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1. Bevezetés 
 

A Raman-spektrometria felhasználásának napjainkban megfigyelhető rohamos terjedését 

számos előnyös tulajdonsága kedvezően befolyásolja. Az utóbbi években egyre több 

alkalmazási területen ismerik fel e módszer újszerű hasznosításának lehetőségeit és előnyeit. 

Fokozódó jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy a vizsgált mintát fénnyel gerjesztve úgy 

nyerhetünk - érintkezés nélkül - információt annak szerkezetéről, hogy a mintában 

gyakorlatilag semmilyen változás nem történik. A gyógyszeripar is felismerte, hogy a Raman-

spektrometria alkalmazása a ható- és segédanyagok gyors karakterizálását egyaránt 

megkönnyíti. 

A gyógyszeriparban az utóbbi évtizedben, két fontos irányelv került előtérbe, melyeknek 

megvalósítása felgyorsítja a folyamatos gyártástechnológiák elterjedését. A tervezhető 

minőség (Quality by Design, QbD) elvével a folyamatok legfontosabb paramétereit 

azonosítjuk és elegendő ismeretet szerzünk ahhoz, hogy ezeket (a megismert kísérleti tér által) 

meghatározott határok között a végtermék minőségének kockáztatása nélkül változtathassuk. 

A kísérleti tér megismerésének igénye teszi szükségessé a kísérlettervezést. A 

folyamatfelügyelő és –analizáló technológia (Process Analytical Technology, PAT) 

koncepciójának alkalmazásával biztosíthatjuk, hogy a termékbe a folyamatok során beépülő 

minőséget folyamatosan ismerjük és becsülhessük annak állandó nyomon követésével. Ezáltal 

válik lehetővé a szakaszos gyógyszergyártási technológiákban használt költség-, idő- és 

energiaigényes végellenőrzési lépések kiváltása. Az új elvek rutinszerű alkalmazásáig 

azonban még számos fejlesztés megvalósítása szükséges, ami az elkövetkezendő évek 

legnagyobb kihívása a gyógyszeripar számára. 

A gyógyszeripari minták Raman-spektrometriás vizsgálatával minőségi, mennyiségi és 

térbeli információkat is kinyerhetünk. Az ismeretlen vagy részben ismeretlen minták 

(hamisított, illegális készítmények vagy originális gyógyszerek) felderítése során számos 

kérdést dönthetünk el megfelelően egzakt kiértékelési eljárások kifejlesztésével. Sok olyan új 

matematikai statisztikai módszer, illetve többváltozós kemometriai eljárás fejlődik ki, amelyet 

a Raman-spektrometriában is fel lehet használni különböző célokra. A Raman-térképekből 

történő komponensek meghatározására és az eloszlástérképekből nyerhető homogenitási 

információk vizsgálatára hatékonyabb módszereket kívántunk keresni. 

A Raman-térképezés az amorf szilárd diszperziók vizsgálatát is lehetővé teszi, melyek 

stabilitását vizsgálni szükséges. Egy hatóanyag amorf-kristályos hányadának számítása 
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azonban nem triviális, amennyiben a készítményben a segédanyagok spektrális jelei zavarják 

a kiértékelést. A hatékony spektrumfeldolgozás és információkinyerés szempontjából is 

szükségesnek tartottuk, hogy erre is újabb módszereket vezessünk be.A mennyiségi 

elemzéshez használt módszerek hatékonyságának növelése szintén kiemelt fontosságúak, ha 

folyamatos nyomon követést vagy a kritikus paraméterekre vonatkozó visszacsatolást is meg 

szeretnénk valósítani. A transzmissziós Raman-technika kiváló lehetőséget kínál erre a célra. 

E vizsgálat során alkalmazott regressziós módszerekkel terveztük alkalmassá tenni ezt az 

eszközt rövid idejű gyártásközi ellenőrzésekre. 

A műszeres analitikai eljárások rengeteg adatot szolgáltatnak, amelyeket a fontos 

információk kinyerése és feldolgozása érdekében kezelni szükséges. Ez fokozottan érvényes a 

Raman-spektrometriai eljárásokra, különösen a kémiai térképezésekre, amelynek egy-egy 

felvételénél ezres nagyságrendű spektrumhalmaz képződhet. A vizsgált analitikai jelek a 

szükséges hatékonysággal csak több szempontnak is megfelelő sokváltozós adatelemzési, más 

néven kemometriai eljárásokkal kezelhetők. 

Ez a doktori disszertáció olyan kemometriai eljárásokat mutat be, amelyek elősegíthetik 

az ismeretlennek ítélt minták minőségi és szerkezeti vizsgálatát a gyógyszertechnológiában, 

esélyt adva a pontosabb mennyiségi meghatározásra. A gyógyszeriparban kevéssé vagy 

egyáltalán nem alkalmazott és a mérési technikákhoz adaptálható kemometriai módszerek, és 

az ehhez idomuló szabályozó algoritmusok tehetik lehetővé PAT típusú alkalmazások 

elterjedését és kémiai reakciók szabályozott vezetését. 

 Az újabban alkalmazott módszerek mellett, több már publikált módszerrel történő 

összehasonlítást is végeztünk. Ezeket legtöbbször nem szubjektív módon, hanem valamilyen 

mérőszámot adó eljárással valósítottuk meg. 

A mennyiségi meghatározásban gyűjtött tapasztalatokat és új módszereket folyamatok 

követésére specializált - ún. process Raman - spektrométerrel megvalósításra kerülő 

szabályozásban kívánjuk felhasználni, valamint továbbfejleszteni laboratóriumi és üzemi 

léptékű gyógyszertechnológiai folyamatok céljára.  
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2. Szakirodalmi áttekintés 

2.1.Raman-spektrometria felhasználása a gyógyszeriparban 

 

2.1.1. A kémiai térképezés Raman módszerrel 

A szerkezetvizsgálati módszerek közül a rezgési spektrometriai módszerek foglalkoznak 

az anyagok rezgési energia-átmeneteivel. A rezgési spektrometria az optikai spektrometriai 

módszerek egyik típusa, amely a fény és anyag kölcsönhatásának megfigyelésén alapul. Egy 

többatomos molekulában az elektronok meghatározott (kvantált) energiaállapotokban 

létezhetnek. A molekulapályákon lévő, kötésekben résztvevő elektronok az alapállapotból 

gerjesztett állapotba kerülnek, amennyiben a fény frekvenciája megegyezik az atomok közötti 

rezgések frekvenciájával, az adott rezgések gerjesztése révén az anyag elnyelheti a ráeső fény 

energiájának egy részét. Az anyagok a rájuk eső fényt elnyelhetik, visszaverik vagy áteresztik. 

amely értelemszerűen az abszorpciós, reflexiós és transzmissziós színképet alkotják. A 

molekulában az atomok állandó rezgőmozgásban vannak egyensúlyi helyzetük körül, ún. 

normálrezgéseket végeznek. A normálrezgés olyan mozgásforma, amelynek során a molekula 

minden atomja azonos fázisban és azonos frekvenciával (de nem feltétlenül azonos 

amplitúdóval) rezeg. A rezgési spektrumot alkotó frekvenciák a molekulát felépítő atomok 

tömegétől, geometriai elrendeződésétől és a közöttük lévő kötések erősségétől függnek. A 

molekularezgések gerjesztésére alkalmas fény hullámszáma általában 4000-200 cm-1 közötti 

tartományba esik. A rezgési spektrometriának két ágát különböztetjük meg: az infravörös és a 

Raman-spektrometriát. Az infravörös (IR) spektrometria elmélete és gyakorlata részletesen 

Griffiths és de Haseth könyvében szerepel1, a Raman spektrometriát pedig összefoglalóan 

Lewis és Edwards kézikönyve tárgyalja2. Utóbbi lényegét a következő rövid összegzés 

tartalmazza: 

Besugárzásakor a fény az anyagon alapvetően kétféle módon szóródik. Rugalmas ütközés 

esetében ugyanolyan energiával reflektálódik, mint amilyen a besugárzott fény energiája. Ez a 

Rayleigh-szórás jelensége. A Raman-szóródás jelensége ezzel ellentétben a fotonok 

rugalmatlan ütközésén alapul. Ekkor a visszavert fény a besugárzó frekvenciánál kisebb, vagy 

nagyobb frekvenciájú fotonokat is tartalmaz. 

 A foton molekulákon történő rugalmatlan szóródását elméleti úton már az 1920-as évek 

elején felismerte Brillouin3 és Smekal4. 1928-ban Raman és Krishnan kísérletileg is 
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felismerték és kimutatták ezt a jelenséget5. A Raman-spektrometria széles körű 

alkalmazhatóságát évtizedekig nem oldották meg. Okát a jelenség kis 

hatáskeresztmetszetében találjuk (kb. minden 106-108 gerjesztő fotonra jut egy „Raman 

foton”). A lézerek 1960-as években történt felfedezése új lendületet adott a kutatásnak és a 

műszerfejlesztésnek6,7. A detektorok további technikai fejlődése szintén hozzájárult a mérési 

idők rövidüléséhez és a Raman-spektrometria gyakorlati alkalmazásához. 

Ahhoz, hogy érzékelhető intenzitású Raman-szórt fényt érzékelhessünk, nagy energiájú 

monokromatikus fényt kell a vizsgálandó mintára bocsátani. A méréshez megfelelő 

teljesítménysűrűséget ultraibolya (UV), látható, vagy a közeli IR tartományba eső lézerrel 

érhetjük el. A Raman-szórás intenzitása a besugárzó fény frekvenciájának negyedik 

hatványával arányos ezért a rövidebb hullámhosszú UV fény irányába mozdulva időegység 

alatt sokkal jobb jel/zaj viszony érhető el. A látható fény tartományában azonban a 

fluoreszcencia jelensége előfordulhat, amely a spektrum minőségét jelentősen rontja. Ezt 

kiküszöbölni infravörös vagy UV gerjesztő sugárzás alkalmazásával lehetséges. Utóbbi 

esetben azonban kiemelten fennáll a minta roncsolódásának veszélye, illetve további rezonáns 

Raman-jelek is előfordulhatnak. Látható lézer esetén, amennyiben csak a minta kis 

bomlásterméke okozza a fluoreszcenciát, segíthet a hosszabb ideig történő besugárzás is (ún. 

photobleaching). A fény detektálásához kezdetben fotoelektronsokszorozó detektort 

használtak, amellyel a spektrum felvétele több órás mérés időt vett igénybe. A felvételi idő a 

CCD detektorok kifejlesztésével másodperces nagyságrendűvé csökkent. A rugalmasan szórt, 

ún. Rayleigh-fotonokat elnyelő, notch filternek nevezett féligáteresztő tükrök alkalmazásával 

a jelátvitel növekedett és így lehetővé vált nagyon gyenge, kis intenzitású sávok detektálása 

is. Az ún. konfokális rendszerek kialakításával a térbeli felbontás mikrométeres 

nagyságrendűvé és a vizsgált mintatérfogat „vastagsága”, azaz a mélységélesség 

szabályozhatóvá vált. (Diszperziós készülékeknél a mélységélesség növelésével gyakran 

jelentős fluoreszcencia csökkenés is elérhető.) 

A Raman spektrometria kiválasztási szabályai eltérnek az infravörös spektrometria 

kiválasztási szabályaitól. Utóbbi esetben a molekula dipólusmomentumának kell megváltozni 

a rezgési átmenet során, míg Raman-szórás esetén a polarizálhatósági tenzornak. Így az IR és 

a Raman spektrum egymást kölcsönösen kiegészítő információtartalmat hordoz8. 

A Raman spektrometria nagy előnye, hogy a spektrum felvételéhez gyakorlatilag 

semmiféle mintaelőkészítést nem igényel.  

A Raman spektrometria kvantitatív alkalmazásának alapja a következő egyenlet9: 
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amelyben c a fénysebesség, h a Planck-féle állandó, IL a besugárzás intenzitása, N a 

fotonokkal ütköző molekulák száma, ν a molekula rezgési frekvenciája (Hz), ν0 a besugárzó 

lézer frekvenciája (Hz), μ a rezgő atomok redukált tömege, k a Boltzmann-állandó, T az 

abszolút hőmérséklet, 𝛼𝛼𝑎𝑎′  a polarizálhatósági tenzor izotróp tagjának nyoma, 𝛾𝛾𝑎𝑎′  a 

polarizálhatósági tenzor anizotróp tagjának második invariánsa. 

Az egyenlet szerint a Raman szórás intenzitása arányos azon molekulák számával, 

amelyek a besugárzás által érintett mintatérfogatban helyezkednek el. Ebből következik 

továbbá, hogy a Raman intenzitás arányos a forrás intenzitásával, tehát az érzékenység 

növelhető nagyobb teljesítményű lézer alkalmazásával. Ennek határt szab a minta hőtűrő-

képessége: nagy lézerteljesítmény alkalmazásakor a minta degradálódhat. 

Az egyenletből kiderül, hogy a Raman-intenzitás a fotonnal ütköző molekulák számának 

lineáris függvénye. Ennek értelmében, ha a besugárzott térfogatban egy adott kötésből 

(vizsgált anyag adott kötése) több található, tehát nagyobb az adott vegyület koncentrációja, 

akkor arányosan nagyobb jelet kapunk az adott hullámhosszon. Ezért a Raman-spektrometria 

alkalmas mennyiségi meghatározásra. A Raman-spektrumokra jellemző a lineáris 

szuperpozíció, tehát az összegspektrum a keveréket alkotó komponensek az egyedi Raman-

spektrumok súlyozott átlagaként tevődik össze. Kijelenthető, hogy jó közelítéssel igaz ez az 

állítás, hiszen a Raman-fotonok alacsony számuk miatt a gerjesztő fény fotonjaival csekély 

eséllyel lépnek interakcióba. 

A lézernyalábra jellemző, hogy jól fókuszálható. Ezért vetődött fel annak a lehetősége, 

hogy azt a minta egy adott pontjára fókuszálva lokális elemzést végezhetünk. A 

gondolatmenetet követve jött létre a kémiai térképezés eszköze. A Raman-mikroszkópiáról 

részletesebben Turrell és Corset szerkesztette kézikönyvből tájékozódhatunk10. A következő 

összegzés e technika lényegét tartalmazza: 

A kémiai térképezés (chemical imaging, CI) az analitikai és főként a spektrometriai 

technikák közül az egyik leggyorsabban fejlődő terület. Népszerűségét jelzi, hogy 

alkalmazása a tudomány és az ipar számos területén rohamosan növekszik. Ez figyelhető meg 

a félvezetőiparban11, az orvostudományban12, papíriparban13, az élelmiszeriparban14,15,16, a 

műanyagiparban17,18 és a bűnügyben19 egyaránt. Fontos megjegyezni, hogy különbséget 

teszünk spektrális képalkotás (spectral imaging, SI) és kémiai térképezés között. A spektrális 

képalkotás mindazon technikáknak a gyűjtőfogalma, amelyet valamilyen optikai 

spektrometriai módszer (lehet infravörös, Raman, fluoreszcencia, UV stb.) és a hagyományos 
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képalkotó eljárások (mikroszkópok) összeolvasztásával érünk el. A kémiai térképezés 

fogalma ennél szűkebb, alatta csak a rezgési spektrometriai módszereket értjük (infravörös, 

közeli infravörös, Raman). A technikája Barer és társai kísérletein alapul, akik egy 

mikroszkóp és egy infravörös (IR) spektrométer összekapcsolásával próbáltak meg 

spektrumot felvenni20. A céljuk ekkor még csak a parányi méretű (µg-os tömegű és μm-es 

kiterjedésű) minta vizsgálata volt. Raman-mikrospektrométert két kutatócsoport egymástól 

függetlenül épített meg először 1974-ben 21,22. Ekkor még a térbeli felbontás nem volt 

megoldott. Az igazi áttörést Harthcock és Atkin 1988-as felfedezés hozta meg 23, akik először 

vettek fel kémiai térképet közeli infravörös (middle infrared, MIR) tartományban. A mintájuk 

kijelölt pontjainak szisztematikus mérését mozgatható tárgyasztal segítségével oldották meg, 

amivel a spektrális felbontás mellett térbeli felbontást is elértek. A megvalósulást követően 

hamar megjelentek a kémiai térképekre alkalmas berendezések a kereskedelmi forgalomban, 

amit a témával foglalkozó cikkek ugrásszerű emelkedése is jelzett. Az 1990-es években a 

hardverek és a szoftverek területén végbement számítástechnikai fejlődés tovább kedvezett az 

akkor újnak számító metodikának, elősegítve általános elterjedését. 

A kémiai térképezés a hagyományos (N)IR és Raman spektrometriai mérési technikákhoz 

viszonyítva számos előnnyel jár. Azon felül, hogy spektrális (kémiai) információt tudunk 

kinyerni a vizsgált rendszerről és információt kapunk az összetételről, a minta fókuszálása és 

a térbeli (főként laterális) mozgatása következtében térbeli információhoz is hozzájutunk24. 

Ezáltal a komponensek eloszlására, méretére és számos egyéb jellemzőjére vonatkozó 

információt is „kibányászhatunk” a mért adatokból (data mining), sőt mindezt vizualizálni is 

lehet. A fókuszálás további hozadéka, hogy érzékennyé teszi a mérési technikát a kis 

koncentrációjú összetevőkre (minor komponensek). Attól, hogy valamelyik mintában 

globálisan csekély mennyisége van valamelyik alkotónak, még lokálisan lehet nagyobb 

dúsulása. A kémiai térképeken az apró heterogenitások is láthatóvá válhatnak. További előny 

abban rejlik, hogy számos felvett spektrum segítségével mennyiségi információt is 

kinyerhetünk, amelyről a későbbiekben még részletesen lesz szó. 

Mivel a mérendő minták felületén egyelőre nem lehetséges a spektrumok egy idejű 

(szimultán) mérése, ezért három kialakult mérési elrendezésben történik a 

spektrumfelvétel25,26,27. Egyrészt egy tárgyasztal mozgatásának segítségével a minta 

felületéről szisztematikusan, pontról pontra vehetjük fel a teljes hullámszám-tartományt 

átölelő spektrumot (point mapping általánosan „térképezés”). Másrészt eljárhatunk oly 

módon, hogy egy rezgőtükörrel a minta felületén a gerjesztő sugarat mozgatva egy vonal 

mentén egyszerre veszünk fel több spektrumot (line mapping). Ekkor kihasználjuk, hogy a 
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detektor két irányban is felveszi az érkező Raman-fotonokat. Harmadrészt készülhet az egész 

mintafelületről is kép egyetlen hullámhosszon (global mapping általánosan „képalkotás”). 

Ekkor a hullámszám értékének változtatásával (pl. akusztooptikai vagy folyadékkristályos 

hangolható szűrőkkel) és a készült képek egymásra helyezésével alakíthatjuk ki a 

spektrumtérképeket. 

E módszerek legnagyobb előnye, hogy a szilárd vagy félszilárd anyagokat 

roncsolásmentesen és beavatkozás nélkül (nem invazív) módon vizsgálják. Nem meglepő az, 

hogy 2000-2008 között a kémiai térképezéssel foglalkozó cikkek száma megduplázódott25, és 

a dinamikus növekedés azóta sem szűnt meg. A szakirodalom azt mutatja, hogy a 

gyógyszerek vizsgálatában ez a növekedés még drasztikusabb volt. Egyre több vonatkozásban 

bizonyosodik be a módszerről, hogy adott kérdések eldöntésében (a szó szoros értelmében) 

perdöntő lehet. 

2.1.2. Folyamatok követése Raman-spektrometriával 

Az amerikai Élelmiszer-, és Gyógyszer Ellenőrző Hatóság (Food and Drug 

Administration, FDA) 2001-től kidolgozott és 2004-ben adott ki olyan irányelveket28, 

amelyek elősegítették a Raman spektrometria felhasználásának terjedését gyógyszeripari 

vizsgálatokban. Ezt követően a világ valamennyi felügyeleti szerve elkötelezte magát a 

folyamatfelügyelő és –analizáló technológiák (Process Analytical Technology, PAT) 

alkalmazása mellett. Ez az új szemlélet elvárja a gyógyszergyártóktól, hogy gyártási 

folyamataikat minél teljesebb körűen megismerjék és szabályozzák. Ez biztosítja, hogy a 

gyógyszerkészítmények minősége előre megadott szűk határokon belül ingadozzon. PAT 

alkalmazása a jelenlegi idő-, energia- és költségigényes végellenőrzési lépések (legalább 

részleges) kiváltását teszi lehetővé. A jövő gyógyszergyártási eljárásait a folyamatos 

gyártásitechnológiák alkalmazása és azok nyomon követése és szabályozása jelentik29. A 

PAT koncepcióba a rezgési spektrometriai módszerek és a kémiai térképezés annyira jól 

beilleszthetők, hogy az alkalmazott analitikai technikák közül a legelterjedtebbnek ezeket a 

módszereket említik30. E módszerek előnye abban rejlik, hogy gyors, roncsolásmentes 

detektálást tesznek lehetővé és nem invazív módon alkalmazhatók. A különböző adatgyűjtő, 

modellező és szabályozó szoftverek alkalmazása még nem eléggé elterjedt az analitikai 

technológiák fejlődéséhez képest31. 

