIPALS algoritmust [79] alkalmazva. Bár előzetes tájékozódás céljából 

a transzdermális gél minták spektrumain is végeztem PCA-t, ezek bemutatására nem térek ki. 

A kromatográfiás oszloptöltetek spektrumainak vizsgálatánál bemutatott SIMCA 

modellezés az Unscrambler X (CAMO Software AS, Oslo, Norvégia; verziószám: 10.4) 

program felhasználásával történt. A kapott egyosztályos modellekkel végzett besorolást a 

szenzitivitás (érzékenység), specificitás (fajlagosság), pozitív prediktív (jósló) érték (positive 

predictive value, PPV), és negatív prediktív érték (negative predictive value, NPV) alapján 

értékeltem. A szenzitivitás megmutatja, hogy az adott modell milyen jól ismerte fel az adott 

osztályhoz tartozó („pozitív”) elemeket. A specificitás arról ad információt, hogy az osztályhoz 



46 

 

nem tartozó („negatív”) elemek milyen arányban kerültek visszautasításra. A PPV és NPV 

pedig a pozitív és negatív találatok helyességének valószínűségét becsülik meg [142]. 

A transzdermális gél minták elemzésénél szerepet kapó PLSR-t az Unscrambler X 

(CAMO Software AS, Oslo, Norvégia; verziószám: 10.4) program felhasználásával hajtottam 

végre. A kalibráció és kereszt-ellenőrzés során kapott becslések standard eltérései (RMSEC és 

RMSECV), Pearson-féle korrelációs koefficiens négyzetei (R2
cal és R2

cv), valamint a referencia 

(koncentráció) adatok szórásának és a kalibrációs hibának az arányai (RPDcal és RPDcv) alapján 

hoztam döntéseket [143,144]. 

A tápoldatporok spektrumainak vizsgálatánál szereplő PCA-LDA-t és PLS-DA-t a 

Statistica 64 (Dell Inc., Tulsa, OK, USA; verziószám: 13) program felhasználásával végeztem 

el. A SIMCA modellezés az Unscrambler X (CAMO Software AS, Oslo, Norvégia; 

verziószám: 10.3) program felhasználásával történt.  

A tápoldatpor minták spektrumai alapján végzett PCA-LDA, PLS-DA és SIMCA 

osztályozásnál figyelembe kellett vegyem, hogy ezek a módszerek nem nyújtanak robusztus 

modelleket kis kalibrációs mintaszámok esetén [145]. Ennek ellensúlyozására ismételt 

mintavételezéses technika alkalmazható [146]. A szimulált spektrumok csoportjaiban 9 almintát 

képeztem: mindegyik almintánál eltávolítottam egyet a 9, adott csoporthoz tartozó 

spektrumból, majd létrehoztam az osztályozó modellt, amit az eredeti spektrumokkal 

teszteltem. Ezáltal minden adatkészlethez 9-9 modellt és 9-9 osztályozási eredményt hoztam 

létre, így teljesebb képet kapva az egyes algoritmusok osztályozó képességéről és 

robusztusságáról. A kapott PCA-LDA, PLS-DA és SIMCA modelleket a helyes osztályozási 

hányad (correct classification rates, CC%) és téves osztályozási hányad (incorrect 

classification rates, IC%) értékei alapján hasonlítottam össze.  
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4. Eredmények értékelése 

4.1. Készülék kiválasztása transzdermális gélek NIR spektroszkópiai vizsgálatához 

4.1.1. A spektrumok jellemzése 

A két féle összetételű, különböző hatóanyagot tartalmazó transzdermális gél mintákat 

három különböző optikai felépítéssel rendelkező NIR spektrofotométerrel vizsgáltam. A 

készítményekről felvett DS, FT és DA spektrumokon látható, hogy az egyes készülékeknél mért 

abszorbancia értékek eltérő skálán mozognak: a DS készülék esetében elért maximum 

abszorbancia nem haladja meg az 1-et, míg az FT és DA esetében 1,8-1,9 körüli értékeket is 

detektáltam (12. ábra). Ennek az eltérésnek az oka elsősorban az eltérő referencia anyagokban 

keresendő. A DS spektrofotométer enyhén sárgás, porózus felszínű kerámia referenciával 

rendelkezik, mely a NIR régió bizonyos tartományian kevésbé veri vissza a fényt, mint az FT 

készülék arany referenciája, vagy a DA készülék erősen reflektáló kerámia referenciája [147]. 

Ezen felül utóbbi két típus a poszt-diszperzív kialakítás miatt intenzívebb bemenő fényárammal 

rendelkezik, mint a pre-diszperzív kialakítású DS készülék. Az egyes készülékek 

detektorkarakterisztikája szintén különbözik. 

A DA készülék a 950-1650 nm-es tartományon rögzít spektrumokat, mely egy kisebb 

szakasz a DS és FT készülék 1100-2500 nm és 1000-2500 nm (10000-4000 cm–1) közötti 

mérési tartományához képest. Az 1150-1250 nm szakaszon jelentkező karakterisztikus 

csúcsokon is jól megfigyelhető, hogy a DA a másik két készüléknél jobb jel-zaj aránnyal mér 

a kisebb hullámhosszú tartományban. Továbbá a DA spektrumokon megmutatkozik az API 

koncentráció változásával korreláló alapvonal-eltolódás is. Ez a jelenség a minták fizikai 

tulajdonságainak változékonyságával magyarázható: az eltérő API koncentrációjú mintákat 

eltérő viszkozitás és opálosság jellemezte, melyek a fényszórási effektusokon keresztül NIR 

tartományú spektrumok alapvonal változásában mutatkozhatnak meg [57]. 
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12. ábra: Az I. készítmény (a, c, e) és a II. készítmény (b, d, f) mintáiról felvett  

diszperziós (a-b), Fourier-transzformációs (c-d) és dióda soros (e-f) NIR spektrumok  

az aktív hatóanyag (API) névleges koncentrációja szerint színezve. 

 

Valamennyi spektrumon dominál az 1450 és 1940 nm-nél jelentkező O-H elnyelési 

régió, de az 1190 nm-nél található O-H abszorpciós sáv csak a DA spektrumoknál szembetűnő 

[148]. Ahogy a 3.2. alfejezetben is megállapítottam, az I. API több heteroatomot és jól 

gerjeszthető infra-aktív funkciós csoportot tartalmaz, így lehetővé téve, hogy 

megkülönböztessük a krém többi összetevőjétől. Ezzel ellentétben a II. API csak kevés 

a) b)

c) d)

e) f)
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heteroatommal rendelkezik, tehát nehezebben azonosítható a mátrix komponensek O-H, C-H 

és C-O rezgései által uralt spektrumokban. A két készítmény közötti különbség meg is 

mutatkozik a DS és FT spektrumok 1675-1825 nm és 2150-2400 nm közötti szakaszain, 

valamint a DA spektrumok fentebb már említett 1150-1250 nm közötti tartományán. 

 

4.1.2. A transzdermális gél spektrumok mennyiségi elemzése 

A spektrumokon megjelenő csúcsok és a készítmények API koncentrációja közötti 

kapcsolatot PLSR alkalmazásával vizsgáltam. Ahogy a legtöbb közvetett technika esetében, a 

NIR alapú mennyiségi modellek megalkotásánál is fontos a megfelelően pontos referencia 

értékek alkalmazása, hiszen a közvetett analízis jellegéből adódóan a referencia módszer hibája 

jelentkezik a későbbi predikció pontatlanságában is. A gyógyszergyártó által végzett RP-HPLC 

analízis eredményeit összevetve a névleges koncentráció értékekkel azt láthatjuk, hogy 

valamennyi készítmény a névlegesnél kicsivel több API-t tartalmazott (13. ábra), tehát a 

névleges értékek alkalmazásával kevésbé pontos kalibrációkat hoznánk létre. Ezért a PLSR 

elvégzéséhez az RP-HPLC méréssel kapott koncentrációkat használtam fel. 

 

 

13. ábra: Az I. készítmény (a) és a II. készítmény (b) RP-HPLC-vel mért hatóanyag-tartalma  

a névleges hatóanyag-tartalom függvényében. 

 

 A PLSR hibáját szintén meghatározzák a spektrumok tulajdonságai (jel-zaj arány, 

alapvonal-eltolódás, átlapoló csúcsok), melyen matematikai előkezelések alkalmazásával 

változtathatunk (ld. 2.2.3.1. alfejezet). A transzdermális készítmények esetében a megfelelő 

a) b)
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matematikai előkezelés kiválasztása a PLSR során kapott RMSEC és RMSECV eredmények 

alapján történt. Mivel az egyes készülékek eltérő lépésközzel rögzítik a spektrumokat és jel-zaj 

arányukat tekintve is különböznek, az optimálást mindhárom készüléknél és mindkét 

készítményén egymástól függetlenül végeztem. A kiválasztott és későbbiekben alkalmazott 

matematikai módszereket a 8. táblázat foglalja össze. 

 

8. táblázat: A transzdermális gél spektrumok elemzése során alkalmazott matematika előkezelések. 

Spektrofotométer típusa DS FT DA 

Készítmény és hatóanyag I. II. I. II. I. II. 

Szóráskorrekció SNV MSC SNV MSC SNV SNV 

D
er

iv
ál

ás
 

Módszer 
Savitzky-

Golay 
kapu-rés kapu-rés - 

Savitzky-

Golay 
kapu-rés 

Derivált rendje 2 2 2 - 2 2 

Polinom foka 2 - - - 2 - 

Simító pontok száma 9 - - - 9 - 

Rés pontjainak száma - 1 1 - - 1 

Kapu pontjainak 

száma 
- 5 19 - - 5 

 

A teljes tartományú alapspekrumokra és az előkezelésen átesett spektrumokra végzett 

PLSR során kapott RMSEC, RMSECV, R2
cal, R2

cv, RPDcal és RPDcv értékeket a 9. és 10. 

táblázat mutatja be. 

A DS alapspektrumokra végzett elemzés során az algoritmus által megállapított látens 

változók száma mindkét készítménynél nagy értéket (LV = 9 és 8) vett fel (9. és 10. táblázat). 

Ilyen sok LV túlillesztett modellre utalhat [79,149]. A matematikai előkezelések 

alkalmazásával ez a szám reálisnak tekinthető LV = 3 illetve 4 értékre csökken. Ezen felül az 

I. készítmény esetében az RMSECV közel felére csökken az előkezelések után, valamint az 

RMSEC és RMSECV közötti eltérés is kisebbé válik. Utóbbi változások megfigyelhetők a 

II. készítményre kapott RMSEC és RMSECV értékek esetében is. Tehát a DS spektrumok 

esetében látszik, milyen kiemelkedő jelentősége van a megfelelő előkezelés alkalmazásának. 