Gyógyszeripari szakvélemények a rezgési spektrometriát alkalmazó PAT gyártások 

növekedését vetítik előre a következő évekre32. Különösen a NIR, MIR és Raman 
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spektrometriával megvalósított technológiák válhatnak elterjedtté33. Az egyre jobb minőségű 

félvezető detektorok megjelenése és az egyre olcsóbbá váló optikai szálak még vonzóbbá 

teszik az alkalmazásukat. A kémiai térképezésre már korábban kifejlesztett összetettebb 

algoritmusok valós idejű elemzésekre is alkalmazhatók és az számítási kapacitások rohamos 

fejlődésének köszönhetően a spektrumok kiértékelése is egyre gyorsabb. A PAT gyártás 

szempontjából a Raman spektrometria előnyei a következők34: 

• Az egyes anyagokat egyértelműen azonosítani lehet az egyedi, éles Raman jelek 

alapján. 

• Vizes közegben is hatékonyan alkalmazható. 

• A mérések előtti mintaelőkészítés sokszor teljesen elhagyható. 

• Számos szerkezeti elemen keresztül mérhetünk, amelyek Raman-aktivítása 

csekély. 

• Szondaként alkalmazva távolról is elvégezhetők a mérések. 

• A vizsgálatok időtartama (pár másodperc) rövid. 

Néhány hátrányáról érdemes említést tenni, ezek a következők35: 

• viszonylag magas ár, 

• érzékenység (a főkomponensben, szennyezőkben vagy bomlástermékekben 

előforduló) a fluoreszcens hatásokra, amelyek a spektrum minőségét jelentősen 

rontják 

• a minta hőmérsékletének növekedése az alkalmazott lézer energiája miatt, amely 

szerkezeti változást, vagy bomlását idézheti elő.  

A transzmissziós Raman-spektrometria bevezetése, amely az elemzés gyorsítását teszi 

lehetővé, jelentős előrelépést hozott az PAT gyártásokban alkalmazható módszerek között36. 

E technika alapjait már az 1960-as években letették37. A műszaki fejlettség azonban csak az 

utóbbi években érte el azt a szintet, hogy felhasználóbarát transzmissziós Raman-készülékek 

jelenhettek meg a műszerpiacon. A transzmissziós mérés fő előnye a reflexiós technikával 

szemben, hogy az egész besugárzott mintatérfogatból egy reprezentatív átlagspektrumot 

szolgáltat. Szilárd fázisú mintákban vizsgálták a Raman-fotonok mélységbeli mozgását38,39. A 

teljes mintában szóródó fotonok valóban reprezentatívak lettek és ezeket az eredményeket 

különböző szimulációk is alátámasztották40,41. A reflexiós módban a mélységi analízis során 

előforduló mintavételezési hibák és nehézségek a transzmissziós méréssel teljesen 

elkerülhetők. A transzmissziós Raman-spektrometria gyógyszeripari felhasználásának 

lehetőségeit több közleményben is tárgyalták. Ezek kiterjedtek tabletták analízisére és illegális 
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termékek csomagoláson keresztüli vizsgálatára is42,43,44. A vizsgálatok legtöbbször a 

hatóanyag-tartalom egységességének megállapítására irányultak45,46,47,48. Tabletta és 

kapszulaformába tett kétkomponensű elegyeken hasonlították össze a kétféle Raman 

módszert. Nagyobb eltérést nem figyeltek meg a két technika között az általuk alkotott 

mennyiségi modellek pontosságában49. Legújabban egy új elrendezést próbálnak 

megvalósítani, amely mérföldkő lehet a műszerfejlesztésben: a Raman-fotonok mennyiségét 

egy fotondiódának nevezett eszközzel megnövelve50, a mérési idők további csökkenése válik 

lehetővé, akár tizedmásodperces vizsgálati idők tartományába. A mérési idő csökkentésével a 

folyamatos gyártásból kijövő tabletták többségét vizsgálni lehetne, ami az új folyamatos 

formulációs technológiák bevezetése során a minőségbiztosítás egyik kulcsfeladata. A 

gyógyszeriparban fokozódó verseny megnövelte a gyógyszeripari polimorfok jelentőségét, 

így azok vizsgálatának fontossága megkérdőjelezhetetlenné vált. Egy jól kiválasztott 

hatóanyag-polimorfnak számos - kristályszerkezetből adódó - előnye lehet: pl. kedvezőbb 

lehet a fiziológiai hatása, gyorsabb oldódást biztosíthat, kristályalakja miatt könnyebben 

vihető végső készítményformába és stabilitása is különbözhet egyéb polimorfokétól51. A 

kedvezményezett polimorfokat általában szabadalommal védik a többi gyártótól. A 

polimorfok vizsgálatára elterjedten használt - de folyamatos követésre nem alkalmas - 

porröntgendiffrakciós (XRPD) vizsgálatok helyett a transzmissziós Raman-technika tűnik a 

legalkalmasabbnak arra, hogy, egy folyamat során jelezze a polimorfok arányának változását. 

A kérdés vizsgálatának nagy jelentősége ellenére hatóanyag-polimorfok ilyen jellegű 

vizsgálatára viszonylag kevés publikációt található a szakirodalomban52,53,54,55. A mennyiségi 

elemzéseket polimorfok esetén már megvalósítottak47,48, azonban részletesebb kemometriai 

fejlesztést nem javasoltak arra, hogy a mérési idők csökkenjenek, és hatékonyabb legyen az 

analízis. Ezért sürgető feladat annak megválaszolása, hogy polimorfok esetén milyen 

fejlettebb módszerekkel lehetne a gyors elemzést megvalósítani. 

2.2. Spektrumsorozatok és kémiai térképek matematikai-statisztikai elemzése 

A sokváltozós adatelemzésben (ún. kemometriában) rejlő lehetőségeket az analitika és 

fizikai kémia csak a 1960-as évek végén, illetve 1970-es évek elején kezdte felfedezni 56. 

Alkalmazásuk kémiai térképek elemzésére a közelmúltban terjedt el. A nagymennyiségű 

spektrumadat kezelése és feldolgozása a kémiai térképezés és a folyamatok nyomon követése 

során gyűjtött spektrumsorozatok esetében nagyon hasonló. A különbség csupán abból 

adódik, hogy az adatgyűjtés az idő, a tér, vagy esetleg mindkettő függvényében történik-e. Az 
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utóbbi két eset általában nagyobb kihívást jelent, ezért az adatfeldolgozás módszereit a 

továbbiakban elegendő a kémiai térképezés példáján keresztül áttekinteni. Részletesebb 

kemometriai elemzések előtt fontos megismerni a kémiai térképek szerkezetét. A kémiai 

térképekre mint rengeteg adatból álló halmazra kell tekinteni. Egy a kémiai térképezés során 

felvett spektrumok egy háromdimenziós úgy nevezett hiperspektrális adatkockában 

jeleníthetők meg, amelynek két éle a x,y helykoordináták, míg a harmadik éle mentén a λ 

hullámszámértékek sorakoznak. Minden kiértékeléshez szükséges a nyers térképet 

előkészíteni, hogy az elemző szoftverek számára az adatok feldolgozhatók legyenek és helyes 

eredményekhez jussunk. Néhány lépést el kell végezni ahhoz, hogy a különböző módszereket 

alkalmazni tudjuk. A x×y×λ nagyságú, intenzitásértékeket tartalmazó adatkockát két 

dimenzióba terítjük ki. A keletkező mátrix soraiban a megfelelő x,y helykoordinátákhoz 

tartozó spektrumok az oszlopokban pedig az adott λ hullámhosszon mért intenzitások lesznek. 

A spektrumokat szinte mindig valamilyen előkészítésnek kell alávetni. Lehet ez a spektrumok 

alapvonalának korrekciója a háttér megszüntetésére, vagy a spektrumok normálása vagy 

standardizálása (átlaggal való eltolás és szórásával való elosztás), esetleg deriválása. Az 

analitikus számára lényeges információt matematikai, felderítő statisztikai módszerek 

segítségével lehet kinyerni. 

A szilárd fázisban elvégzett vizsgálatok eredményeinek feldolgozásával lehetővé válik 

információk kinyerése (többek között) az egyes összetevők homogenitásáról57,58, a 

részecskeméretről59, illetve (a Raman-sávok élességének köszönhetően) a hatóanyag és a 

segédanyagok polimorfiájáról60. Megfelelő kalibrációs minták és regressziós elemzés 

alkalmazásával kvantitatív információt is kaphatók a vizsgált gyógyszerformákról. 

2.2.1. Összetevők eloszlásának megállapítása kémiai térképeken 

Tabletták belső szerkezete, a komponensek eloszlatottsága több szempontból is fontos: 

Nem megfelelő eloszlás gyenge szilárdságot (kedvezőtlen törési tulajdonságok, kopásállóság), 

tablettahibákat (boltozódás) vagy rossz szétesési jellemzőket okozhat. A hatóanyag 

inhomogenitásának kedvezőtlen hatása lehet a készítmény stabilitására is, valamint a 

hatóanyag felszívódásra az emberi szervezetben. A gyógyszerformáknak ezért meg kell 

felelnie a hatóanyag-egységességet előíró követelményeknek. A gyógyszeripar komoly 

erőfeszítést fordít a készítmények ilyen irányú minőségvizsgálatára is. A tabletták kémiai 

térképezése segítséget nyújthat a gyártási hibák megértésében, s a folyamatok jóságának 

igazolásában a gyártási lépések során - kezdve a hatóanyag és a segédanyagok elegyítésével, 
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folytatva a granulálással és befejezve a végső forma kialakításával. Továbbá e módszer segít 

összehasonlítani egyes tablettákat (originális vs. generikus készítmény) és meghatározni akár 

ismeretlen tabletták eredetét, gyártási körülményeit. A homogenitás vizsgálata tehát a 

gyógyszergyártás egyik kulcskérdése. 

A 2.1.1. fejezetben bemutatott kémiai térképezésen alapuló módszerek esetén a felület 

nagyszámú pontjáról kapunk információt. A homogenitást kémiai térképeken úgy 

határozhatjuk meg, hogy a mérési pontokból kapott információkból koncentráció értékeket 

határoznak meg, és ezeknek a koncentrációknak az eloszlását figyelik meg. A koncentráció 

adatokat, mint egy statisztikai mintát, jellemezni tudjuk az egyes centrális momentumokkal: 

átlag, szórás, (ferdeség, csúcsosság), illetve néhány egyéb statisztikai jellemzőkkel: 

terjedelem, medián, minimum, maximum. Amigo27 egyik munkájában rámutatott arra, hogy 

ez lehet félrevezető is. A 2.1. ábrán egy olyan eset látható, amelyben szemmel láthatóan 

teljesen különböző homogenitású anyagok kémiai térképeinek a hisztogramja megegyező, 

azaz eredményeikre ugyanaz a normális eloszlású görbe illeszthető. Ebben az esetben a 

hisztogram elemzésével az adott anyag eloszlatottságáról nem kapható felvilágosítás. 
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2.1.ábra: Két eltérő homogenitású kémiai térkép ugyanolyan hisztogrammal 
 

 Tökéletesen véletlenszerű keverékben - a legelterjedtebb meghatározás szerint - a 

keveréket alkotó részecskék a megtalálási valószínűsége a keverék minden pontjában 

azonos61. Ez a megállapítás természetesen nem igaz a 2.2. ábra jobb oldalán lévő térképre 

sem, mert a részecskéknek van térbeli kiterjedése. Ha a képpontok mérete ennél a 

kiterjedésnél kisebb, akkor abban a felbontásban már kimutatható az inhomogenitás. Egyre 

kisebb felbontásban vizsgálva a képet egyre homogénebbnek látszó képet kapnánk, ezért a 

pixelméret beállítása fontos tényező. A szomszédos képpontokból alkotott csoportokat 

makropixelek nevezik. A makropixelek méretét fokozatosan növelve egyre nagyobb pixeleket 

alkothatunk az egyes képpontokból. Eközben minden lépésben vizsgálhatjuk a homogenitást. 
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Ezt az elvet makropixel-elemzésnek nevezik, és először Hamad és társai62 alkalmazták NIR-

CI-vel vizsgált tabletták és kapszulák esetére. A makropixelek jellemzésére az átlag, a szórás 

és a terjedelem statisztikákat használják. Ezen kívül a keverékeket számos más számítható 

mennyiséggel, indexszel is lehet jellemezni61,63. A kétdimenziós térképek feldolgozásához a 

következő két módszer használható:  

A diszkrét szintű beborításos technika (discrete-level tiling, DLT) esetében a 

makropixelekkel mint csempékkel lefedjük a térképet. A módszer alkalmazásának 

feltétele és egyben hátránya, hogy a makropixel méretének a teljes térképméret 

valamilyen valódi osztójának kell lenni.  

A mozgó blokkok módszere (continuous-level moving block, CLMB) esetében 

akármilyen az eredeti térkép méretnél kisebb méretű makropixelt kijelölhetünk. Az 

adott nagyságú makropixelt ezután a térképen mindig egy egységgel léptetjük. Az 

adott méretű makropixellel mindkét irányban letapogatjuk a teljes térképet.  

Mindkét technikára jellemző, hogy a kapott makropixeleket statisztikailag értékeljük, 

azaz a makropixelben előforduló számok átlagát és szórását határozzuk meg és ezekből olyan 

számadatokat nyerünk ki, amely jellemzi a térképek homogenitását.  

A Poole-indexet61,64 (MP, az M az angol mixing szóból ered) - mint a hiperspektrális 

térképekre legjobban adaptálható indexet - Rosas és Blanco65,66 nevezte meg. Rugalmasabban 

lehet vele számolni, mint más indexekkel, mivel nem kellenek referenciaértékek. Csak a valós 

térkép és a véletlenszerűen összekevert (továbbiakban randomizált) térkép makropixeleken 

belüli képpontok szórását kell felhasználni.  

Az eloszlási homogenitás indexet (distributional homogeneity index, DHI) a CLMB 

módszert felhasználva állapították meg Sacré és társai67 . A DHI-t különböző tabletta tételek 

hatóanyag-egységességének vizsgálatára alkalmazzák, amikor az adatsorok közel azonos 

Gauss-eloszlást mutatnak. Azt azonban még nem vizsgálták, amikor eltérő eloszlásokból 

származó teljesen különböző módon készült minták térképeit kell összehasonlítani. A CLMB 

módszer előnyös, mert egyszerűbb és gyors számítás tesz lehetővé, és a megadható 

makropixelek mérete nem korlátozott - szemben a DLT módszerrel. A szórásokból 

származtatott hányados a Poole-index elméleti határai a 0 és az 1 (minél nagyobb, annál jobb 

a homogenitás). A DHI értéke ellenben annál kisebb pozitív szám, minél jobb homogenitású 

mintát vizsgálunk. A Poole-index és a DHI értékek összehasonlítására és a kéttípusú 

makropixel-elemzés együttes vizsgálatára nem található példa az szakirodalomban, ahogyan 

tabletták gyártástechnológiáinak ezzel a módszerrel végzett összehasonlítására sem. 
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2.2.2. Többváltozós módszerek alkalmazása eloszlástérképek létrehozására 

 

A Raman-térképek a minták összetevőinek eloszlását ábrázolják. Interpretálható kémiai 

térképekhez - egy elemzés végén - többféle módszerrel eljuthatunk. Az alkalmazandó 

módszert mindig az adott feladat dönti el. 

Legegyszerűbb esetben az egyváltozós kiértékelést (univariate analysis) használják, 

amely adott szelektív hullámszám intenzitás/abszorbancia értékén vagy adott sáv alatti 

integrál értékén alapul. A kapott értékeket általában az eloszlástérképek valamilyen 

színezésével lehet vizualizálni. 

Az egy változóra hagyatkozó módszer nagyon érzékeny lehet a zajra, a véletlen 

ingadozásokra és ha a spektrumok átlapolnak, akkor a kiértékelés nehézzé és pontatlanná 

válik. Ilyen esetekben többváltozós kiértékelési (multivariate analysis) módszerekhez 

érdemes folyamodni. A kiértékeléshez választhatunk egy nagyobb spektrumrészletet vagy a 

teljes felvett spektrumtartományt. A legegyszerűbb többváltozós stratégiához szükség van a 

mintánkat alkotó tiszta komponensek referenciaspektrumaira. A felvett spektrumok 

kiértékelés a legkisebb négyzetek módszerén 68 (classical least squares, CLS vagy ordinary 

least squares, OLS) alapul, amely a felvett referenciaspektrumok lineáris kombinálásával 

hozza létre a mért spektrumainkat. Ezt megtehetjük, ha feltételezzük, hogy a komponensek 

spektruma nem változik az összetett mintában, azaz nincs a komponensek között 

kölcsönhatás. A CLS működése közben iterációval addig változtatja az együtthatók értékeit, 

amíg el nem éri a végkritériumot el nem éri, azaz a mért és a becsült spektrumok közötti 

eltérés-négyzetösszeg minimális lesz (függelék 8.7.2.).A koncentrációs mátrixban lévő 

elemeket tudjuk egy-egy összetevőre levetíteni és ezáltal eloszlástérképeket létrehozni. Ezek a 

térképek általában csak félkvantitatívak, de jól szemléltethetik az összetevők eloszlásainak 

viszonyait. 

Ez a módszer, előzetes ismereteket igényel. Feltétlenül szükségünk van a többkomponensű 

rendszer alkotóinak spektrumaira.  

Léteznek azonban olyan módszerek is, amelyekkel eloszlástérképek úgy is megadhatók, 

ha nem ismerjük a referenciaspektrumokat. Azokat a módszereket, amelyek ezen az elven 

működnek általánosan felderítő statisztikai eljárásoknak nevezik. A számos térképezéskor 

mért spektrum és azok változatossága lehetővé teszi, hogy matematikai úton kinyerjük a 

tisztakomponensek spektrumait. Erre épülnek a görbeillesztés nélküli profilkinyerésen alapuló 

módszerek. Ilyen pl. a többváltozós görbefelbontás – váltakozó legkisebb négyzetek 

módszere69,70 (multivariate curve resolution – alternating least squares, MCR-ALS), amely a 
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CLS alapegyenletét használja fel oly módon, hogy egy kezdeti mátrixból X-et ismerve először 

koncentrációkat becsül (8.15. egyenlet), majd a C mátrixból egy becsült ST spektrumokat 

(8.16. egyenlet) tartalmazó mátrixot számít ki és így tovább. Az iterálás közben 

korlátozásokat érvényesít (koncentrációk és spektrumok nem-negativitása, anyagmérleg, 

kontrasztosítás, stb.). Ez a módszer is alkalmas arra, hogy koncentráció értékekhez jussunk. 

ily módon olyan spektrumokat is előállíthatunk, amelyek a tiszta referenciaspektrumtól 

valamennyire eltérnek. Ez a spektrális változás akár kölcsönhatások kimutatására is alkalmas. 

2.2.3. Többváltozós regressziós módszerek 

A gyógyszeripari vizsgálatok egyik legfontosabb célja, hogy a minőségi információk 

mellett mennyiségi (kvantitatív) elemzést tudjunk megvalósítani az adott mintán, legyen az 

akár egy reaktorban keveredő reakcióelegy vagy egy gyógyszertechnológiai lépésből nyert 

köztes- vagy végtermék. Pontos és gyors mennyiségi elemzés teszi lehetővé a 2.1.2. 

fejezetben ismertetett PAT koncepció megbízható alkalmazását, beleértve a technológiai 

folyamatok követését és szabályozását. A kvantitatív elemzések regressziós modellek építését 

követelik meg, ezért érdemes a következőkben áttekinteni a rezgési spektrometriában erre a 

célra alkalmazott módszerek szakirodalmát. 

A gyógyszeripari szakirodalomban sokan a legegyszerűbb egyváltozós eljárásokat 

alkalmazzák, szelektív csúcsok kiválasztásával.  Lineáris összefüggést állítanak fel - egy adott 

koncentrációtartományra - az adott sáv intenzitása, vagy a sáv alatti terület értéke és a 

koncentráció között. A gyógyszerkészítményekben különösen fontos hatóanyagtartalom-

egységesség (content uniformity) vizsgálata során, pl. NIR-CI technikával ellenőrizték, hogy a 

hatóanyag koncentrációjának ingadozása - tablettáról tablettára - a megszabott értékeken belül 

van-e71. A szerzők Xanax és Alprazolam tabletták egy százalék alatti hatóanyagot tartalmazó 

mintáiban jó egyezőséget mutattak ki a hatóanyag szelektív NIR sávjának intenzitása és a 

hagyományos UV vizsgálattal kapott eredmények között. A mintákat Raman-kémiai 

térképezéssel (R-CI-vel) elemezve azonban a főtömegben lévő laktóz jelent meg a Raman-

spektrumokban72. A hatóanyag egyik intenzív sávja sem tudott megfelelő eredményt adni, 

ezért a továbbiakban többváltozós kiértékelési módszerekre kellett áttérni. 

Több közlemény is foglalkozik kiválasztott hullámszám értékeken vagy azok arányán 

alapuló módszerekkel, amelyeket az adott minta jellemzésére használtak (szilárd 

diszperziók73,74, protein-cukor formuláció75, nedves granulálás76, kis dózisú tabletta77), de 

általában nem állapítottak meg belőle határozott koncentráció értékeket. Azokat csak az 
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eloszlások szemléltetésére használták. A csúcsok intenzitását a többi összetevő jelenléte 

jelentősen befolyásolhatja és érzékeny a mérési körülményekre is (pl. jel-zaj viszony). Ezek 

miatt az egyváltozós kiértékelés sokszor nem vezet megfelelő eredményre. 

A legegyszerűbb többváltozós kiértékelési eljárás a CLS módszer - amelynek részletes 

ismertetése a 2.2.2. fejezetben szerepelt – akkor alkalmazható, ha a referencia spektrumok, 

azaz a mintát alkotó összetevők spektrumai, ismertek. 

Šašić78 5 komponensű tabletták Raman-térképein hasonlította össze a CLS-t az 

egyváltozós kiértékeléssel. A spektrumokat mesterségesen zajjal is terhelte. A CLS sokkal 

kevésbé volt érzékeny erre. A mérési idő ezáltal jelentősen csökkenthető és jobban kiértékelt 

adatok kaphatók, mint az egyváltozós esetben. 

Gendrin munkatársaival25 egy többlépéses gyógyszertechnológiai folyamat sort követett 

végig NIR-CI mérések és CLS kombinálásával. A végső tablettaformák kialakításához 

először két különböző méretű kristályos hatóanyaggal és polimerrel végeztek extrúziót két 

különböző csigasebességgel. Ezután kéttípusú őrlést alkalmaztak és a granulálást még három 

komponens adagolásával végezték el, majd a granulátumokat tablettává préselték. Az 

extrudátumokból és a végső tablettamagokból vettek mintákat, amelyeket ezzel a módszerrel 

tudtak kiválóan jellemezni és megvalósítani az optimális gyártási paraméterek kiválasztását. 

Kutatócsoportunkban79 is történtek vizsgálatok tabletták R-CI mérési eredményein CLS 

módszerrel. Az ötkomponensű azonos összetételű tabletták között különbség csak a tabletták 

gyártástechnológiájában volt. Az egyik sorozat előállítása direkt préseléssel, a második 

örvényáramú granulálással, míg a harmadik fluidizációs granulálással történt. A Raman-

térképek alapján egyértelműen látszódtak a különbségek a gyártástechnológiák között. A 

referenciákkal megvalósított kiértékelés akkor is megmutatta a minták közötti kristályosság-, 

összetétel- és homogenitásbeli különbségeket, amikor a hatóanyagot - az oldhatóság növelése 

érdekében - olvadékextrúzióval, ill. elektrosztatikus szálképzési eljárással amorf formába 

hoztunk80. A spektrumok normálásával történő kiértékelés azonban a mennyiségi 

meghatározást részben torzította. Sikerült igazolni azt is, hogy a szuperkritikus CO2-dal 

végzett extrúzió kíméletesebben mégis ugyanolyan hatásossággal oszlatja el a segédanyagban 

a hatóanyagot, mint a hagyományos olvadékextrúzió81. A szakirodalomban találhatunk példát 

extrúzió utáni pelletképzés termékének82 és egy félszilárd önemulgeálódó hatóanyag hordozó 

rendszer83 vizsgálatára is. A kémiai térképezést a többváltozós kiértékeléssel együtt a 

bűnüldözésben is felhasználják. A „fekete” piacokról összegyűjtött hamis tabletták NIR-CI 

vizsgálata CLS-regresszióval azonban nem vezetett meggyőző eredményre84. A becslés 
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pontatlanságát a hamisítványokban megtalálható nem ismert komponensekkel és 

inhomogenitási sajátságokkal magyarázták. 

 

Többváltozós görbefelbontás – váltakozó legkisebb négyzetek módszere (MCR-ALS) 

 

Az MCR-ALS - a 2.2.2. fejezetben említett módon, hasonlít a CLS-re, azonban a 

működéséhez nincs szükség referenciákra. Ugyanolyan módszerrel létre lehet hozni 

koncentrációkat, mint a CLS esetén. Ugyanakkor az összetevők tiszta spektrumait is 

megkapjuk. A két módszer gyógyszeranalitikai szempontú összehasonlításával több 

közlemény is foglalkozik. NIR-térképek elemzése esetében Amigo és munkatársai publikáltak 

ilyen eredményeket. Kétkomponensű elegy vizsgálatára a CLS és az MCR-ALS módszert 

egyaránt alkalmasnak találták85. A tiszta referenciaspektrumok és az előállított spektrumok 

között 0,95-nél nagyobb korrelációt mértek. Ötkomponensű tabletták esetében ugyanez már 

kevésbé jó eredményeket mutatott86. Mindkét módszer a nagyobb részben (laktóz, MCC) 

előforduló összetevők mennyiségeit becsülte jól, azonban a minor komponensekre csak fél-

kvantitatív becslést tudtak adni. Az MCR-ALS a talkum spektrumát nem is mutatta ki, a CLS 

pedig a Mg-sztearát mennyiségét jelentősen túlbecsülte. Raman-térképek vizsgálatára is 

találhatunk példát. A Raman-spektrumok a NIR-spektrumoknál jóval élesebb csúcsokat 

adnak, tehát a kvantitatív becslés mindkét többváltozós módszerrel hatékonyabb. 

Négykomponensű tabletták vizsgálatakor a két módszerrel kapott eredmény közel 

megegyeztek87. Azonban a szerzők itt is felhívták arra a figyelmet, hogy csak relatív vagy fél-

kvantitatív információkat lehet kinyerni megfelelő spektrum előkészítéssel és utólagos 

adatfeldolgozással. Kutatócsoportunk is foglalkozott e két módszer teljesítőképességének 

összehasonlításával88,89. Az MCR-ALS módszerrel a minor komponensek felderítése89 mellett 

gyógyszeripari formulációban előforduló, korábban helytelenül közölt komponenst is sikerült 

kimutattunk88. 

Két és három összetevőből álló tabletták analízise70,90, sőt még vesekövek 

feltérképezése91 is megoldhatónak bizonyult MCR-ALS módszerrel. Lyndgaard és 

munkatársai92 egy nagyon ígéretes módszert dolgoztak ki bliszteren keresztüli 

tablettavizsgálatokra Raman-spektrometria és MCR-ALS kombinálásával. Jól tudták kezelni a 

PVC-típusú bliszterek által okozott mátrixhatást és csomagolástól függően 1,3-1,9% 

pontossággal határozták meg a tablettákban levő paracetamol mennyiségét. 

Mennyiségi becslést MCR-ALS-sel még ismeretlen minták estén is lehet adni az 

algoritmus működési elvének köszönhetően. Gyógyszerhamisítványokat többen is vizsgáltak 
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kémiai térképezés és MCR-ALS kombinálásával, így pl. Tadalafilt93 és szildenafil-citrátot94 

tartalmazó lefoglalt illegális tabletták elemzését is leírták. Utóbbi tanulmányban a kapott 

koncentrációkat hisztogramok formájában ábrázolták, és így derítették fel a különbségeket az 

igazi és a hamis készítmények között. 

 

Részleges legkisebb négyzetek módszere (PLS vagy PLS-R) 

 

Vannak olyan esetek, amikor sem a CLS, sem az MCR-ALS nem ad megfelelő becslést a 

komponensek mennyiségére. Ilyen esetekben regresszióra hatékonyabb kemometriai 

módszerekhez kell folyamodni, ha pontos összetételeket kívánunk megadni a vizsgált 

mintáinkra. A részleges legkisebb négyzetek módszere (partial least squares, PLS) az egyik 

ilyen módszer56, amely a főkomponens-analízisen (principal component analysis, PCA) 

alapszik. A PAT műveletekben alkalmazott adatelemzési módszerek közel háromnegyede 

főkomponens-elemzés vagy -regresszió (PCA, PCR) vagy PLS95. E módszerek elméletét és 

használatuk fő kérdéseit Rajalahti96 is részletesen tárgyalja. A PAT fejlesztésekben megjelenő 

kihívásokra a kristályosítás, homogenizálás, szárítás és tablettázás műveletek esetében is csak 

hatékony, fejlett kemometriai módszerek eszköztárával tudunk választ találni 95.  

A PLS-regresszió felhasználására számos publikációt találhatunk, amelyben 

gyógyszeripari mintákat vizsgáltak kémiai térképezési eljárással. Írtak le vizsgálatokat 

bevonat nélküli97 és bevont tablettákra98, bukkális filmekre99, továbbá hatóanyag-egységesség 

tanulmányokban100 és illegális tabletták101 vizsgálatában is sikeresen alkalmazták. A kutatók a 

legtöbb esetben összevetették a PLS eredményeit egyváltozós, CLS vagy MCR-ALS 

módszerekkel. Egyértelműen a leghatékonyabbnak a PLS-t találták. A PLS hátrányaként 

legfeljebb az jelentkezik, hogy gondosan megszerkesztett kalibráló sorozatot kell minden 

vizsgálatban alkotni. Ez azt is jelenti, hogy a kalibráló mintákban minden zavaró tényezőnek 

jelen kell lenni, hogy avval a kalibrálás során számolni lehessen, illetve a modellünk 

megfelelően robusztussá váljék a későbbi minták hatékony elemzésére.  

A PLS mint módszer egyik legfontosabb eszköz a polimorfok vizsgálatában. Napjainkban 

a polimorfokat elsődlegesen röntgendiffrakciós vizsgálatokkal azonosítják, és mennyiségüket 

is evvel becslik, ha nem tisztán egy polimorfból álló rendszert vizsgálnak. A 

porröntgendiffrakciós (XRPD) vizsgálatok azonban nem adnak választ térbeli információkra. 

Az utóbbi néhány évben több fejlesztőmunka is indult annak megoldására, hogy a Raman-

mikrospektrometriát felhasználják polimorfok mennyiségi vizsgálatára. A PLS regressziónak 

azért is van különösen nagy jelentősége, mert egy adott hatóanyag két polimorfjának 
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spektruma között legtöbbször kevés eltérést tapasztalunk, s ezt a különbséget a CLS módszer 

általában nem tudja megfelelően kezelni. 

A szakirodalom általában egy-egy hatóanyag két-három polimorf formájának elemzéséről 

számol be. Többek között foglalkoztak szulfamerazin102, szulfatiazol103, piroxicam104 és 

indometacin105,106 polimorfjainak vizsgálataival. Rocha és kollégái a két formát tartalmazó 

keverékeket segédanyagokkal tablettaformává alakították104, és 4%-os meghatározási hibát 

értek el NIR-térképekre épített PLS regresszióval. Furosemid három módosulatának 

vizsgálatában a NIR-térképezés hatékonyságát NIR, Raman és ATR-IR spektrometriával 

épített PLS modelleken, többféle adatelőkészítési lépéssel, határozták meg107. A NIR-CI a 

Raman-spektrometriához képest minimálisan alulteljesített, de minőségbiztosítási 

szempontból még így is elfogadható pontossággal határozták meg a polimorfok mennyiségét. 

 

Ritkábban alkalmazott kemometriai módszerek 

 

A szakirodalomban megjelent összefoglaló közlemények élénken foglalkoznak a Raman-

spektrometria alkalmazhatóságával PAT folyamatokban. Gowen24 a lehetőségeket és a 

kihívásokat ezen a területen egyrészt a műszerfejlesztésben látja, másrészt felveti a spektrális 

adatok kiértékeléséhez alkalmazott kemometriai módszerek hiányát, és javasolja új 

adatelemzési eljárások, algoritmusok használatát. A kémiai térképezés területén bekövetkezett 

előrelépések is új adatelemzési módszerek használatát követelik meg. Ennek ellenére egy 

frissebb tanulmányban108 hivatkozott közlemények is csupán a legelterjedtebben használt 

kemometriai módszerekre fókuszálnak.  

Ahhoz, hogy a mennyiségi elemzésre használt regressziós modellek pontosságát növelni 

lehessen, és a mintáinkra jobb becslést lehessen adni, új módszerhez érdemes folyamodni. A 

spektrumok több száz változóból, azaz egyedi hullámszámnál (vagy hullámhossznál) mért 

intenzitás értékekből állnak, s ezek változásáról lehet információt kinyerni a sokváltozós 

kiértékelések során. Azonban az könnyen belátható, hogy nem minden változó esik latba 

ugyanolyan súllyal a számításokban. Lehetnek a spektrumoknak olyan szakasza, amely a 

kvantitatív elemzés szempontjából lényeges információt nem hordoznak, mert például az 

adott tartományon egyik összetevőnek sincsen érdemleges jele. Habár a főkomponens-

analízisen alapuló módszerek egyféle dimenziócsökkentést hajtunk végre az adathalmazon, 

mégis a főkomponenseket az összes változó figyelembevételével alkotjuk meg, azaz a nem 

informatív változók is kifejtik hatásukat109. Ezért célszerű, hogy „változókiválasztási 

módszerekkel” ezeket a változókat a modellépítés előtt eltávolítsuk az adathalmazból. A 
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módszereket Mehmood gyűjtötte össze110. Tanulmányában felhívja a figyelmet arra, hogy a 

módszerek teljesítőképessége az adathalmaztól függ, így a megfelelő eredmények több próbát 

is igényelhetnek.  

Az egyik legérdekesebb változókiválasztási módszer a genetikus algoritmusokon 

alapul111,112. Gyógyszeripari alkalmazására eddig csak egy példát hozhatunk fel: tabletták B12-

vitamin tartalmát határozták meg e módszer segítségével113. Az intervallum-PLS módszere is 

egy jó opció lehet114, amelyet egy publikációban összehasonlítottak a genetikus 

algoritmussal115. A genetikus algoritmusok többváltozós kalibrációs módszerekkel kombinált 

alkalmazásának lehetőségeivel foglalkoznak kínai kutatók116. Az intervallum- PLS 

alkalmazására a NIR spektrometria területén találunk példát117, és polimorfokkal 

kapcsolatban is használaták már Raman-mérésekben118. Élelmiszeripari minták NIR-

térképezésében használtak már változókiválasztási módszert 119. 

A nemlineáris modellezési lehetőségek tartoznak a kemometriai módszerek másik nagy 

jelentőségű csoportjába. A helyileg súlyozott regressziót (LWR)120 többkomponensű 

rendszerek NIR spektrumain használták (egyéb alkalmazásra azonban nem találhatunk 

példát). A hatóanyag koncentrációjának állandó becslésével követtek nyomon 

homogenezálási eljárását121,122. A nemlineáris módszereket NIR-spektrometriában több célra 

is felhasználták123, azonban ezek között mindössze egy gyógyszeripari alkalmazás található. 

A mesterséges ideghálókkal123 a NIR-spektrometriai elemzésekben kis és nagy 

nemlinearitásokat is kezelni tudtak124. Ezek alkalmazására több példa található az UV-VIS 

spektrometria területén gyógyszerkészítmények és hatóanyag-keverékek 

vizsgálatára125,126,127,128. Ezekben az alkalmazásokban különösen jó módszernek akkor 

bizonyult, amikor a genetikus algoritmussal végzett kalibrációt változókiválasztással 

kombinálták. Raman-spektrometriával eddig tabletták atorvasztatin-kalcium tartalmának 

meghatározására használták129, az élelmiszeriparban pedig cukortartalom vizsgálata történt e 

módszer segítségével130. Polimorfok FT-Raman-spektrometriával történő elemzésére is 

található példa a szakirodalomban131. 

A támogatóvektorok módszerének (SVR, support vector regression)132,133 elterjedésében 

nem történt jelentős előrelépés. Thissen134 e módszer segítségével tudott kisebb felbontású 

Raman-spektrométerrel felvett spektrumokkal is jó meghatározást elérni. Arra viszont felhívja 

a figyelmet, hogy a módszer használhatóságában korlátot jelentenek a viszonylag lassú 

kalibrációs folyamatok. Az SVR-t egyéb nemlineáris módszerekkel összehasonlítva124 arra a 

következtetésre jutottak, hogy használatával hasonlóan jó eredmények érhetők el, mint a 

mesterséges ideghálókkal, ellenben a számítási igény nagy kalibráló adathalmaz esetén 
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megnőhet. A tanulmány szerint azonban a spektrometriai alkalmazások többsége esetén ez 

nem számottevő probléma. A módszert a gyógyszeriparban UV-spektrumokon alkalmazták 

hatóanyagok meghatározására egyéb szennyezők jelenlétében135. Ezen feladatok között 

említhetjük a kristályosítás illetve a hatóanyag előállítás során fellépő polimorfok pontos 

minőségi, illetve mennyiségi analízisének igényét, valamint a hatóanyag-segédanyag 

rendszerek kvantitatív meghatározását. Ezek számos technológiai és minőségi kérdés 

kulcstényezői lehetnek, amelyeknek lényeges szerepük van egy PAT gyártás eredményessége 

szempontjából. A továbbiakban ezeken a területeken végzett vizsgálatokról lesz szó, különös 

tekintettel a Raman-térképezéssel elért eredményekre. 

2.2.4. Összetevők számának meghatározása 

 

A Raman keverékspektrumok általában az egyedi spektrumokból adódnak össze, ha nem 

feltételezünk kölcsönhatást a minta összetevői között. Létezik olyan módszer, amely a mért 

spektrumok és a referenciák összehasonlításával az összetevőket lépésről azonosítja, ha 

megfelelően széles referencia-könyvtár áll rendelkezésre. Az ortogonális leképezés 

módszerével kémiai térképeken lokálisan136 vagy globálisan137 is megbecsülhetők az 

összetevők. Ezek referenciaspektrumai nem mindig elérhetők (vagy azért, mert hiányos a 

spektrumkönyvtár, vagy azért, mert a mintáról nem áll rendelkezésre elegendő ismeret). A 

minőségi információ azonban így is kinyerhető, ha elegendő felvétel történt a mintáról. A 

kémiai térképezés közben nagyon sok spektrum keletkezik, amelyet e célból fel lehet 

használni. A kemometriában számos olyan adatelemzési módszert fejlesztettek ki, amelyek a 

mintára jellemző sok spektrumból elő tudják állítani az összetevőkre jellemző egyedi 

spektrumokat. Léteznek a faktoranalízen alapuló módszerek, mint a főkomponens-elemzés 

(principal component analysis, PCA), amely az egyedi komponensekre jellemző 

spektrumokat közelíteni tudják. Még hatékonyabb módszerek a görbeillesztés nélküli 

profilkinyerésre alkalmas számítási algoritmusok. Sikeresen alkalmazták pl. az önmodellező 

keverékelemzést87,138 (self-modelling mixture analysis, SMMA), a pozitív mátrix 

faktorizálást139,140 (positive matrix factorization, PMF), a független komponens-

elemzést141,142,143 (independent component analysis, ICA) és a csúcsponti komponensek 

elemzésének módszerét144,145 (vertex component analysis, VCA). A kutatócsoport tapasztalatai 

szerint a többváltozós görbefelbontás-váltakozó legkisebb négyzetek módszere89,146 

(multivariate curve resolution-alternating least squares, MCR-ALS) az egyik legjobb ilyen - 
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széles körben elterjedt - eljárás108. Az említett módszerek számos kérdés megoldásában jól 

alkalmazhatók, azonban valamennyi módszer hátránya, hogy az összetevők számát előzetesen 

meg kell adni az algoritmusok lefuttatásához. Ennek egyik lehetséges megoldása a 

rangbecslés, tehát a vizsgált spektrumok rangosságának meghatározása, ha azokat egy 

mátrixformába rendezzük. A magas sajátértékek jelzik a tiszta összetevők jeleit147,148,149, ez a 

küszöbérték azonban meglehetősen szubjektív döntésen alapul150. 