Az I. készítmény hatóanyag-koncentrációjára számított modell 10-nél magasabb RPDcal és 

RPDcv értékeket eredményez, mely azt jelenti, hogy a modell kiválóan alkalmazható 

mennyiségi meghatározásra. A II. készítmény esetében ezek az értékek 5 és 8 között vannak, 

tehát ez a modell is alkalmas mennyiségi analízisre, de a kapott koncentráció értékek kevésbé 

megbízhatók [143]. 
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Az FT alapspektrumokkal az I. készítményre készített PLSR modell 6 LV 

felhasználásával jobb RMSECV értéket ért el, mint a DS alapspektrumok modellje 9 LV-vel. 

(9. táblázat). Az előkezelésen átesett FT spektrumok pedig hasonló RMSEC, RMSECV és R2 

eredményeket értek el, mint a DS modellje, ehhez pedig azzal azonos számú LV-t használtak. 

Ezzel ellentétben a II. készítmény FT spektrumaival igen rossz teljesítménymutatókkal 

rendelkező modellt kaptam, ami az RPDcv = 3 értéket alapul véve csupán durva becslésre lenne 

alkalmazható a II. készítmény API koncentrációjának meghatározásakor (10. táblázat). 

 Az előkezelésen átesett DA spektrumokra épülő modelleknek kiemelkedően jó RMSE, 

R2 és RPD értékek adott az I. készítmény esetében, ehhez mindössze 2 LV-t felhasználva (9. 

táblázat). Az RPDcal és RPDcv magasabb, mint 30, tehát ez a kalibrációs modell nagy 

pontossággal képes meghatározni az I. API koncentrációját a készítményben. A II. készítmény 

előkezelt DA spektrumai bár nem mutatnak nagy eltérést a DS és FT kalibrációihoz képest (10. 

táblázat), de RPDcal = 7 és RPDcv = 10 értékei azt mutatják, hogy ez a modell is kiválóan 

alkalmas mennyiségi analízis megvalósítására [143]. 

 A PLSR modellek regressziós együtthatóit elemezve megvizsgálhatjuk, mely csúcsok 

változása áll a DA spektrum alapú modellek sikeresebb működésének hátterében (14. ábra). Az 

I. készítmény DA modelljéhez tartozó regressziós együttható (14/e ábra) nagy hasonlóságot 

mutat az I. API előkezelésen átesett DA spektrumával (14/g ábra). Egy jelentős csúcs látható 

1620 nm környékén, mely felismerhető a DS és FT modellek regressziós együtthatóin (14/a és 

14/c ábra), de utóbbiaknál jóval kisebb relevanciával rendelkezik. További csúcsok jelennek 

meg az 1080-1220 nm közötti szakaszon, melyek már alig észrevehetők a DS regressziós 

együtthatóján, az FT esetében pedig beleolvadnak a zajba.  
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9. táblázat: Az I. készítmény diszperziós (DS), Fourier-transzformációs (FT) és diódasoros (DA) készülékkel 

felvett alapspektrumaira és matematikailag előkezelt spektrumaira végzett PLSR eredményei.  

(LV: látens változók száma, RMSE: becslés standard eltérése, RPD: relatív korrigált tapasztalati szórás, 

R2: Pearson-féle korrelációs koefficiens négyzete) 

  Előkezelés LV RMSE RPD R2 

DS 

kalibráció 
— 9 

0.095 13.91 0.9948 

kereszt-ellenőrzés 0.261 5.29 0.9642 

kalibráció SNV  
Savitzky-Golay 2. derivált 

3 
0.089 14.85 0.9955 

kereszt-ellenőrzés 0.125 11.03 0.9918 

FT 

kalibráció 
— 6 

0.125 10.62 0.9911 

kereszt-ellenőrzés 0.216 6.39 0.9755 

kalibráció SNV  

kapu-rés 2. derivált 
3 

0.083 16.00 0.9961 

kereszt-ellenőrzés 0.130 10.61 0.9911 

DA 

kalibráció 
— 2 

0.145 9.15 0.9881 

kereszt-ellenőrzés 0.171 8.05 0.9846 

kalibráció SNV  
Savitzky-Golay 2. derivált 

2 
0.040 32.94 0.9991 

kereszt-ellenőrzés 0.045 30.96 0.999 

 

10. táblázat: A II. készítmény diszperziós (DS), Fourier-transzformációs (FT) és diódasoros (DA) készülékkel 

felvett alapspektrumaira és matematikailag előkezelt spektrumaira végzett PLSR eredményei.  

(LV: látens változók száma, RMSE: becslés standard eltérése, RPD: relatív korrigált tapasztalati szórás, 

R2: Pearson-féle korrelációs koefficiens négyzete) 

  
Előkezelés LVs RMSE RPD R2 

DS 

kalibráció 
— 8 

0.113 8.81 0.9871 

kereszt-ellenőrzés 0.228 4.50 0.9506 

kalibráció MSC  

kapu-rés 2. derivált 
4 

0.135 7.37 0.9816 

kereszt-ellenőrzés 0.193 5.33 0.9648 

FT 

kalibráció 
— 4 

0.312 3.19 0.9018 

kereszt-ellenőrzés 0.476 2.16 0.7853 

kalibráció 
MSC 3 

0.275 3.62 0.9237 

kereszt-ellenőrzés 0.344 2.99 0.8879 

DA 

kalibráció 
— 4 

0.161 6.20 0.9740 

kereszt-ellenőrzés 0.185 5.54 0.9674 

kalibráció SNV  

kapu-rés 2. derivált 
4 

0.101 9.83 0.9897 

kereszt-ellenőrzés 0.144 7.13 0.9803 
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14. ábra: Az előkezelésen átesett DS (a, b), FT (c, d) és DA (e, f) spektrumok  

PLSR modelljeihez tartozó regressziós együtthatói,  

valamint az I. API (g) és II. API (h) DA készülékkel mért SNV korrigált második derivált spektrumai. 

Az I. készítmény eredményei a bal (a, c, e), a II. készítmény eredményei pedig a jobb oldalon (b, d, f) láthatók.  

a) b)

c) d)

e) f)

g) h)
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 Hasonló megállapításokat tehetünk a II. készítmény spektrumaival kapott regressziós 

együtthatókat megvizsgálva is (14/b, 14/d és 14/f ábra). A II. API felismerése szempontjából 

jelentős, 1132 nm környékén található csúcsnak csak a DA regressziós együtthatóján van nagy 

abszolút értéke, a DS és FT regressziós együtthatóin a zajjal összemérhető értékek jellemzők. 

A DA regressziós együtthatón megfigyelhető egy másik szakasz is 1360-1430 nm között, mely 

jelentős a kalibráció szempontjából. Ez a régió a DS és FT esetében is kiemelt fontosságú, bár 

a II. API SNV korrigált második derivált spektrumán csak apró csúcsok láthatók ezen a régión 

(14/h ábra). 

 A kalibrációk eredményeinek megerősítésére szimulált spektrumokra épülő PLSR 

modelleket is felhasználtam. Az eredeti spektrumok alapján előállított öt szimulált adatkészlet 

spektrumait egyrészt validáló adatkészletként alkalmaztam az eddigiekben bemutatott 

regressziós modellek tesztelésére (11. táblázat), másrészt az előbbiekével azonos matematikai 

előkezelést követően újabb modelleket hoztam létre velük. Utóbbi modellek validálásához az 

eredeti adatkészlet spektrumait használtam (12. táblázat). A DS és DA esetében nem 

tapasztaltam szignifikáns eltérést az eredeti és a szimulált adatkészlet spektrumaira épülő 

modellek eredményei között (p = 0,05). 

Az FT modellek eredményeit megnézve tapasztalhatjuk, hogy az RMSE, R2 és RPD 

értékek nagy szórást mutatnak (12. táblázat), mely hátterében az FT spektrumok nagyobb 

változékonysága állhat. Ez a változékonyság a modellekhez felhasznált LV-k számában is 

megmutatkozik: a II: készítményről felvett FT spektrumok nagy komplexitású, 4-9 LV-t 

tartalmazó kalibrációs modelleket eredményeznek. Az I. készítményről felvett FT 

spektrumokkal ezzel szemben csak 3-4 LV-n alapuló modelleket kapunk. A DS és DA esetében 

is jellemző, hogy a nehezebben azonosítható II. API-t tartalmazó II. készítmény összetettebb 

modellekkel írható le, de a szimulált spektrumok esetén nem különbözik jelentősen az LV-k 

száma az eredeti spektrumokra számolt modellek LV számaitól. Ez azt mutatja, hogy a 

szimulált spektrumok alkalmazásánál egyedül a II. készítményhez létrehozott FT adatkészlet 

nyújt kevésbé megbízható eredményeket. 
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11. táblázat: A két transzdermális gél készítmény spektrumaira végzett PLSR eredményei.  

C: kalibráció (eredeti spektrumok), CV: kereszt-ellenőrzés, P: előrebecslés (G1-G5 adatkészletek). 

 

Készülék 
Spektrum 

előkezelés 

Kalibráló 

adatkészlet 
LV 

RMSE R2 RPD 

 C CV P C CV P C CV P 

I.
 k

és
zí

tm
én

y
  

(I
. 

A
P

I)
 

DS 

SNV  

Savitzky-Golay 

2. derivált 

G1  

3 0.089 0.125 

0.095 

0.9955 0.9918 

0.9960 

14.9 11.0 

15.8 

G2  0.110 0.9933 12.2 

G3  0.109 0.9932 12.1 

G4  0.107 0.9935 12.4 

G5  0.133 0.9908 10.5 

FT 

SNV  

kapu-rés  

2. derivált 

G1  

4 0.135 0.193 

0.152 

0.9816 0.9648 

0.9770 

7.4 5.3 

6.6 

G2  0.168 0.9729 6.1 

G3  0.163 0.9735 6.1 

G4  0.146 0.9799 7.1 

G5  0.139 0.9818 7.4 

DA 

SNV  

Savitzky-Golay 

2. derivált 

G1  

3 0.083 0.130 

0.122 

0.9961 0.9911 

0.9917 

16.0 10.6 

11.0 

G2  0.136 0.9897 9.9 

G3  0.107 0.9937 12.6 

G4  0.108 0.9937 12.6 

G5  0.089 0.9966 17.2 

II
. 
k

és
zí

tm
én

y
  

(I
I.