Egy másik lehetséges útja is van a komponensek felderítésének abból kiindulva, hogy 

kemometriában fürtelemzési eljárásokat (cluster analysis) is alkalmaznak spektrumhalmazok 

vizsgálatára. Az eljárást a felügyelet nélküli mintázat-felismerési módszerek osztályába 

sorolják151, amely az adatokban lévő varianciát szerkeszti át olyan formába, hogy a 

spektrumokat - mint pontokat - szervezi jellemző ponthalmazokba. A gyógyszeripari 

kemometria területén ezek a módszerek kevésbé terjedtek el, mint a görbefelbontáson alapuló 

eljárások annak ellenére, hogy számos kérdés megválaszolásában szolgálhatnak ígéretes 

algoritmusokként. Az élelmiszertudományban152 és az orvosi diagnosztikában153,154,155 több 

alkalmazásra található példa, ahol FT-IR és Raman-kémiai térképek elemzésére találhatunk 

közleményeket144,156. Az ilyen térképek fürtelemzésének hátrányait is érdemes 

megemlíteni157. A k legközelebbi szomszéd (k nearest neighbour, kNN)158 módszere és a 

többszintű (hierarchikus) csoportelemzés, (hierarchial cluster analysis, HCA)144 nagy 

számítási kapacitásokat igényel, főleg a térképeknél jelentkező hatalmas számú spektrum és 

az azokon előforduló sokféle keveredő sávok miatt. Ráadásul a keverékspektrumokon a 

különböző komponensek spektrumai nagyon átlapolhatnak, amelyek a csoportok átlapolását is 

eredményezik, így nehezítve a csoportok elkülönítését. A nagy dimenziójú adathalmazok 

problémáját az egyedi változók (hullámszámok) külön kezelése oldhatja meg. A változóknak 

a főkomponens-analízissel létrehozott látens változók (LV) körüli csoportosítását először 

Vigneau és társa159 vetették fel, és érzékszervi tudományokban sikeresen alkalmazták 

adatelemzésre160,161. NIR spektrumok kiértékelésére ugyanígy bizonyítottan jól működött162. 

A kifejlesztett változócsoportosítási (variable clustering, VARCLUS) eljárást163,164 e PhD 

munkát megelőzően Raman-spektrumok elemzésére nem használták, bár az összetevők 

számának azonosítására ígéretes és segítheti a görbefelbontáson alapuló módszerek 

alkalmazását is. 
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2.2.5. Rangszámkülönbségek abszolútérték-összegének módszere 

A különböző módszerek a belőlük származó számadatokkal jellemezhetők. Ezek 

összehasonlítása legtöbbször megvalósulhat egzakt képletekkel. A hasonlóságok mennyiségi 

jellemzésére elterjedten alkalmazzák a korrelációs együtthatókat. Az egyik legegyszerűbb 

ilyen mennyiség a Pearson-féle korrelációs együttható. Vannak olyan esetek, amelyekre nem 

ad pontos választ egy ilyen együttható, mert például a nem normális eloszlásból erednek az 

értékek. Hazánkban fejlesztettek ki egy nemparaméteres statisztikai eljárást, melynek 

alkalmazása viszonylag kevés feltételezést igényel. A kiválasztott módszerek 

összehasonlítására ezért egy robusztus eljárást kínál165,166,167,168. 

A rangszámkülönbségek abszolútérték-összegének módszere (sum of ranking differences, 

SRD) egy sorokból és oszlopokból álló adattáblán alapul. A különböző objektumok (sorok) 

sorba rendezhetők valamely vizsgált tulajdonságuk alapján. Amikor e tulajdonság több 

módszerrel (oszlopok) is vizsgálható, akkor mindegyik módszerrel kialakul az objektumoknak 

egy adott sorrendje. Az objektumokra a vizsgálat céljához egy referencia-sorrendet kell 

megállapítanunk. Ehhez a sorrendhez hasonlítjuk az egyes módszerekkel kialakult 

rangsorokat. Az összehasonlítást úgy tesszük meg, hogy valamennyi objektum esetében 

kiszámítjuk az adott módszerrel kapott és a referenciasorrendben szereplő rangszám 

különbségét, majd ezeket a nemnegatív számokat összegezzük minden oszlopra. 

Az SRD eljárás alapján – általában véve – egy módszer annál „jobb”, minél kisebb a 

rangszámkülönbségek összege a referenciához képest. Konkrét esetekben az eredmények 

interpretációja függ a referencia-sorrend definiálásának módjától. Amennyiben létezik, ill. 

ismert az összehasonlítás alapjául szolgáló tulajdonság „valódi” értéke, akkor egy egzakt 

referencia-sorrend is felállítható, de bizonyos egyéb feltételek teljesülése esetén a „valódi” 

értékek hiányában is kialakítható referencia-sorrend és hatékonyan elvégezhető a módszerek 

összehasonlítása168. A módszer előnyeinek tárgyalása a paraméteres illetve a tradicionális 

nemparaméteres statisztikai próbákhoz képest megtalálható a hivatkozott közleményekben. 

A szakirodalomban számtalan tanulmány foglalkozik módszerek összehasonlításával, s 

ilyen tanulmányok készültek a kémiai térképezés területén is86,87,140,169. Korábban csak egy 

tanulmányban foglalkoztunk a módszer teljesítőképességével, amikor görbeillesztés nélküli 

profilkinyerésre alkalmas módszerek összehasonlítását végeztük el89. 
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2.3.Szakirodalom összegzése 

A szakirodalomi áttekintés arra mutatott rá, hogy számos nagyon fontos elméleti és 

gyakorlati jelentősége van a rezgési spektrometriai eljárásoknak. Nemcsak a kémiai 

térképezés területén történt az utóbbi évtizedben előrelépés, hanem a gyógyszeripar mind 

inkább kezdi felismerni a PAT jelentőségét, amelynek egyik eszközévé válhat a Raman-

spektrometria szondán keresztüli reflexiós vagy transzmissziós módú felhasználása, amely a 

folyamatokhoz kapcsoltan valós idejű analízist tesz lehetővé. Ezek a fejlett analitikai 

eszközök azonban akkor tehetők igazán hatékonnyá, ha a mért adatok feldolgozása 

többváltozós adatelemzési módszerekkel történik. A Raman-térképezéssel elérhető térbeli 

információkra (pl. a heterogenitás meghatározására) a gyógyszeriparban fokozott szükség 

van. Nemcsak egy hatóanyag megfelelő tartalmi egységességére tudunk következtetni, hanem 

szükséges lehet ismeretlen összetételű minták ilyen célú elemzése (pl. a gyógyszerhamisítás 

elleni küzdelemben), vagy a gyártástechnológiákra lehet következtetni a homogenitások 

alapján. Ezek fontos eredményeket szolgáltatnak originális és generikus gyártók számára 

egyaránt, ezért vizsgálatuk egyre szükségesebb. Amorf és kristályos hatóanyag vizsgálatára is 

fokozott érdeklődés van, amelyet olyan esetekben is meg kell tudni valósítani, amikor nem áll 

rendelkezésre elegendő információ a készítményre vonatkozólag. Egy új módszert kívántunk 

kidolgozni arra a célra, hogy tablettákban az egyéb, spektrálisan zavaró segédanyagok mellett 

felvett Raman-spektrumokon azonosítani és kijelölni lehessen szelektív, az amorf-kristályos 

hányad kiértékelésére alkalmazható tartományokat. Kutatócsoportunkban korábban dolgoztak 

módszert ciklodextrin-komplexek vizsgálatában hatóanyag-spektrumok kinyerésére170. Ezt 

továbbfejlesztve, különböző segédanyagokkal képzett amorf szilárd diszperziók szerkezetét és 

az ilyen készítmények stabilitását kívántuk vizsgálni. Arra kívántunk választ adni, hogy a 

segédanyag zavaró jelei mellett a helyes kiértékeléshez előállíthatók e spektrumok, ha az 

amorf anyag tiszta formában elő sem állítható. Ilyen vizsgálatokat korábban még nem 

végeztek. 

Egy ismeretlen összetételű tabletta esetén a különböző spektrumfeldolgozási módszerek 

alkalmazásához szükséges tudni a megjelenő spektrális összetevők számát. Erre azonban 

megfelelően hatékony eljárások nem ismertek. Erre a kihívásra kíséreltünk meg a 

disszertációban egy újfajta megközelítéssel, változó-csoportosító eljárással válaszolni. 

A kémiai térképezés mennyiségi elemzésre történő alkalmazása szintén hiánypótló lenne 

a gyógyszeriparban. NIR-térképezéshez kapcsolódó PLS módszerrel már közöltek ismert 

pontosságú koncentrációtérképeket, azonban Raman-térképezésen keresztül valós 

eloszlástérképek bemutatására a szakirodalomban példa nem volt fellelhető. Ezt kíséreltük 
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meg elérni egyrészt Vajna Balázs korábbi disszertációjában171 bemutatott porlasztva szárított 

mintákon alkakmazott mennyiségi modelleket felhasználva, másrészt – a kiértékelést nehezítő 

körülményként – nagy spektrális hasonlóságot mutató rendszerekre is kiterjeszteni a 

többváltozós regressziós módszerek alkalmazását. A transzmissziós Raman-spektrometria a 

tabletták gyors ellenőrzésének egy új lehetőségét kínálja, amely azonban csak akkor tehető 

kellően pontossá, ha a mennyiségi vizsgálatokhoz újszerű módszereket dolgozunk ki. A 

gyógyszeriparban fontos folyamatok vizsgálata akkor válhat igazán hatékonnyá, ha a 

spektrumokat nemcsak értelmezzük, hanem arra reagálva be is avatkozunk. Eddig a PAT-ra 

alkalmazott spektrometriai eljárásokat szinte kizárólag csak nyomon követésre használták. A 

kristályosításban kutatócsoportunk volt az első, amely visszacsatolásos szabályozást hozott 

létre gyógyszeripari polimorfok előállítására172. Ezen az úton tovább haladva kémiai reakciók 

Raman-jel alapján szabályozott végrehajtására terveztük az első kísérleteket megvalósítani. E 

PhD munkát megelőzően erre még semmilyen szakirodalomban dokumentált kísérlet nem 

történt a kémiai reakciók irányítására vonatkozóan. 

E disszertáció a szakirodalmi áttekintésben összefoglalt kihívásokra mutat be 

megoldásokat úgy, hogy a Raman-spektrumok értékeléshez használt és fejlesztett 

kemometriai módszereket is részletesen ismerteti.  
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3. Felhasznált anyagok és módszerek 

3.1. Felhasznált anyagok 

A gyógyszertechnológiai kísérletekhez felhasznált anyagok a 3.1.1. táblázatban találhatók 

a vonatkozó fejezetek megjelölésével. 
 

3.1.1. táblázat: Felhasznált anyagok és főbb tulajdonságai 
(gyógyszertechnológiai fejezetek) 

 Anyag/minta neve Kereskedelmi név 

CAS 

Registry 

Number 

Moltömeg 

[g/mol] 

Fejezet 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 

H
at

óa
ny

ag
ok

 

„A” hatóanyag (nem közölhető) (nem k.) (nem k.) +     

„B” hatóanyag (nem közölhető) (nem k.) (nem k.)  +    

„C” hatóanyag (nem közölhető) (nem k.) (nem k.)    +  

carvedilol carvedilol 72956-09-3 406,474    +  

imipramin imipramin 50-49-7 280,407 +   +  

itrakonazol itrakonazol 84625-61-6 705,64 +  +   

koffein koffein 58-08-2 194,19    +  

spironolakton spironolakton 52-01-7 416,574 +     

Se
gé

da
ny

ag
ok

 

hidroxipropil-metil-cellulóz 

(HPMC) 
Pharmacoat 606 9004-65-3 

10000 - 

1500000 
 +    

kroszpovidon Kollidon® CL 9003-39-08    +   

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

mannit Pearlitol® 400DC     +   

metil-,butil- ill. 2-

dimetilaminoetil-metakrilát 

terpolimer 

Eudragit® E100 24938-16-7 ~47000  +    

Mg-sztearát Mg-sztearát 557-04-0 591,34 +  + +a  

mikrokristályos cellulóz Avicel PH 102 9004-34-6 ≈ 36000 + +  +  

mikrokristályos cellulóz Vivapur® 200 9004-34-6    +   

poli-tejsav-ko-glikolsav 

(PLGA) 

PURASORB® PDLG 

5004 
26780-50-7 ≈ 40000    +  

polivinilpirrolidon – 

vinilacetát 6:4 kopolimer 
Kollidon® VA 64 25086-89-9 45000-70000 +  +   

polivinilkaprolaktám – 

polivinilacetát – 

polietilénglikol terpolimer 

Soluplus® 402932-23-4 ~80000 +     

„T” tabletta (nem közölhető)   +     
a Csak ellenőrző referenciaként a spektrum felvételéhez. 
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3.2. A felhasznált minták előállítása 

3.2.1. Imipramin-tartalmú modelltabletták előállítása 

Minden tabletta azonos összetétellel készült, melyet a 3.2.1. táblázat ismertet. A 

tablettákat három különböző eljárással állítottuk elő, ezek a 3.2.2. táblázatban találhatók. 

 

3.2.1. táblázat Imipramin-tartalmú tabletták összetétele 
 

Összetevő Kereskedelm
i név 

Össz
etétel 

imipramin 
(hatóanyag) 

imipramin 10 % 

mikrokristályos 
cellulóz 

Avicel PH102 76 % 

kukoricakeményítő Sta-RX 1500 10 % 

HPMC Pharmacoat 
606 

3 % 

Mg-sztearát Mg-sztearát 1 % 

 
3.2.2. táblázat Imipramin-tartalmú tabletták készítési módja 

 

Tabletta 
jelzése 

Technológia 
technológia granuláló folyadék szárítás préselési erő 

[kN] 
D direkt préselés – – 10 

HS-W nedves gran. víz tálcás 10 
F-W fluid gran. víz fluid 10 

 

Homogenizálás: az összetétel-vizsgálathoz szükséges, imipramin hatóanyagot tartalmazó 

modelltabletták komponenseinek homogenizálását Turbula T2F típusú porhomogenizáló 

berendezéssel végeztük. Mindegyik porkeverék, illetve granulátum homogenizálása 32 1/perc 

fordulatszámmal, 2 percig történt. 

Örvényáramú granulálás: Az imipramin hatóanyagot tartalmazó homogenizátumok ún. 

nedves granulálása Pro-C-ept 4M8 típusú örvényáramú granuláló berendezésben történt. A 

homogenizátum készülékbe töltése után 5 perc kevertetés következett a gyúró keverő 

50 1/perc, az aprító keverő 700 1/perc fordulatszáma mellett. Ezután további kevertetés 

mellett 1 perc alatt hozzáadtuk a granuláló folyadékot, mely a HS-W esetben víz volt. A 

kevertetés 3 percig folytatódott az előbb megadott, majd még 3 percig az aprító keverő 1000 

1/perces fordulatszáma mellett. 

Regranulálás: A nedves granulálással előállított terméket Erweka AR400 típusú 

oszcilláló regranuláló berendezés és 0,6 mm lyukméretű szita segítségével aprítottuk a kívánt 
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szemcseméretre. A granulátumot regranulálás után tálcás szárítószekrényben szárítottuk 

60 °C-on 2%-os nedvességtartalom eléréséig (kb. 1 óra). 

Fluidizációs granulálás: Az imipramin hatóanyagot tartalmazó homogenizátum fluid 

granulálását Glatt GCPG-1 típusú fluidizációs granuláló berendezéssel végeztük. A 

készüléket 15 percig 40 °C hőmérsékletű levegő kb. 50 m3/h áramával történő előmelegítése 

után a homogenizátum készülékbe töltése következett, ezután pedig a perisztaltikus pumpa 

indításával megkezdtük a bevonó folyadék (F-W esetben víz) adagolását 12 g/perc 

sebességgel. A levegő térfogatárama 40 m3/h, hőmérséklete a granulálás első 20 percében 

40°C, utána – a szárítási szakaszban – 60 °C volt. A szárítást addig végeztük, míg a 

nedvességtartalom 2% alá nem csökkent. 

Tablettázás: Az imipramin-tartalmú modelltablettákat Fette EX1 típusú excenteres 

tablettázógéppel préseltük 10 kN préserő mellett. A kiindulási komponensek préselését 

Camilla ’95 OL 57 típusú IR pasztillázógéppel végeztük (20 másodpercig tartó 200 bar 

préselési nyomás alatt). 

3.2.2. Soluplus® és spironolakton szilárd diszperzióinak előállítása 

Az extrúziós minta egy HAAKE Minilab extruderben készült. A hatóanyag (10 ill. 

20 w/w%) és Soluplus® keverékét a garatba öntöttük, miközben  csigasebességet 10 1/min-es 

és hőmérsékletet 120 °C-os állandó értéken tartottuk mellett. Recirkulációra nem került sor, a 

minta egyszer ment keresztül az extruderen, körülbelül 5 perc tartózkodási idővel. Az 

extrudátumokat kioldódásvizsgálat előtt leőröltük és 300 µm lyukátmérőjű szitán szitáltuk. 

A kétkomponensű minta szálképzését egy NT-35 magasfeszültségű egyenáramú 

tápegységgel felszerelt elektrosztatikus tűvel oldottuk meg. Az elektromos potenciált 10-

35 kV-on tartottuk. Gyűjtőlemezként egy alumínium fóliával borított alumínium lemezt 

használtunk és a tűtől 15 cm-re helyeztük el. A polimeroldat adgolását szobahőmérsékleten 

egy SEP-10S Plus típusú pumpa végezte 8 ml/h sebességgel. 

3.2.3. Itrakonazol szilárd diszperzió és a szálas anyag tartalmú tabletta előállítása 

Az itrakonazol tartalmú szilárd diszperziót a Nagy és társai173. alapján állítottuk elő. Nagy 

termelékenységű elektrosztatikus szálképzést valósítottunk meg 60% PVPVA60 és 

40% itrakonazol tömegarány bemérésével, amelyet diklór-metán-etanil 2:1 arányú elegyében 

oldottunk fel. A szálképzést 50 kV feszültségen, 40000 1/min sebességű forgófej segítségével 

1500 ml/h adagolási sebességgel valósítottunk meg szobahőn, majd a képződött szálakat porrá 
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őröltük és egy 0,95 mm-es lyukú szitán leszitáltuk. A szilárd diszperzió jellemzését és az 

egyéb rávonatkozó információkat a már említett közlemény foglalja össze. 

3.2.4. Koffein és poli-tejsav-ko-glikolsav szilárd diszperzióinak előállítása 

A koffein és PLGA szilárd diszperzióinak mikropellet formában történő előállítása 

porlasztva szárítással történt metilénkloridos közös oldatukból ProCepT “Micro-Spray” 

porlasztva szárító berendezéssel. A PLGA oldata 5g/100ml koncentrációjú volt, amihez 

koffeint adagoltunk 0-100 %-ban. A mintákat a Pro-Cep-T 4M8-TriX porlasztó készülékkel 

gyártottuk, melyet egy 0,4 mm-es két-fluid fúvókával láttunk el. A folyamat alatt a porlasztási 

légnyomás 1 bar volt, a belépő levegő hőmérsékletét 40 °C-ban, míg a kilépőjét 38 °C-ban 

határoztuk meg. A pumpa 2,24 ml/perccel adagolt 0,8 m3/perc légáram mellett. A két 

összetevőből tizenegy különböző tömegszázalékos összetétellel készültek minták. Ezek között 

a tiszta összetevők is szerepelnek, azaz a tiszta anyagokat is porlasztva szárítottuk az fizikai 

szerkezet ennek hatására történő esetleges megváltozásának figyelembevétele érdekében. 

A 3.2.3. táblázat ad tájékoztatást a 11 minta összetételére. Ezek közül hatot a kalibrációs 

modell megalkotásához, és ötöt a modellek validálásához használtunk. A porlasztva szárítást 

követően a koffein visszanyerésének megállapítására UV-kalibráció dolgoztunk ki174. A 

koffein koncentrációi a bemérési koncentrációkkal gyakorlatilag megegyeztek, ezért ezeket 

használtuk fel a mennyiségi modellek építésénél is. 
 

3.2.3. táblázat: A vizsgált koffein-PLGA minták százalékos összetétele és felosztása 

kalibráló és validáló halmazokra 

Minta 
neve koffein PLGA Halmaz 

típusa  Minta 
neve koffein PLGA Halmaz 

típusa 
C0P100 0% 100% kal.  C40P60 40% 60% val. 
C05P95 5% 95% val.  C50P50 50% 50% kal. 
C15P85 15% 85% kal.  C60P40 60% 40% val. 
C20P80 20% 80% val.  C80P20 80% 20% kal. 
C25P75 25% 75% val.  C100P0 100% 0% kal. 
C30P70 30% 70% kal.      

 

3.2.5. Polimorfkeverékek előállítása mennyiségi elemzéshez 

3.2.5.1. Carvedilol két formájának keverése 
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A vizsgálatokhoz modellvegyületként 

carvedilol hatóanyag (3..1. ábra) Form I és Form 

II polimorf módosulatát választottam, mely nem-

szelektív béta-blokkoló hatású szívgyógyszer.  

A kereskedelmi forgalomban kapható 

kinetikailag stabil II-es polimorfból a 

termodinamikailag stabil I-es formát oltásos átkristályosítással állítottam elő a következő 

módon. A carvedilol Form II módosulatából kimértem 25 grammot és egy háromnyakú 

gömblombikban, 120 ml etil-acetátban szuszpendáltam. A hőmérővel és hűtővel ellátott 

lombikot 100 1/perc fordulatszám mellett olajfürdőben 50 °C-ig fűtöttem. A kívánt 

hőmérséklet elérésekor beoltottam előzetes kísérletekből származó Form I módosulat 2,5 

grammjával. Állandó keverés mellett 50 °C-on tartottam az elegyet 3 órán keresztül. A fűtés 

és keverés leállítása után az elegyet szobahőmérsékletig hagytam hűlni, majd üvegszűrőre 

öntve, vákuum és szívópalack segítségével szárazra szívattam. Raman-térképezés és 

porröntgen-diffrakció segítségével állapítottam meg, hogy az átkristályosodás lezajlott, Form 

II szennyezőt nem volt detektálható a Form I módosulat mellett. 

A mennyiségi meghatározáshoz a polimorf módosulatokat különböző koncentrációkban 

tartalmazó, 19 keverékből álló mintasorozatot készítettem. A polimorfokat megfelelő 

mennyiségben összemértem, majd dörzsmozsárban homogenizáltam a keveréket. Erre azért is 

volt szükség, hogy a polimorfok egymástól eltérő alakú és méretű kristályszemcséit a jobb 

elegyíthetőség és a fajtázódás elkerülése érdekében közel azonos méretűvé őröljük. A 3.2.4. 

táblázat tartalmazza az egyes minták hivatkozási neveit, százalékos összetételeit valamint 

kalibráló és validáló halmazba való osztását. 

3.2.4. táblázat: A vizsgált Carvedilol polimorf keverékek százalékos összetétele és 

felosztása kalibráló és validáló halmazokra 

Minta neve Form I Form II halmaz 
típusa  Minta neve Form I Form II halmaz 

típusa 
CVD_1 0% 100% kal.  CVD_11 70% 30% kal. 
CVD_2 1% 99% kal.  CVD_12 85% 15% kal. 
CVD_3 2% 98% val.  CVD_13 89% 11% val. 
CVD_4 3% 97% kal.  CVD_14 92% 8% kal. 
CVD_5 5% 95% val.  CVD_15 95% 5% val. 
CVD_6 8% 92% kal.  CVD_16 97% 3% kal. 
CVD_7 11% 89% val.  CVD_17 98% 2% val. 
CVD_8 15% 85% kal.  CVD_18 99% 1% kal. 
CVD_9 30% 70% kal.  CVD_19 100% 0% kal. 
CVD_10 50% 50% val.      

3.2.1. ábra: Carvedilol hatóanyag 
szerkezete (M= 406,5 g/mol) 
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3.2.5.2. Egy hatóanyag polimorfkeverékeinek előállítása 

A kalibráló és validáló mintasorozat tagjait az irodalomban fellelhető eljáráshoz 

hasonlóan175 állítottuk elő: a pontosan kimért polimorf módosulatokat hexánban 

szuszpendáltuk, majd 40 percig kevertettük, szűrtük, majd exszikkátorban szárítottuk. A 

keverékeket átlátszó illetve titán-dioxid tartalmú fehér kapszulákba töltöttük. 

3.2.6. Hatóanyagot és segédanyagokat tartalmazó keverékek előállítása 

A hatóanyag-segédanyag rendszerek mennyiségi meghatározásához olyan 

háromkomponensű keveréket alkalmaztunk, melyben a modell-hatóanyag az imipramin 

(triciklikus antidepresszáns) volt (3.2.2. ábra), segédanyagként pedig cellulózt és keményítőt 

tartalmazott, melyeket széles körben használnak a gyógyszerkészítmények formulálása során. 

A keményítő és cellulóz molekulaszerkezete nagyon hasonló: a cellulóz 1-4 kötéssel 

összekapcsolt β-D-glükopiranóz egységeket tartalmaz (3.2.3.. ábra), a keményítő pedig α-D-

glükopiranóz egységekből álló makromolekula, mely az 1-4 kötéseken kívül tartalmazhat 1-6 

kötéseket is. A keményítőben az így kialakuló helikális szerkezetű rész az amilóz, az 

elágazásokat tartalmazót pedig amilopektinnek nevezzük (3.2.4. ábra). 

 

 

 

 
3.2.2.ábra: Imipramin 

szerkezete (M=280,407 g/mol) 

3.2.3.ábra: Cellulóz 

szerkezete 

3.2.4. ábra: Keményítő 

(amilopektin) szerkezete 

 

A mintasorozat készítése során mindhárom komponens esetén azonos mérettartományú 

szemcséket kevertünk össze, melyet szitálással biztosítottunk. Ezáltal kiküszöbölhető az a 

jelenség, hogy a mennyiségi meghatározást befolyásolja az összetevők eltérő szemcsemérete 

és az esetleges fajtázódás. A keverékek hivatkozási neveit és összetételét a 3.2.5. táblázat 

tartalmazza. A validáló halmazba a piros dőlt betűvel szedett minták kerültek. 
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3.2.5. táblázat: A vizsgált hatóanyag-segédanyag keverékek százalékos összetétele 

Minta Keményítő Cellulóz Imipramin  Minta Keményítő Cellulóz Imipramin 

M_1 0 % 0 % 100 %  M_11 0 % 100 % 0 % 

M_2 0 % 25 % 75 %  M_12 25 % 75 % 0 % 

M_3 25 % 0 % 75 %  M_13 50 % 50 % 0 % 

M_4 0 % 50 % 50 %  M_14 75 % 25 % 0 % 

M_5 25 % 25 % 50 %  M_15 100 % 0 % 0 % 

M_6 50 % 0 % 50 %  M_16 75 % 12,5 % 12,5 % 

M_7 0 % 75 % 25 %  M_17 12,5 % 75 % 12,5 % 

M_8 25 % 50 % 25 %  M_18 12,5 % 12,5 % 75,0 % 

M_9 50 % 25 % 25 %  M_19 33,3 % 33,3 % 33,4 % 

M_10 75 % 0 % 25 %      

3.3. A Raman jel-alapon szabályozott reakció berendezése 

A reakciókat eltérő körülmények között egy a kutatócsoportunk által épített, majd 

fejlesztett számítógép vezérelt laboratóriumi reaktorban végeztük el. A berendezés főbb 

részeit a 3.3.1. ábra szemlélteti. 

 
3.3.1. ábra: A visszacsatolásra fejlesztett laboratóriumi reaktor főbb részei 
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Reaktorként egy duplikált falú 150 cm3 űrtartalmú, üvegből készült, IKA Eurostar power 

control-visc típusú keverővel ellátott tartályreaktort használtunk. A pontos adagolást egy 

Harvard 33 típusú kettős fecskendős adagolóval tudtuk elvégezni. A berendezés szabályozását 

egy Stardom FCN típusú programozható logikai vezérlőegység (Programmable Logic 

Controller, PLC) végezte. A PLC-vel a reaktor hőmérséklete és a keverő fordulatszáma és a 

beadagolt anyagmennyiséget is lehetett szabályozni. A köpenyben a szivattyúval keringetett 

szilikon olajt, egy 1 kW-os fűtőegység melegíti, illetve egy etilénglikolos hűtőrendszer hűti 

egy lemezes hőcserélőn keresztül. Azt hogy az olaj, melyik egység felé áramlik, egy 

szabályozószelep határozza meg, amelynek az állását a PLC szabályozza. A rendszerben az 

aktuális hőmérsékletet a reaktor belsejében, a köpeny be-, és kivezető csonkjánál elhelyezett 

Pt-100 ellenállás hőmérőkkel mértük, amely adatok alapján a PLC szabályozta az aktuális 

programnak megfelelő hőfokot. A reaktorban lévő elegyről a spektrumokat a reaktoron 

kialakított ablakon keresztül a Horiba Jobin-Yvon Labram típusú Raman spektrométerhez egy 

pár optikai szállal kapcsolt lézerszonda vette fel. A gerjesztő fényforrás egy 785 nm-en 

működő 300 mW-os dióda lézer volt. A felvett spektrumok spektrométert vezérlő számítógép 

gyűjtötte össze. A PLC-hez helyi hálózaton keresztül kapcsolódik egy felügyelő és adatgyűjtő 

(SCADA) számítógép, amellyel irányítható volt a PLC működése, és vele diagramokon a 

gyűjtött adatok időbeni alakulása is megjeleníthető. Ezen felül ezzel a számítógéppel lehetett 

programozni magát a PLC-t is. A PLC moduljait strukturált szöveg (ST), funkció 

blokkdiagram (FBD) és szekvenciális funkciódiagram (SFC) programnyelvekkel alakíthattuk, 

melyek pontos meghatározását az IEC 61131-3 standard tartalmazza. A SCADA szoftver a 

csatlakoztatott eszközökről érkező adatokat is tárolta. 

3.4. Az alkalmazott vizsgálati módszerek 

A Raman vizsgálatokat a Jobin Yvon cég által gyártott, LabRam típusú Raman 

mikroszkópon végeztük. A gerjesztés háromféle lézer sugárforrással végezhető. A lézerek 

tulajdonságait a 3.4.1. táblázat ismerteti. 

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

 
Hullámhossz 

(λg) [nm] 
Energia 
(E) [eV] 

Teljesítmény 
a mintán 
(I0) [mW] 

D* 
[μm] 
10× 
NA 
0,25 

D* 
[μm] 
50× 
NA 
0,7 

D* 
[μm] 
100× 
NA 
0,9 

Makrolencse 
[μm] 

 

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

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

* a lézersugár számított átmérője a fókuszpontban; az „NA” rövidítés a numerikus apertúrát jelenti  
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Frekvenciakettőzött Nd-YAG lézer használatakor rövid mérésidővel is jó jel-zaj viszony 

érhető el. Éppen ezért a többi alkalmazására csak akkor került sor, ha ezzel a gerjesztő lézerrel 

végzett vizsgálat valamilyen akadályba ütközött (pl. fluoreszcencia, vagy a lézersugárral 

bevitt teljesítmény által okozott degradáció ill. átalakulás a vizsgált mintatérfogatban). A 

diódalézer előnyösen alkalmazható ezekben az esetekben, azonban jelentősen hosszabb 

felvételi idő szükséges a megfelelő jel-zaj viszony eléréséhez. A He-Ne lézer teljesítménye 

igen kicsi az előző kettőhöz viszonyítva, csak egyes elővizsgálatok során került alkalmazásra. 

A berendezésben a lézersugár egy megfelelő optikai tükör- és szűrőrendszeren keresztül 

egy (mikrométeres felbontást biztosító) Olympus BXC-40 típusú optikai mikroszkópba jut. A 

sugár a mikroszkóp cserélhető (10×, hosszú fókusztávolságú 50× és 100× nagyítású, ill. az 

~5× nagyítású, a spektrométert modellező ún. makrolencsés) objektívjein át fókuszálódik a 

mintára. A minta roncsolódásának elkerülésére a lézer fényintenzitása, így a mintára eső 

teljesítmény semleges szűrőkkel csökkenthető, melyek az intenzitást 1/2 (D0.3), 1/4 (D0.6), 

1/10 (D1), 1/100 (D2), 1/1000 (D3), 1/10000 (D4)-ed részére csökkentik. 

A mintán szóródó fotonokat a már említett objektívek gyűjtik össze. A frekvenciaváltozás 

nélkül visszaszórt Rayleigh sugárzást a gerjesztő frekvenciának megfelelő, fényútba helyezett, 

ún. fésűs (notch) szűrők távolítják el. Ezután egy ún. konfokális lyuk következik, mely a 

mélységélesség befolyásolását teszi lehetségessé. Mivel a jelen vizsgálatok során – a 

mikroszkópi nagyítással megadott mérettartományban – minél reprezentatívabb felvételek 

készítése volt a cél, a lyukátmérőt nem változtattuk és a majdnem maximális 1 mm értéken 

tartottuk. 

A készülék a mintáról szóródó fényt diffrakciós ráccsal bontja fel. Kétféle spektrális 

felbontás alkalmazható. Noha többféle kombináció lehetséges, jelen dolgozatban a 

frekvenciakettőzött Nd-YAG lézerhez mindig 1800 vonás/mm sűrűségű, a diódalézerhez 

pedig 950 vonás/mm sűrűségű rácsot alkalmaztunk. 

A Raman-fotonokat 256×1024 pixeles CCD (Charge-Coupled Device) detektor érzékeli. 

A detektor beütésszáma maximált, mely felett a pixelek telítődnek (elvesztik összes 

töltésüket), tehát „kiolvasásig” további fotonok detektálására nem alkalmasak. A Raman 

sávok intenzitásai a spektrumokban a Raman eltolódás függvényében, a detektorra érkező 

fotonokkal arányos egységekben (a. e., azaz „aktuális egység”, vagy ö. e. „önkényes egység” 

angol kifejezéssel „arbitrary unit”) kerülnek ábrázolásra. A detektor említett telítődésének az 

intenzitásskála 31727-es értéke felel meg. Az aktuális felvételi időt és az egy mérési pontról 

felvett és átlagolt spektrumok számát az eredményeket bemutató vonatkozó fejezetek 

tartalmazzák. 



-38- 
 

Az ily módon összeállított berendezés alkalmas a minta egy kiválasztott pontjában történő 

spektrumfelvételre, egy meghatározott terület program szerinti feltérképezésére (mapping) és 

mélységi felvétel készítésére is. A térképezést motorizált tárgyasztal és 100× nagyítás esetén 

egy automatikusan fókuszáló rendszer segíti. Az utóbbiban az objektívek – és így a 

fókuszpont – függőleges irányú mozgatását piezo-kristály végzi. Az egyes esetekben 

alkalmazott lépésközt az eredményeket bemutató fejezetek vonatkozó részei közlik. 

3.5. Alkalmazott szoftverek és matematikai statisztikai módszerek 

3.5.1. Alkalmazott szoftverek 

A spektrumok felvételét és alapvető értékelését (vizuális összehasonlítás, alapvonal-

korrekció, normálás) a LabSpec 5.41 (Horiba) programmal végeztük, csakúgy, mint a 

referenciaspektrumokkal végzett CLS modellezést és a koncentrációtérképek megjelenítését. 

A kemometriai számítások többségét és a bonyolultabb adatelőkészítési módszereket Matlab 

(7.9.0-8.5.0) programmal (Mathworks), illetve az ennek bővítményeként telepített 

PLS_Toolbox (Eigenvector Research) program éppen legfrissebb verziójával (6.5-8.0) 

végeztük. A makropixel-elemzésre Matlab-ban írt szkriptet használtunk, ahogy a SAM-OP 

eljárást is Matlab felületen valósítottuk meg. A VARCLUS eljárást a Tanagra 1.4. szoftver 

beépülő moduljaként Excel bővítményben alkalmaztuk. Az SRD módszert az online felületről 

is letölthető Excel VBA makró segítségével használtuk. A becsült spektrumok és 

koncentrációk megjelenítéséhez az eredményeket szövegfájlba mentés után Microsoft 

Excelben alakítottuk át a LabSpec program által feldolgozható formába. Az egyváltozós 

statisztikai számításokat szintén Matlab, Excel programokkal végeztük. 

A reakció szabályozásakor a spektrumkiértékeléshez és a beavatkozáshoz egy sajátos 

szoftveres és kommunikációs metódust hoztunk létre. Egy RamanCommnak elnevezett VB 

(Visual Basic) programot futtattunk a spektrométert vezérlő számítógépen. Ez a számítógép a 

felvett spektrumot TCP/IP kapcsolaton keresztül (socketen) továbbította a kiértékelést végző 

számítógép felé, amely egy Microsoft Excel program Solver bővítményének segítségével 

CLS modellezést végzett el a megállapított referenciaspektrumokkal. A megnyitott 

TCP/IP kapcsolaton keresztül a kiértékelés eredményeit a VB programot futtató számítógép 

fogadta, majd azokat továbbította a PLC-nek a szükséges beavatkozás elindításához. A 

SCADA szoftverét futtató számítógépen jelentős kihasználatlan hardverkapacitással 

rendelkezett, ezért az értékelő szoftvert ezen a számítógépen alakítottuk ki. 
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3.5.2. Az alkalmazott matematikai statisztikai módszerek paraméterezései 

3.5.2.1. VARCLUS: A használt VARCLUS változócsoportosítási algoritmus (lásd még 

Függelék 8.4. fejezete) a Tanagra szoftveren belül található. Az algoritmussal egy 

rendezett adatsorban lévő változókat lehet csoportokba rendezni aszerint, hogy a 

redukált főkomponens térben melyek korrelálnak legjobban egymással. A kiértékelés 

elvégzéséhez a spektrumokat Excel munkalapra volt szükséges beolvasni úgy, hogy a 

címsorban a hullámszámok szerepeljenek és az oszlopok a hozzájuk tartozó 

intenzitás értékeket tartalmazzák. A létrejött adattáblát Excel-bővítmény segítségével 

a Tanagra szoftverbe tudtuk konvertálni. A VARCLUS változócsoportosítási eljárás 

minden futtatása előtt választhattunk, hogy várható klaszterszámot határozunk meg 

vagy automatikusan detektálja az algoritmus. Ezen felül az algoritmus számára egy 

STOP kritériumot is megadtunk, amely a 2. sajátérték kisebb 1 lett. Az értékeléshez 

és releváns korrelációs együtthatók kiemeléséhez erre is adhattunk egy határértéket, 

amely jellemzően 0,7 vagy 0,8 volt. 

3.5.2.2. MCR-ALS69,146: Az iteratív lépések között alkalmazandó megkötések sokfélék 

lehetnek176,177, amelyeknek beállítását a kívánt feladathoz kell megszabni. Ezért az 

alkalmazott megkötéseket az egyes eredmények alfejezetekben ismertetjük. Az 

iterációs algoritmus minden esetben gyorsított nemnegatív legkisebb négyzetek 

módszere (fasternnls) volt. Az iterációk számának felső határát 300-ra állítottuk. 

Bemenő adatként – amennyiben ennek ellenkezője nincs hansúlyozva – SMMA 

módszerrel becsült spektrumokat alkalmaztunk. 

3.5.2.3. PCR és PLS178,179:  A PCR és PLS modellek fő paramétereit elsősorban az 

alkalmazott adatelőkészítési eljárások (Függelék 8.2. fejezet) variációi és a beállított 

PC-k száma határozta meg. Ezek megválasztását az eredmények megfelelő 

alfejezeteiben diszkutáljuk. 
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3.5.2.4. iPLS és genetikus algoritmus változókiválasztásra111,114: Mindkét módszer arra 

épül, hogy a PLS helyett, amely a teljes spektrumtartományt hasznosítja más-más 

úton, de a vizsgált változókat csak kiválasztott, a koncentrációváltozások 

szempontjából releváns hullámszám-tartományokra szűkíti. Mindkét eljárásban 

alapvető fontosságú a változóablakok szélességét beállítani, mert a szomszédos 

változók a spektrumokban a csúcsok szélessége miatt összefüggnek. Az iPLS és a 

GA bővebb leírását a 8.7.4.1. és a 8.7.4.2. fejezetek tartalmazzák. Az iPLS esetén 

még fontos, hogy előrelépéses/forward vagy visszalépéses/reverse módban futtatjuk. 