 A
P

I)
 

DS 

MSC  

kapu-rés  

2. derivált 

G1  

3 0.275 0.344 

0.372 

0.9237 0.8879 

0.8699 

3.6 3.0 

2.8 

G2  0.286 0.9214 3.6 

G3  0.399 0.8545 2.6 

G4  0.336 0.8875 3.0 

G5  0.372 0.8707 2.8 

FT MSC 

G1  

2 0.040 0.045 

0.045 

0.9991 0.9990 

0.9989 

32.9 31.0 

30.0 

G2  0.033 0.9994 40.3 

G3  0.039 0.9992 34.5 

G4  0.042 0.9990 31.9 

G5  0.045 0.9990 31.1 

DA 

SNV  

kapu-rés  

2. derivált 

G1  

4 0.101 0.144 

0.101 

0.9897 0.9803 

0.9898 

9.9 7.1 

9.9 

G2  0.111 0.9877 9.0 

G3  0.118 0.9867 8.7 

G4  0.127 0.9837 7.8 

G5  0.135 0.9818 7.4 
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12. táblázat: A két transzdermális gél készítmény spektrumaira végzett PLSR eredményei.  

C: kalibráció (eredeti spektrumok), CV: kereszt-ellenőrzés, P: előrebecslés (G1-G5 adatkészletek). 

 

Készülék 
Spektrum 

előkezelés 

Modellépítő 

adatkészlet 
LV 

RMSE R2 RPD 

 C CV P C CV P C CV P 

I.
 k

és
zí

tm
én

y
  

(I
. 

A
P

I)
 

DS 
SNV  

Savitzky-Golay 

2. derivált 

G1  3 0.072 0.140 0.084 0.9971 0.9897 0.9961 18.5 9.9 16.0 

G2  3 0.074 0.128 0.077 0.9969 0.9914 0.9969 17.9 10.8 17.9 

G3  3 0.085 0.129 0.088 0.9959 0.9913 0.9957 15.7 10.7 15.3 

G4  3 0.083 0.145 0.085 0.9961 0.9889 0.9960 15.9 9.5 15.7 

G5  3 0.097 0.127 0.135 0.9947 0.9915 0.9927 13.7 10.8 11.7 

FT 
SNV  

kapu-rés  

2. derivált 

G1  4 0.040 0.120 0.048 0.9991 0.9924 0.9987 33.0 11.5 27.5 

G2  4 0.049 0.097 0.067 0.9986 0.9951 0.9975 26.9 14.2 20.2 

G3  4 0.043 0.141 0.067 0.9990 0.9896 0.9975 31.2 9.8 20.1 

G4  3 0.102 0.159 0.111 0.9867 0.9941 0.9943 8.7 13.0 13.3 

G5  3 0.075 0.099 0.136 0.9968 0.9948 0.9914 17.7 13.9 10.8 

DA 
SNV  

Savitzky-Golay 

2. derivált 

G1  2 0.039 0.053 0.039 0.9991 0.9985 0.9991 33.6 26.1 34.3 

G2  2 0.044 0.047 0.049 0.9989 0.9988 0.9987 30.5 29.0 27.5 

G3  2 0.044 0.065 0.043 0.9989 0.9978 0.9990 30.1 21.2 31.4 

G4  2 0.044 0.055 0.043 0.9989 0.9984 0.9990 30.4 25.0 31.2 

G5  2 0.050 0.053 0.055 0.9986 0.9985 0.9984 26.7 25.8 25.3 

II
. 
k

és
zí

tm
én

y
  

(I
I.

 A
P

I)
 

DS 
MSC  

kapu-rés  

2. derivált 

G1  5 0.148 0.239 0.150 0.9780 0.9459 0.9777 6.8 4.3 6.7 

G2  6 0.079 0.140 0.118 0.9937 0.9814 0.9864 12.6 7.3 8.6 

G3  6 0.081 0.156 0.129 0.9934 0.9769 0.9841 12.3 6.6 7.9 

G4  6 0.090 0.181 0.151 0.9919 0.9688 0.9782 11.1 5.7 6.8 

G5  5 0.106 0.175 0.144 0.9887 0.9710 0.9801 9.4 5.9 7.1 

FT MSC 

G1  9 0.056 0.231 0.181 0.9969 0.9496 0.9705 17.9 4.5 5.8 

G2  4 0.199 0.302 0.262 0.9600 0.9134 0.9339 5.0 3.4 3.9 

G3  6 0.188 0.367 0.253 0.9646 0.8722 0.9357 5.3 2.8 4.0 

G4  9 0.086 0.276 0.146 0.9925 0.9276 0.9800 11.6 3.7 7.1 

G5  6 0.182 0.365 0.339 0.9668 0.8736 0.9222 5.5 2.8 3.6 

DA 
SNV  

kapu-rés  

2. derivált 

G1  4 0.110 0.062 0.120 0.9878 0.9774 0.9854 9.1 6.7 8.3 

G2  5 0.068 0.106 0.126 0.9953 0.9894 0.9848 14.7 9.7 8.1 

G3  5 0.058 0.159 0.093 0.9966 0.9760 0.9915 17.3 6.5 10.9 

G4  4 0.112 0.164 0.130 0.9871 0.9747 0.9836 8.8 6.3 7.8 

G5  4 0.117 0.165 0.130 0.9862 0.9743 0.9842 8.5 6.2 8.0 

b)
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4.1.3. A készülékek összehasonlítása során kapott eredmények összegzése 

A két transzdermális készítmény vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy a készítmény 

összetételén felül az alkalmazott NIR spektrofotométer típusa is nagy hatással van a NIR 

spektrumra épülő PLSR kalibrációk pontosságára. Az eltérő optikai konstrukciójú készülékek 

különbségeket mutattak a mérési idő, a mérési tartomány és a jel-zaj arány tekintetében is. Az 

általam vizsgált készítmények esetében a legjobb eredményeket a DA készülék adta. Ha a DA 

spektrumokkal kapott 0,040% és 0,144% RMSECV értékeket átszámítjuk a hatóanyag-tartalom 

célértékéhez viszonyított relatív hibára, akkor az I. készítmény esetén 1,3%, míg a 

II. készítmény esetén 7,2%-os relatív hibával dolgoztam. Ezzel szemben a DS készülék 0.125% 

RMSECV (4.2%-os relatív hiba) és 0.193% RMSECV (9.7%-os relatív hiba) eredményeket ért 

el, az FT készülék pedig 0.130% RMSECV (4.3%-os relatív hiba) és 0.344% RMSECV 

(17.2%-os relatív hiba) értékeket adott. 

Az európai gyógyszerhatóság előírásai szerint a kereskedelmi forgalomba bocsátott 

készítmények maximum 5%-al térhetnek el a névleges hatóanyag-tartalomtól, az Amerikai 

Egyesült Államok előírásai ennél megengedőbbek és ±10%-os ingadozást fogadnak el 

[132,150]. A DA esetében bemutatott eredmények azt mutatják, hogy a DA mindkét 

készítmény esetében alkalmas a ±10%-os hibahatáron belül biztonságosan megállapítani a 

hatóanyag-tartalmat, az I készítménynél pedig megfelelő lehet a ±5%-os tűréstartományon 

belüli értékek igazolására is. 

A DA alkalmazásának további előnyös tulajdonsága, hogy a DA készülékek nem 

tartalmaznak mozgó alkatrészeket, ezáltal gyorsak, robusztusak, valamint mozgó minták 

mérésére is alkalmasak. A készülékek in-line/on-line folyamatba illesztése közvetlenül 

megtörténhet (a készüléket helyezik a gyártósor felé, vagy a reaktorra/csövekre illesztik), tehát 

nem kell érzékeny optikai kábeleket használni, valamint a készülékek és mérési helyszínek 

közötti kalibráció transzfer is nagymértékben leegyszerűsödik. 

Összefoglalva, a NIR spektroszkópia a megfelelő matematikai módszerekkel 

kombinálva alkalmas a transzdermális gél minták API tartalmának meghatározására. A 

készülék kiválasztását, a mérés optimálását, majd a módszer megfelelő validálását követően a 

rutin gyakorlatban alkalmazott, mintelőkészítést igénylő RP-HPLC-s technika kiegészíthető, 

akár ki is váltható a gyors, nagy áteresztőképességű, mintaelőkészítést nem igénylő és 

vegyszermentes NIR technikával. 
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4.2. Mintakezelési technikák a preparatív kromatográfiás oszlopok ATR FT-IR 

spektroszkópiai vizsgálatához 

4.2.1. A spektrumok jellemzése 

A kereskedelmi forgalomban elérhető preparatív kromatográfiás oszloptölteteket az 

eredeti szuszpenziós állagú mintákon közvetlenül (továbbiakban as is minták), valamint a 

szakirodalmi hivatkozásokban is megtalálható szárításos mintaelőkészítést követően is 

vizsgáltam, hogy tanulmányozzam a mintaelőkészítés nélküli gyors és kis anyagigényű mérés 

lehetőségét ATR FT-IR technikával. 

A matematikai előkezelés nélküli ATR FT-IR spektrumok a 15/a és 15/b ábrákon 

láthatók. Az as is minták jelentős méretű csúcsokkal rendelkeznek a vízre jellemző elnyelési 

sávoknál 3400 cm–1 és 1650 cm–1 környékén [151]. A szárításon átesett minták esetében szintén 

látható kisebb változékonyság az említett hullámszám értékeknél, mely az egyes 

mintacsoportok eltérő higroszkóposságának tulajdonítható. Az ujjlenyomat régió 

1500-900 cm–1 közötti szakaszán viszont az as is és a szárított minták spektrumai nagy 

hasonlóságot mutatnak. Mindkét mintacsoportot alapvonal-eltolódások jellemzik, melyek a 

szilárd szemcsék és a mérőkristály között kialakuló kontaktus változékonyságának 

tulajdonítható [152]. A poli(sztirol-divinil-benzol) [P(S-DVB)] hordozójú minták spektrumai 

jóval alacsonyabb intenzításúak a többi típus spektrumainál. Ez a jelenség azzal magyarázható, 

hogy a kemény, rugalmatlan P(S-DVB) szemcsék érintkeztek a legkisebb felületen a 

mérőkristállyal. 

Hogy elkerüljem az O-H kötésekre jellemző karakterisztikus csúcsok hatását a minták 

elkülönítése során, a spektrumok sokváltozós adatelemzését az 1500-900 cm–1 szakaszon 

folytattam. Az alapvonal-eltolódások kiküszöbölésére használt SNV korrekciót is ezekre a 

szakaszokra végeztem, ezáltal tovább minimalizálva a minták nem kontrollált 

nedvességtartalmának O-H elnyelési sávokon keresztül jelentkező hatását. 
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15. ábra: A kromatográfiás oszloptöltet minták előkezelés nélküli (a, b) és SNV korrigált spektrumai (c, d). A bal 

oldali ábrák (a, c) az „as is” mérés spektrumait, míg a jobb oldali ábrák (b, d) a szárított  

minták spektrumait mutatják a 4000-650 cm–1 és a 1500-900 cm–1 szakaszokon.  