A GA esetén a populáció méretét, a kezdeti modellekben kiválasztott változóablakok 

számát, a mutációs rátát, a kereszteződések típusát vagy a keresztellenőrzés formáját 

megadni. A maximális generációszám is fontos lehet, ha a GA futásának idejét 

korlátozni szeretnénk. Ezek részletes beállítását mindig az adott eredmények 

alfejezetben vagy a Függelék megfelelő táblázatában részleteztük. 

3.5.2.5. Nemlinearitás kezelésére használt módszerek (pPLS180,181, LWR182,183, SVR133,184): 

működési paramétereket az eredményeket bemutató fejezet és a Függelék kapcsolódó 

fejezetei részletezik. 
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4. Eredmények és értékelésük 
A szakirodalmi összefoglalóban vázoltak alapján a PhD munka során tervezett kísérletekkel 
következő főbb kérdésekre kívántunk választ kapni: 

• Hogyan lehet jellemezni a térbeli eloszlatottságot egy teljesen ismeretlennek feltételezett 

készítményben oly módon, hogy egyúttal a komponensek számára és a gyártástechnológia 

körülményeire is fény derüljön? Kidolgozása után általánossá tehető-e a Raman-térképek 

homogenitásának jellemzésére szolgáló eljárás különböző gyártástechnológiák kvantitatív 

összehasonlítására? 

• Lehet-e szilárd diszperziókban kijelölni olyan szelektív tartományokat, amelyek 

alkalmasak az amorf és kristályos hatóanyag mennyiségi meghatározására, valamint 

amorf formában nem előállító hatóanyagok amorfitásának vizsgálata is megvalósítható-e 

szilárd diszperziókban? 

• Bevezethető-e a Raman-spektrometriába egy olyan új kemometriai módszer, amely a 

görbefelbontási eljárásokban beállítandó összetevők számának becslésére szolgál? 

• Miként lehet a Raman-spektrometriában nem alkalmazott új - mennyiségi meghatározásra 

és a hatékony regressziós modellépítésre szolgáló - módszereket egymással kritikusan 

összehasonlítani? A kvantifikálásra alkalmas módszerek és hatékony modellek hogyan 

segítik a minőség valós idejű nyomon követését és ezáltal a PAT elvek ipari realizálását?  

• Végül milyen előnyöket biztosít egy olyan kémiai reakcióvezetésre alkalmas rendszer, 

amelyben a folyamat a PAT kívánalmaknak megfelelően, a kritikus tényezők 

kézbentartásával és a saját fejlesztésű szabályozási algoritmussal valósul meg? 

4.1. Összetevők eloszlásának elemzése gyógyszerkészítményekben 

A Raman-kémiai térképezés előnyeit a PhD munka során sokoldalúan ki lehetett 

használni. Amellett, hogy a mintáról roncsolásmentesen juthattunk kémiai információhoz - 

melyet minőségi és mennyiségi meghatározásra is felhasználtunk - a számos pontszerű 

mérésnek köszönhetően a vizsgált szilárdfázisú anyagok komponenseloszlását jellemző 

térbeli szerkezeti információ is létrejött. A nyers térképek kiértékelését követően az 

eloszlástérképekből az összetett rendszer alkotóinak lokális koncentrációviszonyait tudtuk 

meghatározni. A térkép pontjai, a kiértékeléstől függően, valódi mennyiségi, vagy 

félkvantitatív relatív értékeket szolgáltattak. Az eloszlástérképeket rendszerint különböző 

színezéssel tettük szemléletessé. A vizuálisan leolvasható információkon túl törekedtünk 

objektív számításokon alapuló egzakt információk megalkotására is a homogenitásokra és az 
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összetevők készítményeken belüli finomszerkezeti kapcsolataira vonatkozóan. A következő 

alfejezetekben kísérleti munka eredményeként létrejött statisztikai és új makropixel-elemzési 

módszereket mutatjuk be, amelyeket általánosan is fel lehet használni gyártástechnológiai 

összefüggések felderítésére és alternatív technológiai irányok összehasonlítására. 

4.1.1. Eloszlatottság meghatározása és gyártástechnológia felderítése 
modelltablettákban 

A komponens-eloszlási vizsgálatokra kidolgozott módszert egy nevét nem közölhető 

modelltabletta vizsgálatán keresztül mutatjuk be, mely esetben a betegtájékoztatón illetve a 

3.1.1. fejezetben is leírt összetételt nem használtuk fel. A spektrumokon a fluoreszcens háttér 

korrekcióján kívül egyéb utólagos feldolgozást nem végeztünk. A korrekció szakaszosan 

lineáris alapvonal-illesztéssel történt. Mindegyik spektrum esetén ugyanazt az alapvonalat 

illesztettük. Egy kisebb (10×-es objektív) és egy nagyobb (50×-es objektív) felbontással 

készült térképet használtunk fel a vizsgálatokhoz. Az előbbivel kvantitatív, míg utóbbival 

kvalitatív összetétel becslésére dolgoztunk ki eljárást. 

Az eloszlástérképekből úgy próbáltunk a készítmény további jellemzésére használható 

információt kinyerni, mintha arról semmi információ nem állna rendelkezésre. A spektrumok 

változatossága lehetővé tette az összetevők spektrumainak kinyerését, így a mért adatokból 

rekonstruálhattuk a komponensek Raman-spektrumait. Ezt a 2.2.2. fejezetben már említett 

MCR-ALS (továbbá Függelék 8.5. fejezet) módszerrel valósítottuk meg. Ezzel a módszerrel 

akkor lehet az összetevők spektrumait közelítő spektrumokat előállítani, ha komponensszám 

előzetes beállítása megfelelően megtörtént. A vizsgálatokat az 50×-es nagyítású objektívvel 

és a nagyobb lépésközzel végzett térképpel végeztük el, mert ez adta a legnagyobb területről a 

legjobb minőségű spektrumokat. A komponensszám meghatározásához a Tanagra nevű 

adatelemző szoftver 1.4.50-es verziójának VARCLUS modulját használtuk fel, amit korábban 

ilyen célra Raman-térképeken nem használtak. Ezzel a spektrumokban meglévő különböző 

hullámszámok - mint változók - klaszterekbe/csoportokba sorolhatók. Az így képezett 

csoportokba tulajdonképpen az egyes komponensek legszelektívebb csúcsai kerülnek, így az 

algoritmus által képezett csoportok száma fejezi ki az összetevők számát, ami alapul 

szolgálhat az MCR-ALS elemzés futtatásánál. Erről a változócsoportosítási eljárásról 

részletesebb bemutatást a Függelék 8.4. fejezetében és a dolgozat 4.3. fejezetében lehet 

találni. Az eljárás lényege röviden abban foglalható össze, hogy a Raman térképeket a 

szokásos kétdimenziós adatmátrixba terítjük ki és egy Excel munkalapra másoljuk úgy, hogy 
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a hullámszámok a fejlécet képezzék, így a spektrumok a sorokban helyezkednek el. A 

Tanagra programcsomag Excel-bővítményként alkalmazható, amivel az adattáblát a 

szoftverbe beolvastatjuk. Ekkor a hullámszámok oszlopait külön változókként fogja kezelni. 

Ezután szükséges a VARCLUS algoritmus paramétereit beállítani, majd futtatni azt. 

A csoportok számának szisztematikus növelése azt mutatta, hogy négy csoport volt 

képezhető. A 4.1.1. ábra azt mutatja, hogy az ötödik csoport képzésével az addigi változók 

egy része több csoportba is tartozhat. Négy csoport esetén 666 változót lehetett úgy 

csoportosítani, hogy minden változó legfeljebb csak egy csoport tagja volt. Ezeket a 

változókat előnyös maximalizálni. Ellenben ha a több csoportba sorolt változók száma 

jelentősen megnövekszik, akkor az már azt jelenti, hogy átfedések vannak a csoportok között, 

és az újonnan létrehozott csoport már hasonlít egy korábbira. A 4.1.1. ábra szerint ez a 

kedvezőtlen változás az ötödik csoport létrehozásával jött létre. Feltételeztük tehát, hogy négy 

komponens található a rendszerben. Először mégis öt komponenst adtunk meg kezdeti 

feltételnek az iterációs elven alapuló MCR-ALS görbeillesztési algoritmusnak, hogy ezzel 

megbizonyosodjunk arról, hogy ez már biztosan nem megfelelő. 

 

4.1.1. ábra: A változócsoportosítással kialakított 1000 változó tagozódása a  létrehozott 
csoportok számának függvényében 

Az MCR-ALS által becsült öt spektrum a 4.1.2. ábrán látható. A megtalált tiszta 

összetevő-spektrumok jól elkülönültek egymástól az 1. és a 4. sorszámú becsült spektrumok 

kivételével. Ez utóbbiak nagyon hasonlítottak egymásra. A kapott spektrumokat 

megpróbáltuk azonosítani korábbi mérésék és adatbázisunk alapján. Az összehasonlítást 

követően megállapítottuk, hogy sorszámok szerint az 1. és 4. becsült spektrumok a 

mannithoz, a 2. a PEG 6000-hez, a 3. a mikrokristályos cellulózhoz (MCC), míg az 5. az A 

hatóanyaghoz tartozott. A mannit spektrumának kétfelé bontásához az vezetett, hogy a 
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térképen a mannit többi csúcsához képest a 648, 1118 és 1135 cm-1-nél lévő csúcsainak 

intenzitása kissé ingadozott, amely a polarizációs effektus következménye lehet. 

 

4.1.2. ábra: Az öt komponenssel futtatott MCR-ALS algoritmussal becsült tiszta összetevő 
spektrumok 

Négy komponenst feltételezve a klaszterezés alapján ugyanazoknak a komponensnek a 

spektrumát lehetett azonosítani. A becsült spektrumokat a 4.1.3. ábrán szemléltetjük. A 

4.1.3.a a mannit, a 4.1.3.b a PEG 6000, a 4.1.3.c az MCC és a 4.1.3.d az „A” hatóanyag 

kimutatott spektrumát mutatja. A 4.1.3. ábra a szürke sávozással azt is bemutatja, hogy az 

előzetes változóklaszterezés mely változókat sorolta egy csoportba. Látható, hogy a felosztás 

a spektrumok alakját és az összetevők szelektív sávjait is nagyon pontosan tükrözi. Az 

azonosított komponensek megfeleltek a betegtájékoztató adatainak, amely még egy lényeges 

további komponenst, a hidrogénezett ricinusolajat is megnevezte. A négy fő komponenst 

sikerült referencia minták nélkül kimutatni, azonban a feltételezhetően csekély mértékben 

jelen levő komponens kimutatása a vizsgált módszerrel referenciaminta hiányában nem 

oldható meg. 
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4.1.3. ábra: A tiszta komponensek becsült Raman-spektrumai: 

(a) mannit, (b) PEG 6000, (c) MCC, (d)  „A” hatóanyag 

A kis mennyiségű hidrogénezett ricinusolajt referenciaspektrum segítségével kíséreltük 

meg azonosítani a tablettában. A 60 másodperces felvételi idővel felvett referenciaspektrum a 

4.1.4. ábrán látható. Feltételeztük, hogy a referenciaspektrumot felhasználva ez a komponens 

is kimutathatóvá válik, ha a térképeken néhány pontban elkülönülten fordul elő. 

 
4.1.4. ábra: A hidrogénezett ricinusolaj referencia spektruma 

A térképek kvantitatív kiértékeléséhez szükséges modellezéshez az MCR-ALS-sel kinyert 

spektrumokat és a referenciából felvett hidrogénezett ricinusolaj spektrumát használtuk. A 

   

   

6008001 0001 2001 400

6008001 0001 2001 400

0

1 000

2 000

3 000

6008001 0001 2001 400

a) 

b) 

c) 

d) 

Raman-eltolódás (cm-1) 

Raman-eltolódás (cm-1) 

In
te

nz
itá

s 



-46- 
 

komponens-spektrumok kombinálásával a legkisebb négyzetek módszerével (Classical Least 

Squares, CLS) közelítettük a térképek egyes pontjaiban kapott spektrumokat, és ebből 

becsültük a komponensek eloszlását. A 4.1.5. ábrán láthatók a becsült eloszlástérképek sorban 

a mannité, az A hatóanyagé, a PEG 6000-é, az MCC-é és a hidrogénezett ricinusolajé. Az 

egyes komponensek esetén a kétféle beállítással felvett térképet gyűjtöttük egybe. Az 

alkalmazott objektív nagyítását és a lépésköz nagyságát az egyes térképek felett jelöltük. A 

mannit a nagyobb lépésközű térképeken láthatóan nagyobb, akár 50-100 µm-es szemcsékben 

is előfordul. Előfordulása helyén A hatóanyagban és PEG 6000-ben szegény területek 

figyelhetők meg. A térképekből a feldolgozás módjára is lehet következtetni: látható, hogy a 

szemcsék nem őrizték meg szemcseformájukat, hanem - granulálásra utaló módon - a 

szemcsék összeolvadtak nagyobb egységekké. A PEG 6000 legtöbbször az egész térképen 

„elkenődve”, vagy nagyon kisméretű szemcsék formájában, az A hatóanyaggal azonos 

helyeken fordul elő. Feltételezhető, hogy ez a két komponens a granulálás folyamatában 

együtt részt vett. Referencia segítségével a nagyon csekély mennyiségben jelen levő 

hidrogénezett ricinusolaj jól azonosíthatónak bizonyult. Ez is „felhőszerűen” egyenletes 

eloszlásban fordult elő a térképeken, általában az A hatóanyagban gazdag területeken. Az 

MCC egyenletesen helyezkedik el a térképeken, ami kis szemcseméretre utal. Azokon a 

területeken is megtalálható, ahol kizárólag mannit fordul elő. 

A CLS modellezésből megállapított koncentrációkat csak a nagyobb lépésközzel készített 

térképek esetén számítottuk át, mivel kisebb területről készült térképeken egyes komponensek 

eloszlása nem volt reprezentatív. A CLS modellezésből kapott spektrális koncentráció 

értékeket az egyes komponensek Raman-aktivitásának figyelembe vételével igyekeztük 

korrigálni. Ennek során a még nem normált térképeken azoknak a spektrumoknak az 

intenzitását vettük figyelembe, amelyek a modellezés alapján majdnem tisztán egy 

komponens tartalmaztak. A 4.1.1. táblázatban feltüntettük az összetevők Raman-spektrumain 

a legintenzívebb sávokra meghatározott intenzitásértékeket. A mannit és az A hatóanyag 

jelentősen Raman-aktívabb anyagok a többi összetevőnél, ezért a korrekció mindenképp 

szükséges volt, hogy a komponensek koncentrációját jobban becsüljük. A kapott értékeket a 

4.1.1. táblázatban közöljük. 
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Mannit 
„A” készítmény 10×, 40 µm „A” készítmény 50×, 40 µm 

  
 

„A” hatóanyag 
„A” készítmény 10×, 40 µm „A” készítmény 50×, 40 µm 

  
PEG 6000 

„A” készítmény 10×, 40 µm „A” készítmény 50×, 40 µm 

  
 

Mikrokristályos cellulóz 
„A” készítmény 10×, 40 µm „A” készítmény 50×, 40 µm 
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Hidrogénezett ricinusolaj 
„A” készítmény 10×, 40 µm „A” készítmény 50×, 40 µm 

  
4.1.5. ábra: Az összetevők becsült eloszlástérképei 

 

4.1.1. táblázat: A Raman-térképek alapján becsült koncentrációértékek a tablettában 

Összetevő 
Raman-intenzitás 

/legintenzívebb csúcs/ 
Becsült koncentráció 

„A” hatóanyag  13345 /1028 cm-1/ 29-35%  

mikrokristályos cellulóz  2512 /1096 cm-1/ 24-28% 

PEG 6000  4094 /844 cm-1/ 14-20% 

mannit  25600 /875 cm-1/ 18-22% 

hidr. ricinusolaj  3590 /1439 cm-1/ 4-6% 

 

A továbbiakban az eloszlásokat még mélyebb statisztikai elemezésnek vetettük alá. Ehhez 

az egyes összetevők eloszlásértékeit kellett egymással összehasonlítani oly módon, hogy az 

elkészült eloszlástérképeken megállapított átlagos koncentráció értékeket egy küszöbértéknek 

tekintettük. Ha egy másik összetevőnek is adott pontban az átlagosnál nagyobb a 

koncentrációja, akkor abban a pontban az előfordulásuk összefügg. Ez a korreláció az összes 

pontra meghatározható volt. A 4.1.2. táblázat tartalmazza a 10×-es nagyítással és 40 µm-es 

lépésközzel készült térképből képzett korrelációs táblázatot. Ebben a táblázatban a főátló azon 

pontok számát tartalmazza a 841-ből, amelyben átlag fölötti az adott komponens előfordulása. 

A többi érték a két komponens effajta előfordulásának pozitív metszetébe került pontok 

számát mutatja. A százalékok az oszlopokban komponensek összes eleméhez (főátló elemei) 

viszonyítva jöttek ki. Ez alapján látható, hogy az „A” hatóanyag a PEG 6000 eloszlásával 

nagyon összefügg (65%), és a ricinusolajra is a legnagyobb százalékos értéket adja. A mannit 

a PEG 6000-rel nem korrelál, ahogy az MCC sem. 
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4.1.2. táblázat: A különböző térképezett összetevők egymáshoz viszonyított előfordulásai 
(10×-es objektív, 40 µm lépésköz, konf. lyuk 1000 µm) 

 hatóanyag mannit MCC PEG 6000 ricinusolaj 

hatóanyag 407 
46 

(17%) 
100 

(31%) 
205 

(65%) 
143 

(46%) 

mannit - 266 
73 

(23%) 
30 

(10%) 
139 

(45%) 

MCC - - 320 
58 

(18%) 
94 

(30%) 

PEG 6000 - - - 313 
72 

(23%) 
ricinusolaj - - - - 308 

 

A következő lépésben készült az 50×-es objektívvel és 5 µm-es lépésközzel az előzőeknél 

jobb felbontású térkép, amely a további kérdéseket döntötte el. A térkép beállításai között 

fontos szerepet kapott a konfokális lyuk átmérője, amit 500 µm-re szűkítettünk (a korábbi 

1000 µm-ről) azért, hogy spektrális információt csak a felszínről kapjunk. Ez által kiszűrhetők 

voltak a mélységből érkező jelek, amely a térképeken ott is mutathatott egy komponenst, ahol 

az kissé mélyebben helyezkedett el. Ez a technika kevéssé reprezentatív az 

összkoncentrációra, de a komponensek eloszlására jobb következtetéseket ad. Összesen 625 

pontot mértünk ezzel a beállítással. A korrelációs táblázatot ebben az esetben is elkészítettük. 

A 4.1.3. táblázat mutatja azt, hogy a hatóanyag a PEG 6000-rel és a ricinusolajjal ez esetben 

is szorosabb összefüggést mutat, mint a mannittal vagy az MCC-vel. Szembetűnő az is, hogy 

a mannit az MCC-vel korrelál a legjobban, míg ez a két anyag nagyon kevés pontban 

keveredik a PEG 6000-rel és a hidrogénezett ricinusolajjal. 

4.1.3. táblázat – A különböző térképezett összetevők egymáshoz viszonyított előfordulásai 

(50×-es objektív, 5 µm lépésköz, konf. lyuk 500 µm) 

 hatóanyag mannit MCC PEG 6000 ricinusolaj 

hatóanyag 377 33 
(26%) 

1 
(1%) 

93 
(38%) 

58 
(72%) 

mannit - 127 53 
(53%) 

39 
(16%) 

10 
(12%) 

MCC - - 100 17 
(7%) 

4 
(5%) 

PEG 6000 - - - 244 19 
(24%) 

ricinusolaj - - - - 81 
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4.1.2. Hatóanyag eloszlás-különbségek számszerűsítése makropixel-elemzéssel 

 

A szilárd gyógyszerkészítmények hatóanyagtartalmának eloszlatottságában mutatkozó 

különbségek a gyártástechnológiai eltérésekre vezethetők vissza. Fontos ezek egzakt 

analitikai vizsgálata. A hatóanyag-eloszlás homogenitása olyan minőségi paraméter, amely 

alkalmas a gyártóhely, a gyártási körülmények, gyártási tételek azonosítására. A kémiai 

térképezés hatékony módszer arra, hogy a vizsgált szilárd mintákról térbeli információt is 

szolgáltasson, mégsem publikáltak korábban egzakt módszert a homogenitás jellemzésére. A 

kísérleteinkben többféle gyógyszerformulációs eljárással készült mintákról felvett Raman-

térképek segítségével kívántuk a hatóanyagok eloszlatottságát, homogenitását jellemezni és 

arra mennyiségi elemzés útján számszerű értékeket megadni. Nagyobb kétdimenziós kémiai 

térképeket feloszthatunk kisebb, de még mindig több pontot tartalmazó egységekre, 

amelyeket általánosan makropixeleknek nevezünk (lásd részletesebben a 2.2.1. fejezetben). A 

makropixel-elemzés lehetőséget ad arra, hogy az eloszlásokban rejlő homogenitásokat 

mennyiségileg kiértékeljük. 

A felvett térképeken CLS módszerrel határoztuk meg a hatóanyagok eloszlását. Ezt egy 

nullától egyig terjedő szürke skála segítségével tudtuk ábrázolni. A 4.1.6. ábra imipramin 

hatóanyagot tartalmazó minták eloszlásait tartalmazza. Jelentős különbségeket láthatunk a 

különböző gyártástechnológiával készült tabletták Raman-térképein. A 10×-es nagyítás 

mellett felvett térképek (4.1.6.a-c ábrák) hasonló eloszlásokat mutatnak, mint a nagyobb 

felbontású térképek (4.1.6.d-f ábrák). A D tabletta térképen, mely a legegyszerűbb közvetlen 

préseléssel készült egyértelműen szemcséket fedezhetünk fel. A tablettázás előtt fluidágyas 

granuláláson átesett F-W tabletta képein, a széleken fordulnak elő nagyobb aggregált 

szemcsék és találunk fekete teljesen hatóanyagmentes területeket is.  

Ezzel szemben a nedves granulálással készült HS-W jelű tablettáról készült Raman-

térképek sokkal nagyobb homogenitást mutatnak. Minden valószínűség szerint a granulálási 

folyamat során nem volt elegendő idő, hogy a hatóanyag teljesen feloldódjon a vizes 

granuláló folyadékban, mert a részecskék kontúrjait láthatjuk az eloszlásképeken (4.1.6.b és e 

ábrák). A 4.1.7. ábra a spironolakton eloszlásait jeleníti meg extrudált (4.1.7.a ábra) és 

elektrosztatikus szálképzett (4.1.7.b ábra) mintákban. Az imipramin mintákhoz képest ezek 

sokkal jobb eloszlást mutatnak. Ezeket a szubjektív benyomásokat kívántuk objektív módon 

számított értékekkel alátámasztani. 
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4.1.6. ábra: Imipramin térbeli eloszlása a) közvetlen préseléssel (D) b) vizes örvényáramú 
granulálással (HS-W), and c) vizes fluidágyas granulálással (F-W) gyártott tabletták kis 
felbontású (10× objektív) térképein. Hasonló, de nagyfelbontású (100× objektív) képek 

láthatók d) a D, e) a HS-W és f) az F-W tablettákról 

 

 

4.1.7. ábra: Spironolakton térbeli eloszlása a) extrúzióval és b) elektrosztatikus szálképzéssel 
készült mintákban 

Homogenitás kiértékelése Poole-indexek alapján 

Először nem átlapoló makropixeleket alkottunk az előző bekezdésben bemutatott Raman-

térképek spektrális koncentrációértékeiből. Fontos megjegyezni, hogy a kis felbontású 

imipramin térképek különböző méretben készültek. Ezért a D tabletta esetén a makropixel 

méreteket 2, 4, 7 és 14-re állítottuk be a 28×28 képpontból álló térképen (4.1.6.a ábra). A HS-

W and F-W tabletták térképei 32×32 pontot tartalmaztak (4.1.6.b-c ábra). Az ekkora méretű 

térképek 2, 4, 8 és 16 pixel oldalú makropixelre bonthatók. A spironolakton mintákról felvett 

a b c 

d e f 

a b 
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térképek esetén (4.1.7. ábra) 2, 3, 4, 6, 8 és 12 méretek, mint valódi osztók működhettek a 

24×24 képpontban. Ugyanezt a megközelítést alkalmaztuk a nagyfelbontású térképek 

esetében (4.1.6.d,e és f ábrák) is, ahol 60×60 képpontot használtunk fel. Teljesen megegyező 

nem átlapoló makropixel méreteket állapíthattunk meg az egyes térképekhez tartozó 

randomizált térképekre is. A következő lépésben kiszámítottuk a globális átlagos standard 

szórást (global mean standard deviation, GMSD) mind az eredeti mind a randomizált képek 

makropixeleire. A számítás egyenleteit a függelék 8.7.-8-9- egyenletei írják le. 

Miután a GMSD értéket meghatároztuk a valós és a randomizált térképekre, azokat 

elosztottuk egymással és százzal szoroztuk, hogy megkapjuk a százalékos homogenitást 

(H%Poole) Poole-indexben (8.9. egyenlet).. A számított H%Poole változásait a 4.1.8. és 4.1.9. 

ábrákban mutatják be sorban az imipramin kis- illetve nagyfelbontású térképeire. 

 
4.1.8. ábra: Poole-indexek százalékos homogenitásban kifejezve a különböző gyártás-

technológiával készült tabletták kisfelbontású térképein (10×-es nagyítás): D -közvetlen 
préselés, HS-W -vizes örvényáramú granulálás és F-W –vizes fluidágyas granulálás 

Látva a 4.1.8. ábrát, fontos kitérni arra, hogy az x tengely miért „viszonyított” makropixel 

területet mutat. Az okot itt is a már korábban említett tényezőre vezetjük vissza: a 10×-es 

nagyítású Raman-térképek teljes mérete mintáról mintára ingadozott. Az ábrázolás csak úgy 

elfogadható, ha a beállított makropixelek területét mindig a teljes térképméretre vetítjük. A 

4.1.8. ábrán lévő diagram az mutatja, hogy az F-W minta a többi mintához képest jelentősen 

kisebb homogenitást mutat. A D és a HS-W minták között viszont lényeges különbséget nem 

lehet felfedezni. Eltéréseket csak a 100×-os nagyítással és kisebb lépésközzel készült térképek 

kiértékelése során lehetett kimutatni. A számított homogenitási görbék azt jelezték, hogy a 

HS-W minta homogenitása a D tablettát minden makropixelméretnél felülmúlta. Az F-W 

minta ez esetben is kisebb H%Poole-t mutatott, mint a másik két eset, igazolva, hogy ezzel a 
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technológiai megoldással készült tablettában a hatóanyag eloszlatottsága a legkevésbé 

homogén. 

 

4.1.9. ábra: Poole-indexek százalékos homogenitásban kifejezve a különböző gyártás-
technológiával készült tabletták kisfelbontású térképein (100×-os nagyítás): D -közvetlen 

préselés, HS-W -vizes örvényáramú granulálás és F-W –vizes fluidágyas granulálás 

Spironolakton tartalmú tablettákra hasonló módon számított H%Poole indexeket a 

4.1.4. táblázatban összegeztük. A számadatok igazolták, hogy extrúziós, ill. szálképzéses 

folyamatos gyártástechnológiával előállított mintákban a homogenitás látványosan jobb, mint 

az előzőekben tárgyalt szakaszos technológiák esetében. Mindkét folyamatos technológia 

esetén bármely makropixelméretnél 90%-ot meghaladó homogenitásokat láthatunk, azaz a 

mintákat a meghatározott nagyítás mellett teljesen homogénnek tekinthetjük. A 90%-os 

értéket már a 2 képpont oldalú makropixelek esetén elérjük, ami egyenértékű azzal, hogy 

bármely a térképeken látható inhomogenitás ennél kisebb, azaz maximum 1 képpontra 

korlátozódik. Ilyen szempontból az extrudált és szálképzett minta közti homogenitást nem 

tudta a módszer érzékenyen kimutatni. 

4.1.4. táblázat: Poole-indexek százalékos homogenitásban kifejezve a kétféle spironolakton 
tablettában 

Makropixelméret 
H%Poole spironolaktonra 

Extrudált Szálképzett 
2 100,1 91,4 
3 98,7 94,1 
4 98,0 95,6 
6 98,7 96,8 
8 98,6 98,6 

12 99,2 99,6 
24 100 100 
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Homogenitás kiértékelése eloszlási homogenitási indexek (DHI) alapján 

A DHI értékek kiszámításához a 8.10-8.12. egyenleteket használtuk fel.Az előzőleg 

bemutatott Poole-indexes kiértékeléshez kiválasztandó megfelelő térképméret (amelyen 

kellően sok makropixelméreteket megadhatunk) kijelölését ebben az esetben szükségtelen a 

CLMB megközelítése szükségtelenné teszi, mert akármekkora makropixelméretet 

(természetesen az eredeti térkép méreténél kisebbet) kijelölhetünk. Azonban azért, hogy a 

GMSD számításokkal jobban összevethessük az eredményeket, mégis megtartottuk az adott 

mintákra érvényes vizsgálati paramétereket. A vizsgált mintákra kiszámítottuk a 

homogenitásra jellemző DHI értékeket. A 4.1.5. táblázatban a kisebb DHI nagyobb 

homogenitást jelent. Az F-W minta a legnagyobb DHI értéket mutatja, ami a H%Poole 

számításokkal jó összhangban van. A nagy felbontású térképek esetén azonban a Poole-

indexekhez viszonyítva megváltozik a homogenitási sorrend. Az értékek azt mutatják, mintha 

az F-W minta homogénebb lenne a HS-W-nél és a D mutatná a legjobb homogenítást. 

Lényegesen kisebb DHI-ket láthatunk az extrudált és a szálképzett minták térképein a 

4.1.5. táblázat utolsó soraiban. A tabletták tekintetében a DHI - hasonlóan a Poole-indexhez - 

a folyamatos módszereket jól elkülöníti a többi hagyományos gyártástechnológiai eljárástól. 

A CLMB számítások azonban bizonyos mértékű torzítással járnak. Érdemes felhívni a 

figyelmet arra, hogy a számolási folyamat során minden egyes képpont különböző számú 

makropixelbe kerül bele. Példának a 4.1.9. ábrán 4-es makropixelnél nyomon követhető, hogy 

az egyes képpontokat milyen gyakorisággal választja ki a módszer. A térkép sarkában 

található képpont a legkevésbé frekventált, a mozgó makropixelblokkba csak egyszer kerül 

bele. Majd a módszer a térkép belseje felé mozdulva az adott képpontokat egyre többször 

alkalmazza makropixelek statisztikai adatainak számolására. A számolás tehát torzul, mivel a 

statisztikai adatok, mint a szórás vagy az átlag a belső pontokat sokkal inkább jellemzik, mint 

a külsőket. A torzítás akkor a legnagyobb, ha a makropixel mérete éppen a térképméret fele. 

Azért, hogy a DHI értékek kiszámításánál ezt a torzítást elkerüljük, az átlagértékeket súlyozni 

kell. A súlyozáshoz az egyes képpontokhoz rendelhető kiválasztási gyakoriságnak a 

reciprokát érdemes választani. 
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4.1.9. ábra: Képpontok kiválasztásának gyakorisága 4×4 makropixelek és CLMB módszer 
alkalmazásakor 

Továbbá a koncentrációértékek eloszlásának karakterisztikáját is érdemes figyelembe 

venni, ha a DHI értékeket a homogenitások összehasonlítására kívánjuk alkalmazni. Azt már 

korábban is bizonyították, hogy a DHI egy jó mérték, ha hasonló koncentráció-eloszlások 

vannak az adathalmazban. Ezért fel tudták használni arra, hogy bizonyos tételek hatóanyag-

egységességét vizsgálták67. A DHI ekkor egy relatív mennyiségnek számít, mert a valódi 

eloszlástérképeket mindig a hozzátartozó mesterségesen létrejött randomizált térképekkel 

hasonlítjuk össze. A nyers adatsorok eloszlásának statisztikai értékei teljesen eltérőek 

lehetnek, ezért a hasonló DHI értékek nem biztos, hogy ugyanolyan homogenitást jeleznek. 

Az adatsorokra jellemző statisztikai adatok különböző gyártástechnológiáknál szinte minden 

esetben különböznek. A valódi és a randomizált térképek összehasonlítása miatt az eredeti 

adathalmaz standard szórását elvesztjük. Következésképpen, hogy e lényeges információt 

megőrizzük egy korrigált mérőszámot javaslunk használni. Az információvesztés elkerülésére 

és a különböző minták összehasonlításának megkönnyítésére a relatív standard szórással 

(RSD) kell szorozni a DHI-t. 

Mindezeket a gondolatokat felhasználva elvégeztük a DHI értékek felülvizsgálatát. 

Először a súlyozást alkalmaztuk azokra az átlagérték számításokra, amelyek a (4) egyenletben 

szerepelnek. Az így kapott korr. DHI értékekből a súlyozott DHI-ket (weighted DHI, wDHI) 

értékeket úgy kaptuk, hogy figyelembe vettük a térképek RSD értékeit. A 4.1.5. táblázatban 

ily módon összegeztük az eredményeket. A wDHI-k szignifikánsan növekedtek azokban az 

esetekben, amelyben a részecskék vagy a nagyobb inhomogenitások a térképek szélein 

helyezkedtek el (4.1.6.c,d és f ábrák). A DHI ellenben jelentősen (6,5-re) csökkent a kis 

felbontású HS-W térképen és nagyon hasonló lett, mint a D mintában (6,3). Ezek jól 
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elkülönültek az F-W mintától (8,0). A korrigált DHI-k (korr. DHI) és a szemrevételezés 

között tökéletes egyezést találtunk, amelyek a 4.1.5. táblázat utolsó oszlopában is 

megfigyelhetők. Minden korrigált DHI értékek közül az fluidizációs granulált F-W tabletta 

adta a legnagyobb értékeket (5,3, ill. 12,2 a kisebb felbontású, ill. nagyobb felbontású 

térképeken). A D térképek 2,1 és 7,9 korrigált DHI-t mutattak, ezzel szemben az örvényáramú 

technológia esetében 1 alatti DHI értékek adódtak. Az olvadékextrúzióval és az 

elektrosztatikus szálképzéssel elért homogenitások meghaladták a hagyományos 

gyártástechnológiával készített mintákét. A korrigált DHI-k ezekben a mintákban 0,1 körüli 

értéknek adódtak, ami extrém kis értéknek tekinthető. Továbbá még e két folyamatos gyártási 

eljárást is sikerült megkülönböztetni egymástól: a szálképzéssel készült spironolakton 

tartalmú minta homogenitása nagyobb, mint az extrúziós eljárással készült mintáé. 

4.1.5. táblázat: Számított, majd súlyozott és korrigált eloszlási indexek és relatív szórások 
(RSD) különböző gyártástechnológiából származó mintákban 

Hatóanyag Gyártástechnológia Nagyítás DHI wDHI RSD korr. 
DHI 

Imipramin 

közvetlen préselés (D) 10× 3.8 3.3 0.63 2.1 
100× 5.4 6.3 1.25 7.9 

vizes fluidágyas 
granulálás (F-W) 

10× 4.6 5.3 1.01 5.3 
100× 6.9 8.0 1.53 12.2 

vizes örvényáramú 
granulálás (HS-W) 

10× 4.1 4.5 0.18 0.8 
100× 7.1 6.5 0.14 0.9 

Spironolakton 
olvadékextrúzió 10× 1.1 1.1 0.10 0.1 
el. szálképzés 10× 1.3 1.3 0.05 0.07 
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4.2. Amorf-kristályos hányad meghatározása gyógyszerkészítményekben 

A Raman-spektrometria egyik nagy előnye, hogy nemcsak a kémiai szerkezetről és a 

csoportok kvantált rezgési energiaszintjeiről kaphatunk egy ujjlenyomatszerű színképet, 

hanem a Raman-jelek a makroszkopikus fizikai szerkezetről is fontos információt 

hordozhatnak. Adott funkciós csoportok eltérő elhelyezkedése a kristályrácsban más-más 

környezetet jelent az egyes kémiai kötések számára. A molekulák között kialakuló 

másodlagos kötőerők (elsősorban hidrogénhíd-kölcsönhatások) megváltoztatják a résztvevő 

csoportok rezgési energiaszintjeit. Ebből az következik, hogy a kialakuló spektrumban az 

adott kötés Raman-jele megváltozik. A változás elsősorban a csúcsok eltolódásában nyilvánul 

meg. A Raman-jelek közti különbség akkor is szembeötlő, ha egy adott anyag rendezett, 

kristályos és rendezetlen (amorf) formáját hasonlítjuk össze. Az utóbbi esetben nem alakul ki 

még rövid távú ciklikusság sem a makroszkopikus anyagszerkezetben, ezért a kötések 

folyamatosan változó környezetben fordulnak elő. Ennek következményét a spektrumokon 

legtöbbször a Raman-sávok kiszélesedésében, ellaposodásában illetve összeolvadásában 

láthatjuk. Az amorf-kristályos hányad meghatározása különösen fontos lehet a 

gyógyszerkészítményekben, mivel egy hatóanyag egy adott formáját a szavatossági idő 

lejártáig stabilan meg kell őrizni, de az esetleges változások detektálása - a hatóanyag kis 

koncentrációja és a segédanyagok zavaró jelei miatt - kihívást jelent. Ezeket az amorf és 

kristályos állapot közti különbséget és a különböző lokális változásokat kíséreltük meg 

kiválasztott jellemző készítményekben kimutatni. A különböző készítmények Raman-térképei 

eltérő spektrum-feldolgozási eljárásokat követeltek meg. 

4.2.1. A „B” hatóanyag kristályos-amorf hányadának vizsgálata tablettákban 

A kereskedelmi forgalomba kerülő gyógyszerek kristályos, vagy amorf állapotát a 

gyógyszerhatósági bejegyzés során rögzíteni kell, s ennek nem kívánt változása akár a 

gyógyszer engedélyének visszavonását is magával hozhatja. A formulálási folyamat 

mechanikai és egyéb hatásai változásokat indukálhatnak a hatóanyag morfológiájában, amely 

kis hatóanyag-koncentráció esetén hagyományos módszerekkel nem vizsgálható. Ezért 

szükségessé vált olyan új módszer kidolgozása, amely - akár roncsolásmentes módon is – 

alkalmas egy kész tablettában meghatározni a hatóanyag kristályos-amorf hányadát. 

Egy olyan Raman-spektrometrián alapuló módszert kívántunk kifejleszteni, amellyel egy 

hatóanyag amorf és kristályos spektrumaiban kiválaszthatók a tabletta összetevők spektrálisan 

zavaró hatásaitól legjobban elkülönülő spektrumrészletek. Ez különösen fontos egy adott 
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vegyület spektrálisan kevéssé különböző két formája esetében. A vizsgálatokat úgy végeztük 

mintha a tabletták összetétele ismeretlen lenne, hogy a módszer általános alkalmazhatóságát 

meg tudjuk ítélni. A tablettákat tárolása bliszterben történt 25°C-on 60% páratartalom mellett. 

Ennek célja annak meghatározása volt, hogy, hogy a tárolás során fellép-e szerkezeti változás 

a készítmény hatóanyag-morfológiájában, vagy pedig stabilan fennmarad a gyártás során 

létrejött - részben amorf - formája az adott tárolási körülmények között. 

A B hatóanyag amorf és kristályos formájáról felvett spektrumokat a 4.2.3. ábra mutatja. 

A két referencia minta közti különbség egyértelműen látható a spektrumokon. A kristályos 

minta spektrumán éles csúcsok vannak, különösen az 1596 cm-1-nél lévő karbonil-csúcs 

nagyon intenzív (5.2. ábra). A másik minta esetén az amorf jelleg a csúcsok szélesedésében, 

ellaposodásában, eltolódásában (pl. 1601, 1664 cm-1) és a csúcsok összeolvadásában (pl. 1202 

és 1216 cm-1) nyilvánult meg. Az 1600 cm-1 környékén található két csúcs különösen 

alkalmasnak tartottuk arra, hogy a két morfológiai változatot megkülönböztessük egymástól. 

A kristályos nagy szemcsék megfelelő méretűvé aprítása során keletkezett por az amorf és a 

kristályos mintára jellemző spektrumok keverékét adta, azaz a B hatóanyag mechanikai hatás 

esetén amorfizálódásra hajlamos, így jó példája a morfológiai kontrollt igénylő 

gyógyszergyártásnak. 