A spektrumok színe a töltet hordozójának anyagát mutatja: agaróz, metakrilát, P(S-DVB), üveg. 

A 15/c és 15/d ábrán megfigyelhető, hogy az SNV korrekció jelentősen csökkentette a 

spektrumok közötti alapvonal-eltolódásokat, de eközben megváltoztatta az egyes 

mintatípusokra jellemző csúcsok egymáshoz viszonyított arányait is. Ez leginkább a P(S-DVB) 

hordozójú minták kis intenzitású csúcsainak „megnövekedésén” szembetűnő. Mivel ebben a 

kutatásban a spektrumok minőségi – és nem mennyiségi – elemzését tűztem ki célul, az említett 

jelenség nem befolyásolta negatívan a végeredmények elfogadhatóságát. 

4.2.2. A mintacsoportok közötti spektrális különbségek elemzése 

A különböző anyagú hordozóval rendelkező minták közötti spektrális különbségek 

feltérképezésére, valamint az as is és szárításos mérési módszer összehasonlítására PCA-t 

alkalmaztam.  

a) b)

c) d)
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16. ábra: A kromatográfiás oszloptöltet minták spektrumaira végzett PCA kimeneti ábrái.  

A főkomponens értékek 2 dimenziós ábráin (a, b, c) a színek a mérési technikát (as is, szárított),  

míg a szimbólumok a töltetek hordozójának anyagát mutatják: 

: agaróz, : metakrilát, : P(S-DVB), ◆: üveg. 

A főkomponens-együtthatók ábrájához (d) tartozó jelmagyarázat a következő:  

PC-1, PC-2, PC-3. 

Az első három főkomponens alapján elkészített 16. ábrán az látható, hogy a két mérési 

technika hasonló spektrumokat szolgáltat az agaróz, metakrilát és porózus üveg hordozójú 

minták esetében. A P(S-DVB) alapú minták spektrumai (,) jól elkülöníthetők előbbiektől 

a második főkomponenshez (PC-2)3 tartozó értékeik alapján, a PC-2 főkomponens-

együtthatóját (16/d ábra) megvizsgálva pedig arra következtethetünk, hogy ebben az 1500 és 

 
3 A főkomponens szót a könnyebb olvashatóság érdekében kiírva haszálom, kivéve az egyes főkomponensek 

konkrét jelölése esetében (PC-1, PC-2 stb.). 

Poros HQ 

Poros HQ 

a) b)

c) d)
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1440 cm–1 közötti csúcsok (aromás gyűrű vegyérték rezgései), valamint az 1044 cm–1-nél 

jelentkező csúcs (SO3 vegyérték rezgés) játszik jelentős szerepet [153]. 

A kétféle előkészítés hatása is megmutatkozik a P(S-DVB) minták spektrumain: a két 

csoport mintái megkülönböztethetők a PC-1 értékeik alapján, mely az alapvonal eltérésével, 

illetve az 1040 cm–1 környékén található csúcs intenzitásának különbségével magyarázható. A 

P(S-DVB) csoportokon belül további elkülönülést figyelhetünk meg: a kvaterner polietilén-

imin ligandummal rendelkező Poros® HQ mintához tartozó spektrumok magasabb PC-3 

értékkel rendelkeznek, a szulfopropil ligandumos Poros® HS és Poros® XS mintáknál. Ezzel 

összhangban a PC-3 főkomponens-együtthatón is látható az 1044 cm–1 körüli SO3 rezgési sáv 

relevanciája [153]. 

A kétféle előkészítést követően mért mintacsoportot egymástól függetlenül vizsgáltam 

tovább. Mindkét esetben igazolódott, hogy az első három PC értékei alapján – melyek a 

változékonyság >85%-át leírják – elkülöníthető egymástól a hordozókanyag szerinti 4-4 

alcsoport (17. ábra). 

A 17. ábrán megjelenített () P(S-DVB) alapú minták szintén alcsoportokra oszthatók 

a PC-3 értékek szerint: a 3-3 spektrummal prezentált Poros® HQ és a Poros® XS spektrumok 

elkülöníthetők a nagyobb mintaszámmal rendelkező Poros® HS készítmények spektrumaitól. 

A porózus üveg bázisú mintákat (17. ábra: ◆) nagyobb szórást jellemzi az as is minták 

csoportjában, mint a szárítva mérteket. Az agaróz hordozójú minták (17. ábra: ) a PC-1 és 

PC-2 alapján jól elkülöníthetők a többi mintacsoportól. A csoporton belüli változékonyságot – 

mely a különböző tulajdonságú készítmények magasabb számából ered – ennél a hordozónál is 

leginkább a PC-3 reprezentálja. A metakrilát alapú minták (17. ábra: ) három alcsoportra 

bomlanak az as is minták esetében. Alacsony PC-3 értékeik alapján (PC-3 < -0,9) a kén 

tartalmú felületi ligandummal rendelkező minták spektrumai megkülönböztethetők a többi 

mintától (PC-3 > 1,9). Ez az elkülönülés kevésbé karakterisztikus a száraz minták PCA ábráin. 
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 as is minták szárított minták 

 

17. ábra: A kromatográfiás oszloptöltet minták „as is” (balra) és szárítva (jobbra) mért spektrumaira végzett  

PCA főkomponens érték ábrái. A szimbólumok alakja és színe a töltetek hordozójának anyagát mutatja: 

: agaróz, : metakrilát, : P(S-DVB), ◆: üveg. 

Poros HQ 

Poros XS 

Poros HS 

Poros XS 

Poros HS 

Poros HQ 

kén tartalmú 
ligandum 

kén tartalmú 
ligandum 
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Hogy több információt nyerjek a felületi ligandumok FT-IR spektrumon megmutatkozó 

különbségeiről, a PCA-t külön-külön is elvégeztem az agaróz és a metakrilát alapú minták 

spektrumaira. 

Az as is mért agaróz hordozójú minták spektrumai között az SP Sepharose HP minta 

egyik spektruma outlier viselkedést mutat (18. ábra: ◆). A szulfopropil (◆) és metil-szulfonát 

() funkcionális csoporttal rendelkező minták a PC-1 értékeik alapján elkülöníthetők a többi 

mintától. A PC-1 főkomponens-együtthatói azt mutatják, hogy ebben a 1181 és 1036 cm–1 

környékén látható csúcsok játszanak szerepet (19. ábra), melyek az SO3 csoport vegyérték 

rezgéseinek feleltethetők meg [153]. Az első három főkomponens alapján a kvaterner-amin () 

és butil () csoporttal rendelkező minták nem különülnek el a Protein A () liganddal 

rendelkező minták spektrumaitól. 

A szárazon mért agaróz hordozójú minták főkomponens érték ábráin kisebb 

varianciával rendelkező, kompaktabb csoportosulásokat láthatunk, valamint outlier spektrumot 

sem találhatunk (18. ábra). Érdekes módon a butil () ligandumos minta spektrumai ezúttal 

távol kerültek a Protein A () csoporttal rendelkező mintáktól. A szulfopropil (◆) és metil-

szulfonát () ligandumos minták pedig PC-2 értékeik alapján különíthetők el a többi minta 

spektrumaitól.  

Az agaróz mátrixú minták főkomponens-együtthatóit ábrázolva azt láthatjuk (19. ábra), 

hogy az 1150-1000 cm–1 szakasz hordozza a legtöbb információt. Ezen a tartományon több 

elnyelési sáv található, mely a töltetek ligandumaiban található C-H és C-O kötések 

vegyértékrezgéseit reprezentálja [153]. Az as is mintákra végzett PCA (továbbiakban PCAas is) 

főkomponens-együtthatói hasonló mintázatot mutatnak, mint a száraz mintákra végzett PCA 

(továbbiakban PCAszárított) főkomponens-együtthatói, viszont a sorrendjük – tehát a magyarázott 

változékonyság szempontjából nézett relevanciájuk – eltérő. Az 1300-1000 cm–1 közötti 

szakaszon a PCAas is PC-1 erősen korrelál a PCAszárított PC-2-vel (R = 0,8865), valamint a PCAas 

is PC-2 korrelál a PCAszárított PC-3-mal (R = 0,8290). 
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 as is minták szárított minták 

    

    

    

18. ábra: Az agaróz hordozójú kromatográfiás oszloptöltet minták „as is” (balra) és szárítva (jobbra) mért 

spektrumaira végzett PCA főkomponens érték ábrái. A szimbólumok a töltetek ligandumjainak jellegét mutatják:  

: Protein A, : N-benzil-N-metil-etanolamin, : metil-szulfonát,  

◆: szulfopropil, : fenil, : butil, : kvaterner amin, : multimodális. 
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19. ábra: Az agaróz hordozójú kromatográfiás oszloptöltet minták „as is” (a) és szárítva (b)  

mért spektrumaira végzett PCA főkomponens-együttható ábrái.  

Jelmagyarázat: PC-1, PC-2, PC-3. 

 

A 20. ábra a metakrilát alapú minták PCA eredményeit szemlélteti. Az as is és a szárított 

minták spektrumai hasonló mintázat szerint rendeződnek a főkomponens értékek ábráin. Bár 

az as is mérések két kiugró spektrumot eredményeztek (Toyopearl® SP-650C: ◆ és Fractogel® 

SO3
−: ), a szulfopropil- (◆) és szulfoizobutil () funkciós csoporttal rendelkező mintákat el 

lehet különíteni a többi mintától a PC-1 értékeik alapján.  

A főkomponens-együtthatók ábráján megfigyelhető (21. ábra), hogy a PC-1 értékek 

alapján látott elkülönülés leginkább az 1188 cm–1 és 1041 cm–1 környékén megjelenő 

csúcsoknak köszönhető, melyek az SO3 funkcióscsoporthoz köthetők [153]. A szárított 

metakrilát alapú minták mérése során nem kaptam kiugró spektrumokat. Hasonlóan az agaróz 

alapú minták PCA eredményeihez, a metakrilát-alapú minták főkomponens-együtthatói is 

hasonlóságot mutatnak a két mérési technikánál. A szárított minták PC-1 főkomponens-

együtthatója esetében is domináns az 1039 cm–1 környékén jellemző SO3 csúcs, egy másik SO3 

sáv pedig a PC-2 együtthatóknál jelenik meg 1190 cm–1-nél. A PC-2 fontos csúcsot jelez 

1241 cm–1-nél is, ami az alifás amin (trimetil-ammónium-etil ligandum: ) C-N vegyérték 

rezgésének, a karboxil-ligandum () C-O vegyérték rezgésének vagy a fenil ligandum () 

O-H és C-O kombinációs rezgésnek is tulajdonítható [153]. A legrelevánsabb 1300-1000 cm–1 

régióban a 21. ábra főkomponens-együtthatóit összevetve azt tapasztalhatjuk, hogy a PCAas is 

PC-1 hasonlít a PCAszárított PC-2-re (R = 0,8447), valamint a PCAas is PC-2 korrelál a PCAszárított 

PC-3-mal (R = 0,8058). 

a) b)
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 as is minták szárított minták 

   

   

    

20. ábra: A metakrilát hordozójú kromatográfiás oszloptöltet minták „as is” (balra) és szárítva (jobbra) mért 

spektrumaira végzett PCA főkomponens érték ábrái. A szimbólumok a töltetek ligandumjainak jellegét mutatják: 

: szulfo-izobutil, : amin, : trimetil-ammónium-etil, ◆: szulfopropil, : fenil, : karboxil.  
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21. ábra: A metakrilát hordozójú kromatográfiás oszloptöltet minták „as is” (a) és szárítva (b) mért  

spektrumaira végzett PCA főkomponens-együttható ábrái.  

Jelmagyarázat: PC-1, PC-2, PC-3. 

 

4.2.3. A spektrumok osztályozása 

 Az FT-IR eredményekre épülő töltet azonosítási módszert SIMCA modellek 

létrehozásával teszteltem. Mivel a mérések során kapott spektrumok csoportonkénti 

mintaszámai eltérők voltak, valamint több csoport esetében csak kevés spektrummal 

rendelkeztünk, az 5 kiemelt készítményhez (Capto® Adhere, Poros® HS, MabSelect® SuRe LX, 

Fractogel® SO3
− M és Fractogel® SO3

− S) szimulált adatkészleteket hoztam létre. A szimulált 

spektrumokat (5 adatkészlet, csoportonként 25-25 spektrum) használtam fel az osztályozó 

modellek létrehozására, majd a kapott modelleket az eredetileg mért spektrumok osztályozása 

során teszteltem. 

Az osztályozás sikerességének értékelése a szenzitivitás (érzékenység), specificitás 

(fajlagosság), pozitív prediktív (jósló) érték (positive predictive value, PPV), és negatív 

prediktív érték (negative predictive value, NPV) eredményeik alapján történt (13. és 14. 

táblázat).  

A Poros® HS, MabSelect® SuRe LX, Fractogel® SO3
− M és Fractogel® SO3

− S mintákra 

készített modellek hasonló eredményeket mutatnak az as is és szárított minták eredeti 

spektrumainak besorolása során. Ezzel ellentétben a Capto® Adhere csoportnál jelentős 

különbségeket figyelhetünk meg a kétféle előkészítéssel mért minták osztályozása között. 

Néhány esetben az as is mért Capto® Adhere ImpRes minták a normál Capto® Adhere 

csoportba kerülnek besorolásra. Mindkét készítmény N-benzil-N-metil-etanolamin 

ligandumokat tartalmaz agaróz hordozóra rögzítve, de szemcseméretük és ionkapacitásuk 

különböző. Ezen felül a Capto® Adhere minták, valamint a MabSelect® SuRe LX minták egy-

egy spektruma kiugró (outlier) viselkedést mutat, és nem kerül besorolásra a megfelelő 

a) b)
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csoportba. Ilyen kiugró spektrumokat nem találunk a szárítva mért minták spektrumainak 

osztályozása során. Habár a Poros® HS és MabSelect® SuRe LX modellekhez nem tökéletes a 

spektrumok besorolása, az “álnegatív” eredmények a szárított minták esetében más-más 

spektrumokhoz tartoznak. 

 

13. táblázat: Az „as is” mért minták spektrumainak SIMCA alapú osztályozása során kapott specificitás, pozitív 

prediktív érték (PPV), és negatív prediktív érték (NPV) eredményei. 

  

Capto® 

Adhere 

Poros® 

HS 

MabSelect® 

SuRe LX 

Fractogel® 

SO3
− M 

Fractogel® 

SO3
− S 

Szenzitivitás 

[%] 

átlag 93.33% 96.67% 89.33% 100% 100% 

maximum 95.83% 100% 93.33% 100% 100% 

minimum 91.67% 91.67% 80.00% 100% 100% 

Specificitás 

[%] 

átlag 98.48% 100% 100% 100% 100% 

maximum 100% 100% 100% 100% 100% 

minimum 97.14% 100% 100% 100% 100% 

PPV 

[%] 

átlag 93.53% 100% 100% 100% 100% 

maximum 100% 100% 100% 100% 100% 

minimum 88.46% 100% 100% 100% 100% 

NPV 

[%] 

átlag 98.48% 99.25% 98.62% 100% 100% 

maximum 99.05% 100% 99.13% 100% 100% 

minimum 98.10% 98.13% 97.44% 100% 100% 

 

14. táblázat: A szárítva mért minták spektrumainak SIMCA alapú osztályozása során kapott specificitás, pozitív 

prediktív érték (PPV), és negatív prediktív érték (NPV) eredményei. 

  

Capto® 

Adhere 

Poros® 

HS 

MabSelect® 

SuRe LX 

Fractogel® 

SO3
− M 

Fractogel® 

SO3
− S 

Szenzitivitás 

[%] 

átlag 100% 96.67% 96.00% 100% 100% 

maximum 100% 100% 100% 100% 100% 

minimum 100% 87.50% 86.67% 100% 100% 

Specificitás 

[%] 

átlag 100% 100% 100% 100% 100% 

maximum 100% 100% 100% 100% 100% 

minimum 100% 100% 100% 100% 100% 

PPV 

[%] 

átlag 100% 100% 100% 100% 100% 

maximum 100% 100% 100% 100% 100% 

minimum 100% 100% 100% 100% 100% 

NPV 

[%] 

átlag 100% 99.26% 99.48% 100% 100% 

maximum 100% 100% 100% 100% 100% 

minimum 100% 97.22% 98.28% 100% 100% 
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4.2.4. A mintaelőkészítés hatásainak összegzése 

A preparatív kromatográfiás oszloptöltet minták mérése során egy mintaelőkészítés 

nélküli vizsgálati módszer lehetőségét teszteltem ATR FT-IR alkalmazásával. Az eredmények 

igazolják, hogy az as is méréstechnikával kapott spektrumok hasonló információtartalommal 

rendelkeznek, mint a szárítást követően mért minták spektrumai, tehát a hosszadalmas 

mintaelőkészítés elhagyható. Ezenfelül a mérés mintaigénye csekély (mindössze 20 μl) és pár 

perc alatt elvégezhető. 

A spektrumok információt szolgáltatnak az egyes oszloptöltetek hordozó anyagáról és 

a rajta lévő ligandumok kémiai tulajdonságairól is, ezek a különbségek pedig nem felügyelt 

tanítású adatelemzési módszer (ez esetben PCA) alkalmazásával is visszaigazolhatók.  

A spektrumok tehát felhasználhatóak a töltetek kémiai tulajdonságaik szerinti 

osztályozására. Az egyes töltetcsoportok azonosítását SIMCA modellek alapján végeztem, 

melyeket a kis mintaszám kiküszöbölése érdekében szimulált spektrumok alapján hoztam létre. 

Az as is és a szárított minták modelljei egyaránt magas szenzitivitás, specificitás, NPV és PPV 

eredményeket nyújtott, melyek között nem volt jelentős különbség. 

Bár az as is mérési módszer többször eredményez kilógó (outlier) spektrumokat, az 

alkalmazása olyan jelentős előnyökkel jár mind a mérési idő, mind a felhasznált 

mintamennyiség szempontjából, hogy érdemes ezzel a technikával végezni az oszloptöltet 

minták jellemzését, akár több, 5-7 párhuzamos mérést alkalmazva. Tehát sikerült egy kis 

anyagigényű, egyszerűen kivitelezhető mérési módszert létrehoznom a preparatív 

kromatográfiás oszloptöltetek mérésére, mely a minták gyors minősítésében kiválóan 

alkalmazható. 
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4.3. Osztályozási algoritmusok összehasonlítása a tápoldatporok NIR spektroszkópiai 

vizsgálata során 

4.3.1. A spektrumok jellemzése 

A hőkezelt tápoldatporokról felvett DS és FT-NIR alapspektrumok ezúttal sem mutattak 

jelentős különbségeket (22. ábra). Az eddigi vizsgálataimmal összhangban az FT készülék által 

rögzített spektrumok nagyobb abszorbancia értékeket vettek fel (A: 0,2-0,91), mint a DS 

készülékkel rögzített spektrumok (A: 0,05-0,6). A higroszkópos tápoldatporok nedvesség 

tartalma a hőkezelés ideje alatt megváltozott, az összetapadó szemcsék hatására pedig módosult 

fényszórási jellegük, mely a spektrumok mindkét készülék esetében megfigyelhető, jellegzetes 

függőleges irányú eltolódását okozta [154]. 

 

 

22. ábra: A tápoldatpor mintákról diszperziós (a, c) és Fourier-transzformációs (b, d) készülékkel felvett  

NIR alap spektrumok (a, b) és második deriváltjaik (c, d). 

 

Az átlapoló csúcsok szétválasztása, valamint az alapvonal-eltolódás kompenzációjára 

simítással kombinált 2. deriváltat használtam, kapu-rés módszert alkalmazva. Az előzetes PCA 

és SIMCA vizsgálatok alapján a DS készülékkel kapott spektrumokhoz 7 pontos kapu és 1 

a) b)

c) d)
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pontos rés, az FT készülékkel kapott spektrumokhoz pedig a 19 pontos kapu és 1 pontos rés 

beállítást találtam megfelelőnek (22. ábra). A továbbiakban, az e kísérletsorozathoz tartozó 

minden elemzést ilyen simítási paraméterek mellett számolt 2. derivált spektrumokkal 

végeztem el. 

 A 2. derivált spektrumokon jól megfigyelhető, hogy az 1100-1700 nm 

(≈ 9090-5880 cm−1) szakaszon az FT készülék spektrumai rosszabb jel-zaj aránnyal 

jellemezhetők, mint a DS készülék spektrumai. A különbség az eltérő optikai elrendezésnek, 

fényforrásnak és detektornak egyaránt tulajdonítható [40]. A DS és FT spektrumok az 1700 nm 

és 2500 nm között hasonló mintázattal rendelkeznek, valamint az 1800-2500 nm-es szakaszon 

mutatják a legintenzívebb elnyelési sávokat. Ezen a régión jelennek meg a C-H és N-H kötések 

rezgéseinek második felharmónikusai, valamint a C-C, C=O, O-H, C-H kötések 

vegyértékrezgésének és a CH2 csoport deformációs rezgésének kombinációs sávjai, ezáltal 

információt hordozva a tápoldatpor szerves összetevőiről (pl.: szénhidrátok, aminosavak, 

vitaminok). Az 1920 nm (≈ 5208 cm–1) környékén látható, O-H vegyérték- és deformációs 

rezgéséhez köthető csúcs esetében jelentős különbséget mutatnak az egyes minták spektrumai. 

Ez a változékonyság összhangban áll a minták hőkezelése során bekövetkező 

nedvességtartalom változásával, mely a minták szemcséinek korábban említett összetapadását, 

ezáltal az alap spektrumok alapvonal-eltolódását okozta [155]. 

  

4.3.2. Kiindulási adatkészlet kiválasztása spektrumok szimulációjához 

A DS és az FT mérésekből származó két adatkészlet közül sokváltozós adatelemzés 

során nyújtott eredményeik alapján választottam ki a megfelelőt, amit spektrumok 

szimulációjára használtam fel. Erre a célra a korábbi kísérleteknél is bemutatott technikák közül 

a PCA, valamint a SIMCA módszereket alkalmaztam. Az elemzéseket az előző alfejezetben 

definiált simítással kombinált 2. derivált spektrumok 2000 nm (5000 cm–1) és 2500 nm 

(4000 cm–1) közötti szakaszán végeztem, hogy kiemeljem a spektrumok intenzívebb elnyelési 

sávokkal rendelkező, informatívabb régióját. Ezáltal elimináltam az 1920 nm (≈ 5208 cm–1) 

környékén megmutatkozó, nedvességtartalomhoz köthető spektrális különbségeket is. 
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23. ábra: A tápoldatpor minták diszperziós (a) és a Fourier-transzformációs (b)  

NIR spektrumainak PCA ábrája. 

 

A 2. derivált DS és FT spektrumok a PCA első két főkomponensének értékei alapján a 

hőkezelés hőmérséklete szerinti négy alcsoportra oszthatók (23. ábra). A PC-1 alapján a 70 °C-

on hőkezelt minták, a PC-2 alapján a kontroll minták különíthetők el a több csoporttól. Az 

50 °C-on kezelt minták helyezkednek el legközelebb a kontrollokhoz. Ez a jelenség annak 

tulajdonítható, hogy ez a mintacsoport ment keresztül a legkisebb nedvességtartalom 

változáson. A megnövekedett vízaktivitás a tápoldatpor minták esetében nem csak a 

szemcseméretre lehet hatással, hanem egyes összetevők funkciós csoportjainak rezgési 

tulajdonságait is befolyásolhatja [156], valamint a kémiailag érzékeny, vízoldható vitaminok 

bomlását is előidézheti [157,158]. A PCA során kapott első három főkomponens-együtthatót 

megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb változékonyság a 2200 nm és 2300 nm 

(≈ 4545 cm–1 és ≈ 4348 cm–1) közötti szakaszon jelentkezik (24. ábra). 

 

24. ábra: A tápoldatpor minták diszperziós (a) és a Fourier-transzformációs (b) NIR spektrumai alapján számolt 

első három főkomponens-együtthatóinak ábrája. 

a) b)

a) b)
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A SIMCA végrehajtásához két adathalmazra osztottam a 2. derivált spektrumokból álló 

adatkészleteket: a betanító halmazba került a spektrumok kétharmada, a maradék egyharmad 

pedig ellenőrző (teszt) halmazként funkcionált a továbbiakban. Az elosztás rendszerezetten 

történt, tehát az egy mintához tartozó három spektrum közül kettő került a betanító halmazba, 

egy spektrum pedig a teszt halmazba. A betanító halmaz hőkezelési hőmérséklet szerint 

megkülönböztetett négy csoportjára (kontroll, 30 °C, 50 °C és 70 °C) külön-külön PCA 

modelleket építettem, amelyek alapján elvégeztem a teszt halmaz spektrumainak SIMCA 

algoritmuson alapuló besorolását. 

A DS és az FT spektrumok SIMCA eredményeit a kontroll minták modelljétől számított 

relatív távolság (Si/S0) és modellérzékenység értékei (Hi) alapján hasonlítottam össze (25. 

ábra). Ha egy spektrum Si/S0, és Hi eredményei a 95%-os konfidencia szinthez tartozó 

határérték alá esnek, akkor az adott csoporthoz tartozónak ítéljük. Ha mindkét érték meghaladja 

a határértéket, akkor az adott spektrum nem sorolható be a vizsgált csoporthoz. Ahogy a 25. 

ábra is mutatja, a kontroll mintákhoz tartozó spektrumok felismerése, valamint a 30 °C-on és 

70 °C-on kezelt minták elutasítása sikeres volt. Az 50 °C-on kezelt minták spektrumai közül a 

DS esetében két spektrum, míg az FT esetében négy spektrum is kétes eredményeket hozott, 

mivel az Si/S0 értékeik nem érték el az elutasításhoz szükséges határértéket. 

 

  

25. ábra: A tápoldatpor minták diszperziós (a) és a Fourier-transzformációs (b) NIR spektrumainak  

 a kontroll minták modelljétől számított relatív távolsága (Si/S0) és modellérzékenység értéke (Hi),  

valamint a Hi és az Si/S0 határértéke (p=0,05). 

 

 Az előbbieket összefoglalva, a PCA szerint mindkét készülék a 2200-2300 nm közötti 

szakaszon nyújtotta a legtöbb információt a spektrumok megkülönböztetéséhez, és a két 

a) b)
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készüléktípus SIMCA alapú összehasonlításánál a DS spektrofotométertől származó modell 

különítette el kevesebb kétes eredménnyel a kontroll mintáktól származó spektrumokat. Ezeket 

az információkat felhasználva, a továbbiakban a DS készülékkel mért spektrumok 

2200-2300 nm közötti tartományát alkalmaztam a spektrumszimuláció elvégzéséhez, majd az 

osztályozási technikák összehasonlításához. 

 

4.3.3. A szimulált adatkészletek főkomponens-elemzése 

Az osztályozási módszerek összehasonlítása előtt PCA-t alkalmaztam, hogy 

megbecsüljük a látens változók számát az eredeti, valamint szimulált (G1-G5) 

adatkészletekben, valamint igazoljam, hogy a szimuláció során létrehozott adatkészletek nem 

különböznek jelentősen egymástól és a kiindulási adatkészlettől. 

 

26. ábra: A szimulált adatkészletek (G1-G5), valamint az eredeti adatkészlet  

első öt főkomponense által magyarázott variancia kumulált értéke.. 

Az első öt főkomponens által magyarázott variancia kumulatív ábráját megvizsgálva 

láthatjuk, hogy a PC-1 több mint 85%-át, míg az első három főkomponens több mint 98%-át 

leírja az egyes adatkészletek változékonyságának (26. ábra). Ezek alapján megállapíthatjuk, 

hogy az adatkészletek pszeudorangja nem haladja meg a hármat, tehát háromnál több látens 

változó alkalmazása túlillesztett modelleket eredményezhet az osztályozó algoritmusok 

tesztelése során. 
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 PC-1 vs. PC-2 PC-1 vs. PC-3 PC-2 vs. PC-3 

 

 

 

 

 

27. ábra: Az eredeti adatkészlet ( szimbólum) spektrumainak kivetítése  

a G1-G5 szimulált adatkészletek (• szimbólum) alapján számolt főkomponens ábrákra.  

A színek a hőkezelés hőmérséklete szerinti csoportokat jelölik: Kontroll, 30 °C, 50 °C, 70 °C. 

Az ellipszisek a szimulált adatkészletek egyes csoportjaihoz tartozó normál eloszlást mutatják (p=0,95).  

G1 

G2 

G3 

G4

 

G5 
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 A szimulált adatkészletek és az eredeti adatkészlet összehasonlításához az eredeti 

spektrumokat a G1-G5 adatkészletek felhasználásával készített főkomponens ábrára vetítettem. 

Az előzetes elvárásaimnak megfelelően nem tapasztaltam szignifikáns eltéréseket közöttük. A 

G1-G5 adatkészlet főkomponens ábráin is megfigyelhető, hogy az egyes csoportok az előző 

alfejezet 23. ábrájához hasonló mintázatot mutatnak (27. ábra). Bár a kontroll, valamint a 

30 °C-on és 50 °C-on hőkezelt csoportok átfedésben állnak az első két főkomponens értékei 

alapján, a PC-3 alkalmazásával jobb megkülönböztetés valósítható meg. Az eredeti 

spektrumokat a G1-G5 főkomponens ábrákra vetítve a spektrumok a szimulált adatkészlet által 

meghatározott kétdimenziós normál ellipszis (p = 0,05) területére esnek. Egyetlen kivétel 

jelentkezett: a G4 adatkészlet főkomponens ábráján egy spektrum kívül esett az eredeti 

adatkészlet 30 °C-on kezelt mintáihoz tartozó ellipszisen, ami elfogadható az 5% hibát 

megengedő ellipszis esetében. 

 

4.3.4. Az osztályozó modellek eredményeinek összehasonlítása 

A tápoldatpor spektrumok alapján létrehozott szimulált adatkészleteket három 

osztályozó módszer, a PCA-LDA, PLS-DA és SIMCA alkalmazása során hasonlítottam össze. 

A minták méréséből származó 36 spektrumot a G1-G5 szimulált adatkészletekre épülő 

modellekkel osztályoztam. 

A PCA-LDA elvégzéséhez az előző alfejezetben is leírt PCA modellek első tíz 

főkomponensét használtam fel, melyek a változékonyság több mint 99,99% leírták. A 

modellszelekciós módszerek közül a legjobb alrendszer (best subset) és a lépésenkénti változó 

hozzáadás (forward stepwise) alkalmazása minden adatkészlethez tökéletes osztályozási 

eredményeket hozó modelleket nyújtott. Mivel ez túlillesztett modellekre utalhat, valamint 

megakadályozza, hogy az egyes adatkészleteket összehasonlítsuk egymással, a modellépítést 

ismételten elvégeztem, mindössze három iterációs lépést engedélyezve az algoritmusoknak. A 

két modellszelekciós technikával épített PCA-LDA modellek ezúttal is egyforma, de már nem 

tökéletes eredményeket produkáltak az eredeti adatkészlet spektrumainak osztályozásakor, 

melyet a 15. táblázat mutat. 
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15. táblázat: Az eredeti tápoldatpor spektrumok G1-G5 szimulált adatkészletekre épített PCA-LDA modellekkel 

végzett osztályozási eredményei. A táblázat értékei a spektrumok egyes kategóriába kerülési esetszámát jelzik.  

(Zöld árnyalat: helyes besorolás, piros árnyalat: téves besorolás) 

 Kontroll 30 °C 50 °C 70 °C 
 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 

Kontroll 1 (a) 9 9 9 9 9                

Kontroll 1 (b) 9 9 9 9 9                

Kontroll 1 (c) 9 9 9 9 9                

Kontroll 2 (a) 9 9 9 9 9                

Kontroll 2 (b) 9 9 9 9 9                

Kontroll 2 (c) 9 9 9 9 9                

Kontroll 3 (a) 9 9 9 9 9                

Kontroll 3 (b) 6 9 9 9 8      3    1      

Kontroll 3 (c) 9 9 9 9 9                

30 °C, 1 h (a)      9 8 9 9 9  1         

30 °C, 1 h (b)      9 9 9 8 9    1       

30 °C, 1 h (c)      9 9 9 9 9           

30 °C, 7 h (a)      9 9 9 9 9           

30 °C, 7 h (b)      9 9 9 9 9           

30 °C, 7 h (c)      9 9 9 9 9           

30 °C, 13 h (a)      9 9 9 9 9           

30 °C, 13 h (b)      9 9 9 9 9           

30 °C, 13 h (c)      9 9 9 9 9           

50 °C, 1 h (a)       1    9 8 9 9 9      

50 °C, 1 h (b) 8 1 9 9 2      1 8 0 0 7      

50 °C, 1 h (c)  1         9 8 9 9 9      

50 °C, 7 h (a)           9 9 9 9 9      

50 °C, 7 h (b)           9 9 9 9 9      

50 °C, 7 h (c)  1         9 8 9 9 9      

50 °C, 13 h (a)           9 9 9 9 9      

50 °C, 13 h (b)           9 9 9 9 9      

50 °C, 13 h (c)           9 9 9 9 9      

70 °C, 1 h (a)                9 9 9 9 9 

70 °C, 1 h (b)                9 9 9 9 9 

70 °C, 1 h (c)                9 9 9 9 9 

70 °C, 7 h (a)                9 9 9 9 9 

70 °C, 7 h (b)                9 9 9 9 9 

70 °C, 7 h (c)                9 9 9 9 9 

70 °C, 13 h (a)                9 9 9 9 9 

70 °C, 13 h (b)                9 9 9 9 9 

70 °C, 13 h (c)                9 9 9 9 9 
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 A PCA-LDA modellekkel mind az öt szimulált adatkészlet esetében hasonló helyesen 

és tévesen osztályozott mintaszámokat kaptam. A 70 °C-os csoport minden spektruma helyesen 

felismerésre került, tévesen azonosított (fals pozitív) spektrumok nélkül. Bár a kontroll csoport 

spektrumait az esetek többségében jó csoportba sorolódtak, ennél a csoportnál jelentkezett a 

legtöbb fals pozitív találat. A G1 és G5 rosszul felismert kontroll spektrumai az 50 °C-os 

csoporthoz sorolódtak. Az 50 °C-os csoport egyik eredeti spektruma [50 °C, 1 h (b)] pedig mind 

az öt modellnél tévesen került besorolásra a kontroll minták csoportjába. Ezen a spektrumon a 

2215-2245 nm-es szakaszon enyhe eltolódás jelentkezik a többi, 50 °C-os csoporthoz tartozó 

spektrumhoz képest, hasonlóságot mutatva a kontroll csoport spektrumaihoz (28. ábra). Ez az 

eltérés eredményezte a szóban forgó spektrum kiugró (outlier) viselkedését, ezáltal a téves 

besorolását is. 

 

28. ábra: Az eredeti adatkészlet (a), valamint az abból kiemelt 50 °C-on kezelt minták spektrumai (b). 

 

 A PLS-DA esetében szintén három látens változót alkalmazó modelleket hoztam létre. 

Ezek a modellek rosszabb helyes és téves osztályozási eredményeket hoztak az eredeti 

spektrumok felismerése során (16. táblázat). Ezúttal a legnagyobb elkülönülést mutató 70 °C-os 

csoport spektrumait sem sikerült tökéletesen besorolni. A kontroll minták tévesen osztályozott 

spektrumai a PCA-LDA eredményeihez hasonlóan az 50 °C-os csoportba kerültek. A 

legrosszabb eredményeket az 50 °C-os csoport spektrumainak azonosítása hozta: több 

spektrum a 30 °C-os csoportba sorolódott, de voltak tévesztések az 50 °C-os és a 70 °C-os 

csoport között is. Érdekes módon a PCA-LDA során felismert kilógó spektrum ezúttal nem 

mutatott következetesen téves eredményeket. 

  

a) b)
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16. táblázat: Az eredeti tápoldatpor spektrumok G1-G5 szimulált adatkészletekre épített PLS-DA modellekkel 

végzett osztályozási eredményei. A táblázat értékei a spektrumok egyes kategóriába kerülési esetszámát jelzik.  

(Zöld árnyalat: helyes besorolás, piros árnyalat: téves besorolás) 

 Kontroll 30 °C 50 °C 70 °C 

 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 

Kontroll 1 (a) 9 9 9 9 9                

Kontroll 1 (b) 9 9 9 9 9                

Kontroll 1 (c) 9 9 9 9 9                

Kontroll 2 (a) 9 9 9 9 9                

Kontroll 2 (b) 9 9 9 9 9                

Kontroll 2 (c) 9 9 9 9 9                

Kontroll 3 (a) 0 9 9 9 9      9          

Kontroll 3 (b) 1 9 9 9 9      8          

Kontroll 3 (c) 9 9 9 9 9                

30 °C, 1 h (a)      9 0 9 0 9  9  9       

30 °C, 1 h (b)      9 9 9 5 9    4       

30 °C, 1 h (c)      9 9 9 9 9           

30 °C, 7 h (a)      9 9 9 9 9           

30 °C, 7 h (b)      9 9 9 9 9           

30 °C, 7 h (c)      9 9 9 9 9           

30 °C, 13 h (a)      9 9 9 9 9           

30 °C, 13 h (b)      9 9 9 9 9           

30 °C, 13 h (c)      9 9 9 9 9           

50 °C, 1 h (a)   6 1   9 3 8 9 9 0 0 0 0      

50 °C, 1 h (b) 2          7 9 9 9 9      

50 °C, 1 h (c)      9     0 9 9 9 9      

50 °C, 7 h (a)    1  9 8 9 1  0 1 0 7 9      

50 °C, 7 h (b)           9 9 9 9 9      

50 °C, 7 h (c)           9 9 9 9 9      

50 °C, 13 h (a)   3        9 9 5 9 2   1  7 

50 °C, 13 h (b)           9 0 0 0 0  9 9 9 9 

50 °C, 13 h (c)           9 9 0 3 0   9 6 9 

70 °C, 1 h (a)            2  1  9 7 9 8 9 

70 °C, 1 h (b)            9  9  9 0 9 0 9 

70 °C, 1 h (c)                9 9 9 9 9 

70 °C, 7 h (a)                9 9 9 9 9 

70 °C, 7 h (b)                9 9 9 9 9 

70 °C, 7 h (c)                9 9 9 9 9 

70 °C, 13 h (a)                9 9 9 9 9 

70 °C, 13 h (b)                9 9 9 9 9 

70 °C, 13 h (c)                9 9 9 9 9 
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17. táblázat: Az eredeti tápoldatpor spektrumok G1-G5 szimulált adatkészletekre épített SIMCA modellekkel 

végzett osztályozási eredményei. A táblázat értékei a spektrumok egyes kategóriába kerülési esetszámát jelzik.  

(Zöld árnyalat: helyes besorolás, piros árnyalat: téves besorolás) 

 Kontroll 30 °C 50 °C 70 °C 
 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 

Kontroll 1 (a) 8 9 8 9 8        1 8 7      

Kontroll 1 (b) 9 9 8 9 9        2 8 6      

Kontroll 1 (c) 9 9 9 9 9        1 8 6      

Kontroll 2 (a) 6 9 9 8 8         4       

Kontroll 2 (b) 7 9 9 8 9        2 7 3      

Kontroll 2 (c) 9 9 2 9 9         5       

Kontroll 3 (a) 7 9 8 9 9        2 8 7      

Kontroll 3 (b) 2 8 8 9 9        7 8 7      

Kontroll 3 (c) 9 9 8 9 9         5       

30 °C, 1 h (a)      9 3 9 2 7   2 2       

30 °C, 1 h (b)      9 9 9 2 9   7 2 4      

30 °C, 1 h (c)      9 9 9 9 9           

30 °C, 7 h (a)      3 9 9 9 9           

30 °C, 7 h (b)      9 9 7 8 9           

30 °C, 7 h (c)      7 9 0 6 9           

30 °C, 13 h (a)      9 9 9 8 9           

30 °C, 13 h (b)      7 9 9 9 9           

30 °C, 13 h (c)      9 9 9 9 9           

50 °C, 1 h (a)           9 7 5 0 5      

50 °C, 1 h (b)  1         2 9 8 9 9      

50 °C, 1 h (c)      1     7 9 8 9 9      

50 °C, 7 h (a)           0 9 9 9 9      

50 °C, 7 h (b)           9 9 9 9 9      

50 °C, 7 h (c)           9 9 9 9 9      

50 °C, 13 h (a)           9 9 9 9 9      

50 °C, 13 h (b)           9 8 9 9 9      

50 °C, 13 h (c)           9 8 9 9 9      

70 °C, 1 h (a)                9 0 9 9 9 

70 °C, 1 h (b)                9 0 7 8 8 

70 °C, 1 h (c)                4 0 9 9 4 

70 °C, 7 h (a)                9 2 6 8 9 

70 °C, 7 h (b)                9 9 9 9 9 

70 °C, 7 h (c)                9 7 9 8 9 

70 °C, 13 h (a)                9 8 9 9 9 

70 °C, 13 h (b)                9 8 9 9 9 

70 °C, 13 h (c)                9 9 9 9 9 
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Az eredeti spektrumok SIMCA modelleken alapuló osztályozása jobb eredményeket 

nyújtott, mint a PLS-DA, de nem érte el a PCA-LDA hatékonyságát (17. táblázat). Ezt a 

módszert alkalmazva az egyes szimulált adatkészletek jelentős különbséget mutattak, mely 

azzal magyarázható, hogy az egyes hőmérsékleti csoportokhoz tartozó modellek csak 9-9 

spektrum felhasználásával generálódtak, ezáltal az egyes spektrumok hatása erősen tükröződik 

a modelleken. Mivel a SIMCA esetén az osztályozás minden csoportra egymástól függetlenül 

történik, egy minta besorolásra kerülhet egyidejűleg több csoportba is: ebben az esetben a 

kontroll minták spektrumai közül néhány belekerült egyaránt a kontroll és az 50 °C-os minták 

csoportjába is. Ezen felül megtörténhet, hogy egy minta egyik csoport modelljével sem mutat 

hasonlóságot, így egyikbe sem kerül besorolásra. Ezt tapasztalhattuk a G2 adatkészlet modelljei 

esetében, ahol a 70 °C-on kezelt minták spektrumainak besorolása több esetben sikertelenül 

zajlott. 

4.3.5. Az osztályozási módszerek eredményeinek összegzése 

A PCA-LDA, PLS-DA és SIMCA felhasználásával végzett osztályozások során kapott 

helyes osztályozási hányad (correct classification rates, CC%) és téves osztályozási hányad 

(incorrect classification rates, IC%) átlagos értékeit a 18. táblázat és a 19. táblázat foglalja 

össze.  

 

18. táblázat: A PCA–LDA, PLS–DA és SIMCA modellek esetében számolt helyes osztályozási arány (CC%) és 

téves osztályozási arány (IC%) átlag értékei csoportok szerinti bontásban. 

Csoport 
PCA-LDA PLS-DA SIMCA 

CC% IC% CC% IC% CC% IC% 

Kontroll 99,01 7,65 95,80 3,21 92,10 0,25 

30 °C 99,51 0,25 94,57 16,05 88,15 0,25 

50 °C 92,10 1,48 63,95 14,81 89,88 31,85 

70 °C 100,00 0,00 94,81 16,79 85,93 0,00 

 

A legjobb CC% értékeket a PCA-LDA nyújtotta, amellyel a 70 °C-on hőkezelt minták 

spektrumait hibátlanul sikerült osztályozni. A kontroll minták, valamint a 30 °C-on és 50 °C-on 

hőkezelt minták spektrumaival is jobb, mint 92%-os CC% értékeket értem el (18. táblázat). Az 

egyes adatkészletek alapján létrehozott modellek teljesítőképességét összehasonlítva nem 

tapasztaltam jelentős eltéréseket: valamennyi adatkészlet 96% feletti CC%-ot ért el alacsony 
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(< 4%) IC% teljesítése mellett (19. táblázat). Az adatkészletek hasonló teljesítőképességét az is 

igazolja, hogy mindegyik érzékenynek bizonyult a modellek ellenőrzése során felhasznált 

eredeti spektrumok között található kilógó spektrumra. 

A PLS-DA és SIMCA eredményei elmaradtak a PCA-LDA teljesítményétől, mely mind 

a négy mintacsoport spektrumainak osztályozása során megmutatkozott (18. táblázat). Ezen 

felül az egyes adatkészletek között jelentős eltéréseket is tapasztaltam. A legjobban teljesítő 

G5-ös adatkészlettel épített PLS-DA modellek mindössze 89,51%-os CC%-ot és viszonylag 

magas, 10,49%-os IC% értéket értek el. Ugyanez az adatkészlet a SIMCA során 95,68% CC% 

és 12,35% IC% eredményeket produkált (19. táblázat). 

19. táblázat: A PCA-LDA, PLS-DA és SIMCA modellek esetében számol helyes osztályozási arány (CC%) és 

téves osztályozási arány (IC%) átlag értékei a modellépítéshez felhasznált adatkészletek szerinti bontásban. 

Adatkészlet 
PCA-LDA PLS-DA SIMCA 

CC% IC% CC% IC% CC% IC% 

G1 96,60 3,40 88,58 11,42 85,19 0,31 

G2 98,46 1,54 85,80 14,20 84,88 0,31 

G3 97,22 2,78 87,65 12,35 89,51 7,41 

G4 96,91 3,09 84,88 15,12 89,81 20,06 

G5 99,07 0,93 89,51 10,49 95,68 12,35 

 

 Az eredmények azt igazolják, hogy szimulált spektrumok felhasználásával 

összehasonlíthatjuk a különböző osztályozási technikák teljesítőképességét és robusztusságát. 

A szelekciós eljárás, valamint a kiválasztott modellek felhasználásának javasolt folyamatát a 

29. ábra foglalja össze. A megfelelően összeállított mintasereg spektrumai alapján több, 

egymástól független adatkészletet hozunk létre, melyeket modellépítésre alkalmazunk. A 

kapott modelleket az eredeti, mért spektrumokkal teszteljük, kiválasztva több, jó 

teljesítménymutatókkal jellemezhető modellt. Az újonnan beérkező minták spektrumait e 

modellekkel osztályozzuk: konzisztens eredmények esetében a minta besorolását elfogadjuk, 

ellentmondó eredmények esetében pedig spektrumait felhasználjuk a kiindulási spektrumsereg 

bővítésére, ezáltal reprezentatívabbá téve a szimulált adatkészleteket és az azokra épülő 

modelleket. 

 Az iteratív modellépítés és fejlesztés segítségével a tápoldat porok minősítése 

lényegesen egyszerűsíthető, a minőséghibák gyors és hatékony kiszűrése könnyebbé válik. 
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29. ábra: A szimulált spektrumokon alapuló modellépítés és modellfejlesztés folyamatábrája. 
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5. Összefoglalás 

Doktori értekezésemben olyan infravörös spektroszkópiai módszerek fejlesztésének 

eredményeit mutattam be, melyek gyors és roncsolásmentes alternatívát jelentek 

gyógyszeripari minőségellenőrzési folyamatok egyes szakaszain. Méréseim olyan 

alapanyagok, be nem épülő segédanyagok és végtermékek minőségi és mennyiségi elemzésére 

irányultak, melyeket jelenleg költséges és időigényes preparatív módszerekkel, vagy 

elválasztástechnikai úton minősítenek. A fejlesztések ezenfelül minden esetben egy-egy, a 

spektroszkópiai módszerfejlesztések szempontjából kulcsfontosságú kérdéskört emeltek ki, 

mint a készüléktípus kiválasztása, mintakezelési technikák tesztelése és az osztályozási 

algoritmusok összehasonlítása. 

Az új tudományos eredményeim az alábbi tézispontokban foglalhatók össze: 

1. Stratégiát javasoltam a szimulált spektrumokon alapuló modellépítés és modellfejlesztés 

végrehajtására, olyan esetekben, amikor a kevés rendelkezésre álló minta lassítaná a 

spektroszkópiai módszerfejlesztést (ld. a dolgozat 29. ábrája). A mért spektrumok alapján 

szimulált adatkészleteket hozunk létre, melyek felhasználhatóak robusztus modellek 

létrehozására. A párhuzamosan alkalmazott előrebecslő modellek a statisztikailag 

megalapozott döntéshozatalt segítik elő, a hosszabb távú felhasználás során pedig 

iteratívan bővíthetők [I, II, III]. 

2. A biotechnológiai úton előállított fehérjék tisztítására alkalmazott preparatív 

kromatográfiás oszloptöltetek hordozóanyagáról és felületi ligandumjairól kémiai 

ujjlenyomatokat hoztam létre teljes reflexiós Fourier-transzformációs infravörös (ATR 

FT-IR) spektroszkópia alkalmazásával. E töltetek rutinszerűen alkalmazott preparatív 

előteszteléshez képest többletinformációhoz jutunk az olcsó, nagy áteresztőképességű és 

környezetbarát ATR FT-IR használatával. Rámutattam, hogy a spektrumok 1500 cm–1 és 

900 cm–1 közötti szakasza elegendő információt hordoz az egyes töltet készítmények 

megkülönböztetésére, megállapításomat főkomponens elemzés eredményeivel is 

alátámasztottam [I]. 

3. Mintaelőkészítést nem igénylő ATR FT-IR módszert alkottam a fehérjék tisztítására 

alkalmazott preparatív kromatográfiás oszloptöltetek vizsgálatára. Bizonyítottam, hogy a 

szakirodalomban javasolt szárításos mintaelőkészítés elhagyható a töltetek megfelelően 
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kivitelezett ATR FT-IR mérése során, ezáltal a 12 órát meghaladó vizsgálati idő 5-10 

percre csökkenthető [I]. 

4. Kalibrációs modelleket dolgoztam ki két különböző összetételű transzdermális gél 

készítmény hatóanyag tartalmának a 1,0 – 5,0% (w/w), valamint 0,5 – 3,0% (w/w) közötti 

meghatározására három eltérő felépítésű készülékkel rögzített közeli infravörös (NIR) 

spektrumaik alapján. A hat, egymástól függetlenül fejlesztett részleges legkisebb négyzetes 

regressziós (PLSR) modell pontosságát és robusztusságát szimulált spektrumok 

felhasználásával bizonyítottam [II]. 

5. Kimutattam, hogy a NIR spektrofotométer felépítésétől függően (optikai konfiguráció, 

mérési tartomány, detektor, fényforrás stb.) jelentősen eltérhet a transzdermális gélek 

mennyiségi vizsgálatára fejlesztett kalibráció pontossága. Az általam tesztelt készülékek 

közül a diódasoros NIR spektrofotométer spektrumaira épülő PLSR modellek adták a 

legkisebb átlagos négyzetes hibát a kereszt-ellenőrzés során [RMSECV < 0.15% (w/w)], 

ezek a modellek alkalmasak az idő- és költségigényes, kevésbé környezetbarát 

folyadékkromatográfiás eljárások kiváltására [II]. 

6. Kínai hörcsög petefészek sejtek fermentálásához kifejlesztett tápoldatport vizsgáltam 

diszperziós és Fourier-transzformációs NIR spektrofotométerekkel. Igazoltam, hogy a 

hőkezelt tápoldatporokban bekövetkező változások legjobban a diszperziós NIR 

spektrumokon, azon pedig a bioaktív komponensek C-O, C=O, C-H, O-H abszorpciós 

sávjait tartalmazó 2200-2300 nm közötti tartományán mutatkoznak meg [IV]. 

7. A NIR tartomány 2200-2300 nm közötti szakaszán létrehozott szimulált spektrumokkal 

osztályozó modelleket hoztam létre a hőhatásnak kitett tápoldatporok felismerésére 

főkomponens-elemzéssel kombinált lineáris diszkriminancia-elemzés (PCA-LDA), 

részleges legkisebb négyzetes diszkriminancia-elemzés (PLS-DA) és osztályanalógiák 

közvetett modellezése (SIMCA) módszereket alkalmazva. A helyes és a téves osztályozási 

hányad (CC% és IC%) alapján a PCA-LDA módszer adta a hőhatásnak kitett tápoldatporok 

kontroll mintától való legjobb megkülönböztetését (CC% > 92%; IC% < 8%),  tehát gyors 

és környezetkímélő technikaként jól felhasználható a nem megfelelően tárolt tápoldatporok 

azonosítására [III]. 

 Reményeim szerint az általam prezentált eredmények hosszabb távon elősegítik a 

gyógyszeripari minőségellenőrző laboratóriumok munkáját gyors, költséghatékony és 

környezetbarát infravörös spektroszkópiai módszereket szolgáltatva.  
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