 

 

4.2.3. ábra: A „B” hatóanyag pormintáinak Raman-spektrumainak kiemelt részlete 

Célszerűnek tartottuk, hogy olyan spektrális tartományt jelöljünk ki, amely a B hatóanyag 

spektrumára nézve a legszelektívebb, azaz a segédanyagok nem zavarják a kiértékelést. Ehhez 

több változón alkalmazható változóklaszterezési eljárást választottunk, hogy az módszer 
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alkalmazásához a térképezés által meghatározott spektrumokon kívül ne legyen szükséges a 

segédanyagok és azok spektrumainak előzetes ismerete. Az ún. klaszterezést vagyis a 

változók csoportokba rendezését a Tanagra adatelemző szoftver 1.4.50-es verziójának 

VARCLUS moduljával végeztük el. A következőkben a tablettáról készült térkép alapján egy 

módszert fejlesztettünk a szelektív spektrumrészletek kimutatására. A működési elve 

főkomponens-analízisen alapszik. Az első főkomponens a változók súlyozott átlagaként 

alakul ki, és az új csökkentett dimenziójú terünknek abba az irányába mutat, amely a lehető 

legjobban írja le a térképspektrumok által alkotott ponthalmazok varianciáját. Az adott 

csoportot mindig az első főkomponenssel próbálja leírni, míg a második főkomponenst 

használja a másik csoportoktól való szétválasztáshoz. A módszer a számítások során a 

négyzetes korrelációs együtthatókat használja fel a csoportok megalkotásához. Azokat a 

változókat veszi egy csoportba, amely önmaguk között a legnagyobb korrelációt mutatják, 

míg a többi csoporttal szemben a legkisebb korrelációt adják. 

A tablettáról felvett térkép esetén adott volt 729 spektrum, amelyeket alapvonal-

korrigáltunk, majd ezekre a spektrumokat alkotó hullámszám-csatornákra mint változókra 

alkalmaztuk a VARCLUS eljárást. A módszer kezdetben – mindenféle meggondolást 

nélkülözve – 5 csoportba osztotta a változókat. A klaszterek szerkezetének leírásához a 

változókhoz rendelt korrelációs együtthatók alkalmasak, amelyek megmutatják, hogy az adott 

változó mennyire tartozik egy-egy csoporthoz. Értelemszerűen minél közelebb esik ez az 

érték az egyhez, annál inkább az adott csoporthoz tartozik a vizsgált változó (hullámszám). 

Alapbeállításként a 0,7-es küszöbérték felett sorolódik egy változó egy csoporthoz. Ezt 

mutatja be a 4.2.4. ábra. Ezen jól látható a 2-es és a 4-es csoport jól elkülöníthető a többi 

változótól. A 1, 3 és 5 csoportok esetén azonban azt tapasztaltuk, hogy jelentős mértékben 

átfednek. Több olyan változó is került ezekbe a klaszterekbe, amely egyszerre több 

csoporthoz tartozott, tehát ilyen feltételezések mellett nem lehetett jól elkülöníteni a teljes 

változósereget. A feltételezésünket az is megerősítette, hogy amennyiben a csoportok 

számának növelésével kiszámítottuk a leírt varianciák összegét (4.2.5. ábra), akkor ez a 3. 

csoport létrehozását követően lényegében alig változott. 3 csoporttal le lehetett írni az 

összvariancia több, mint 94%-át. Emiatt nem szükséges, sőt felesleges további csoportok 

létrehozása. Az említett okok miatt a klaszterek optimális számát háromnak határoztuk meg, 

és a klaszterezési algoritmust újból lefuttattuk adott három klaszterszám mellett. 
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4.2.4. ábra: Az “B” tablettáról felvett spektrumok változóinak klaszterezése 5 klaszterrel 

Ezt követően az 4.2.6. ábrán látható felosztáshoz jutottunk. Ekkor már jól megfigyelhető, 

mindegyik változó legfeljebb egy csoporthoz tartozott, tehát a klaszterezés tökéletes. Az 

4.2.6. ábrából az is kitűnik, hogy a B hatóanyag ismert spektruma alapján az 1-es csoport fedi 

le a B hatóanyagnak az egyéb 

komponensekkel szembeni szelektív sávjait. A 

tabletta összetevőit megtekintve a 2-es 

csoportot a mikrokristályos cellulózként, a 3-

as csoportot mannitként, mint főbb 

összetevőként tudtuk azonosítani. Azt a tényt 

is figyelembe kellett venni, hogy érdemesebb 

olyan csúcsokat választani, amelyek a 

legjobban különállnak a többitől. Mivel a 

csúcsoknak általában van valamekkora 

szélességük, így olyan helyen nehezebb megtalálni a kiértékeléshez legmegfelelőbb 

tartományt, ahol a közvetlen szomszéd egy másik komponens szelektív csúcsa. Ilyen 

megfontolások alapján a legkönnyebb a 1564-1677 cm-1 tartományt vizsgálni, amennyiben 

csak a B hatóanyag két formájának spektrumára szorítkozunk. Ez azt a kezdeti kívánalmunkat 

is megerősítette, miszerint ha önmagában a B hatóanyag két formájának spektrumait 

tekintettük, akkor ez a tartomány mutatta a legnagyobb különbséget. Azonban így az is 

látszik, hogy akár az 1200 cm-1 körüli sávot is választhattuk volna a kiértékelési módszerhez. 
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4.2.6. ábra: A végső 3 klaszter ábrázolása korrelációs együtthatók segítségével 

Ezt követően a térképekből kivágtuk a 1550-1700 cm-1-es tartományt. A választott kettős 

csúcs összterülete majdnem megegyezett az amorf és a kristályos esetekben. Ez a spektrumok 

előfeldolgozása szempontjából is előnyös volt. A kivágott tartományok alapvonal korrekcióját 

követően az összes spektrumot egységnyi területre normáltuk (módszerek részletezése a 

8.2. fejezetben), amely alig torzította a mennyiségi becslést. A referenciaspektrumokat 

felhasználva CLS modellezéssel becsültük az amorf-kristályos hányadot. A 25°C-on és 60% 

relatív páratartalmon tárolt tételből minden mintavételnél három-három tablettát vizsgáltunk 

meg ily módon. A különböző időpontokban vett mintákban található hatóanyagformák 

számított százalékos arányát a 4.2.7. ábrán szemléltettük. Az amorf-kristályos hányad három 

tablettára vett átlaga minden alkalommal 40 és 50% közötti volt. A tabletták közötti 

szórásokat és a mérés illetve a számolás pontosságát összevetve kijelenthetjük, hogy a 

második év végéig a B hatóanyag megőrizte az eredeti morfológiáját. Az amorf rész nem 

kezdett kristályos átalakulásba. A 6. hónapban mért kissé alacsonyabb amorf tartalom sem 

mutatkozott szignifikánsnak, amit a későbbi minták mérései is igazoltak. 
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4.2.7. ábra: Az azonos tételből származó, de a stabilitásvizsgálat során eltérő időpontokban 

vett minták számított amorf-kristályos hányada 

4.2.2. Eltérő eljárással készült gyógyszerkészítmények stabilitásának összehasonlítása  

A kutatócsoportunkban többféle modern gyógyszertechnológiai eljárással is állítottunk 

elő itrakonazol szilárd diszperziókat. A módszerek előnye az volt, hogy a hatóanyagot amorf 

formába juttatták, amely ezáltal a készítményből egy gyorsabb kioldódást tett lehetővé. Ez 

tudja biztosítani, hogy a rossz oldhatóságú, de jó permeabilitású hatóanyag a szervezetben 

jobban hasznosuljon. Az elkészített szilárd diszperziókat Raman-térképekkel vizsgáltuk meg. 

Ezzel az analitikai eszközzel kívántuk azt igazolni, hogy az amorfizálódott hatóanyag 

megőrzi-e formáját és idő előrehaladtával nem kezd-e kristályosodni. A kutatócsoportunkban 

kidolgozott nagy termelékenységű elektrosztatikus szálképzéssel (high speed electrospinning, 

HSES) és porlasztva szárítással (spray drying, SD) készült mintákat is vizsgáltunk. A 

készítményekben alkalmazott modellhatóanyag ez esetben itrakonazol (ITR) volt. A 

különböző eljárások mellett a polimer mátrix illetve a tárolási hőmérséklet és páratartalom 

hatását is figyelemmel kísértük. A kíméletes préseléssel előkészített minták Raman-

térképeinek kiértékelésére egy új módszert fejlesztettünk. 

A térképek kiértékelésekor a legnagyobb kihívást az okozta, hogy referenciaspektrum 

felvételére alkalmas tisztán amorf szemcse ebből a hatóanyagból nem állítható elő. Más 
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megoldást kellett találnunk a probléma megoldásához. Feltételeztük, hogy a frissen készített 

szálképzett mintákban a hatóanyag amorf formában fordul elő. A spektrális információ 

kinyeréséhez az MCR-ALS módszerét használtuk fel, amely korábbi tapasztalataink alapján 

az eredeti térképspektrumokból az összetevők spektrumait meg tudja becsülni89,185. A 

4.1. fejezet példát mutat arra, hogy az MCR-ALS jól használható akkor, ha a térképen lévő 

komponensek eloszlása nem tökéletesen, hanem vannak főként az egyik komponenst 

tartalmazó spektrumok. A nagymértékben homogenizált amorf szilárd diszperziókra ez nem 

jellemző, mert azokban a hatóanyag és a polimer mátrix szinte tökéletesen eloszlatott 

állapotban helyezkedik el. Az iteráción alapuló MCR-ALS módszernek többféle megkötést 

adhatunk meg, amit az algoritmusnak érvényesítenie kell az egyes iterációk között. Az egyik 

ilyen megkötés az egyformaság (equality), amelyet ez esetben szükségesnek tartottunk 

alkalmazni. Ez azt a feltételt jelentette, hogy az algoritmus által maghatározott spektrumok 

legalább egyike, vagy bizonyos hányada ismert, ezért azt megadhatjuk. Ebben az esetben a 

polimer mátrix spektrumát ismertként határoztuk meg. Így a másik becsült spektrumként az 

azt kiegészítő hatóanyagspektrumot kaptuk. Amennyiben frissen előállított mintát 

vizsgáltunk, akkor a 4.2.8. ábrán látható amorf ITR spektrális profiljához jutottunk. Amint az 

ábra is mutatja a kristályos és az amorf spektrumok között kevés különbséget fedezhettünk 

fel. A kristályos ITR sávjai az amorfizálódás hatására szélesednek és lekerekítettebbé váltak. 

Néhol, például 1170-1220 cm-1 tartományon a csúcsok egybeolvadását is tapasztalhattuk. Az 

amorf és a kristályos ITR megkülönböztethetőségére a 4.2.8. ábrán jobban kiemelt részlet tűnt 

optimális megoldásnak. A 666 és 639 cm-1-nél lévő csúcsok intenzitásának aránya ugyanis, 

amíg az amorf ITR esetén mindig 1 alatti (jellemzően 0,8 körüli) volt, addig kristályos 

esetben 1 feletti értéket mutatott. A segédanyagok spektrumai azonban ezt az arányt 

különböző mértékben (HPMC kevésbé, Eudragit E jelentősen) befolyásolták, ahogy az 

4.2.8. ábra is mutatja. (Ezért volt szükség a segédanyag-spektrumok kivonására.) Az MCR-

ALS módszerrel - a megegyezőség feltételét biztosítva - spektrumról spektrumra kivontuk a 

keverék spektrumból a polimer spektrumát. Az így kapott maradékspektrumokon a vizsgálni 

kívánt csúcsarányokat már kiszámíthattuk. 
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4.2.8. ábra: Amorf és kristályos itrakonazol (kiemelten a legnagyobb különbséget hordozó 

639 és 666 cm-1-es csúcsokkal) és a mátrixanyaggént felhasznált polimerek  

Raman-spekrumai 

A 4.2.9. ábrán a polimer mártixokban homogén módon eloszlatott ITR stabilitásának 

legfőbb megfigyeléseit tartalmazó Raman-térképeket ábrázoltuk. A térképek színezése 

minden esetben a csúcsarányok alapján történt. A fekete a teljesen amorf állapotot mutatja, 

míg a piros és sárga területek a már kikristáylosodott hatóanyagot jelezik. A nagy 

termelékenységű elektrosztatikus szálképzéssel készített mintákat a 4.2.9. a-e ábrák jelenítik 

meg. Ebben az esetben azt látjuk, hogy PVPVA64 polimerben az ITR 25°C-on 60% relatív 

páratartalmon stabil maradt még a 12. hónap után is (4.2.9.b ábra). Ellenben 40°C-on a 

kezdeti amorf formából (4.2.9.a ábra) már 3 hónap után teljesen kikristályosodott (4.2.9.c 

ábra). A legjobb stabilitást a HPMC mátrixban észleltük, amelyben az ITR a nagyobb 

hőmérséklet és páratartalom ellenére is végig megőrizte az amorf jellegét (4.2.9.d-e ábrák) A 

kétféle gyártási technológia között is láthatunk különbséget. A HSES-sel stabilabb mintákat 

tudtunk előállítani, mint porlasztva szárítással. A porlasztva szárított Eudragit E mintában a 

kisebb hőmérséklet és páratartalom sem óvta meg az ITR-t 3 hónapnál hosszabb ideig a 

kristályosodástól. A 4.2.9.f ábrán már kezdődő kristályos gócokat fedezhettünk fel ott, ahol a 

zöld szín megjelent,.  
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4.2.9. ábra: Kristályos/amorf ITR mennyiségek jelzése a 666/639 cm-1 csúcsok arányával a 
feldolgozott Raman-térképeken különböző gyártási technológiákkal többféle polimer-

mátrixban eltérő tárolási körülmények között; a) HSES, PVPVA64, 0.hó, 40°C/75% RH; 
b) HSES, PVPVA64. 12.hó, 25°C/60% RH; c) HSES, PVPVA64, 3.hó, 40°C/75% RH; 

d) HSES, HPMC, 0.hó, 40°C/75% RH; e) HSES, HPMC, 12.hó, 40°C/75% RH;  
f) SD, Eudragit E®, 3.hó 25°C/60% RH; 

4.2.3. Raman-térképek feldolgozása amorf-kristályos hányad meghatározására 

A 4.2. fejezetben olyan kifejlesztett spektrumfeldolgozási módszerek mutattunk be, 

amelyekkel hatóanyag amorf-kristályos formáinak kvantifikálását valósíthatjuk meg a 

készítményben előforduló egyéb segédanyagok zavaró hatásainak ellenére. Amikor kisebb 

hatóanyagmennyiséget vizsgálunk a készítményekben, akkor törekedni kell a kiértékelést 

azon tartományokra szűkíteni, ahol a hatóanyag a legnagyobb különbséget mutatja a 

kristályos és az amorf formában. Azt is bemutattuk, hogy ezeket a szelektív tartományokat 

VARCLUS változócsoportosítási eljárással akkor is kijelölhetjük, ha az egyéb komponensek 

spektrumai valamilyen okból adatbázisokból nem elérhetők. Szilárd diszperziókban MCR-

ALS-t használtunk fel arra, hogy amorf hatóanyagspektrumot állítsunk elő a készítmény 

keverékspektrumaiból. A fejlesztett módszerek más hatóanyag hasonló rendszereire analóg 

módon átültethetők. 
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4.3. Összetevők számának becslése gyógyszeripari mintákban 

A 4.2. fejezetben olyan minták elemzését mutattuk be részletesen, amelyek esetén csak a 

hatóanyag spektrális tulajdonságaira összpontosítottunk és vizsgálataink csak az amorf és a 

kristályos hányad meghatározása illetve kristályosság-nyomok keresésére terjedtek ki. Ezek a 

rendszerek vagy nagyon egyszerű kétkomponensű rendszerek voltak, vagy tudtunk olyan 

csúcsokat illetve szélesebb spektrális sávokat kijelölni, amellyel a többi összetevőtől 

elvonatkoztathattunk. A 4.1.1. ill. 4.2.1. fejezetekben láthatunk példát arra is, hogy egy 

változócsoportosító eljárással, hogyan lehet szelektív spektrumrészleteket találni, illetve, hogy 

a csoportok képzése nem véletlenszerű, hanem azok valamilyen fizikai tartalmat hordoznak. 

A továbbiakban azt is megvizsgáltuk, hogy miként lehetne VARCLUS névvel említett eljárást 

a komponensek számának becslésére felhasználni.  

Olyan esetekben, amikor referencia spektrumok nélkül kell információt kinyernünk a 

mért adathalmazból, használhatók azok a sokváltozós matematikai statisztikai, azaz 

kemometria módszerek, amelyek görbeillesztés nélküli profilkinyerésen alapulnak, és 

többváltozós spektrumfelbontást végeznek (pl. MCR-ALS, PMF, SISAL, ICA, BTEM). 

Ezekkel a módszerekkel nagy adattömeget hordozó Raman-térképekből is kinyerhetjük a 

tiszta komponensek spektrumait. E módszerek esetében azonban egy komponensszámot kell 

megadni paraméterként. Ennek optimális megadása nagyban befolyásolja a módszerek 

sikerességét. Azonban nem ismert olyan módszer, amely automatizáltan és jól használható 

lenne annak eldöntésére, hogy egy összetett anyag hány komponensből áll. A következőkben 

egy általunk kidolgozott VARCLUS-alapú eljárás eredményeit mutatjuk be két 

esettanulmányon: egy kevesebb összetevőt tartalmazó modelltablettán, illetve egy 

komplexebb sok összetevőjű tápszerkészítmény példáján keresztül. Ilyen módszert korábban 

nem alkalmaztak Raman-spektrometriában. A módszert összehasonlítottuk egy referencia-

könyvtárra épülő összetevőszám-meghatározási eljárással is. 

Az ismétléseket nem tartalmazó (döntetlenek nélküli) SRD program korábbi verziói a 

sorok számát csak korlátozottan tudták kezelni (általában legfeljebb 40-et). A legújabb 

nyolcas verzió szám már egészen 1400 objektumra végzi el a számolást. Ennek kapcsán 

kezdtünk annak vizsgálatába, hogy az SRD módszert spektrumok és spektrum profilok 

összehasonlítására teszteljük, mert a spektrumok esetén több száz vagy akár ezer hullámszám-

értékhez tartozó adatot kell kezelnünk. Ehhez hasonló feladatra egyetlen korábbi 

publikációban sem akadtunk. 
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4.3.1. Összetevők meghatározása referenciakönyvtár és változóosztályozás segítségével 

A vizsgálatra szolgáló modelltablettát a kutatócsoportunkban állított elő - a 

következőkben leírt módon - mégis úgy jártunk el ez esetben is, mintha a tabletta ismeretlen 

lenne: A hatóanyag amorfizálása érdekében elektrosztatikus szálképzési eljárással állítottunk 

elő hatóanyag tartalmú, szubmikronos vastagságú szálakból álló szövedéket (továbbiakban: 

„szálas anyag”). A szálas anyag őrlését és tablettázási segédanyagok hozzáadását követően 

került sor a tablettázásra. A 6 komponensű keverék (Szálas anyag, Mannit, MCC, Mg-

sztearát, Kollidon, Aerosil) összetevőinek (ismeretlennek tekintett) számát Raman-térképéből 

kívántuk visszafejteni. A 4.3.1. ábra a komponensek tiszta Raman-spektrumait mutatja. A 

vizsgálat során speciális kihívást jelentett, hogy az Aerosilnak nincsen jól mérhető Raman-

spektruma, illetve hogy csak igen kis mennyiségben van jelen a mintában, csakúgy, mint a 

csúsztatóként alkalmazott magnézium-sztearát. Ez a két komponens CLS modellezéssel sem 

volt jól kimutatható, ezért kérdéses volt, hogy a változócsoportosítással azonosíthatók-e. A 

másik kihívást abban láttuk, hogy a Szálas anyag és a Kollidon spektrumai nagyban átfedtek. 

Ez abból adódott, hogy kémiailag nagyon hasonló szerkezetű anyagokról volt szó. A Szálas 

anyagban lévő PVPVA64 segédanyag egy polivinilpirrolidon/vinil-acetát kopolimer, a 

Kollidon pedig egy keresztkötéseket tartalmazó polivinilpirrolidon. A 4.3.1. ábra is jól 

kiemeli, hogy a Kollidon jellemző sávjai megtalálhatók a Szálas anyagról készült 

spektrumban is. 

 

4.3.1. ábra: A modelltabletta összetevőinek Raman-spektrumai 
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4.3.1.1. Modelltabletta komponensszámának becslése a VARCLUS eljárással 

A változócsoportosítás megkezdése előtt a spektrumokat elő kellett készíteni, hogy abból 

a leghatékonyabban tudjuk kinyerni a szükséges információkat. A térképek spektrumain 

alapvonal-korrekciót hajtottunk végre, a zajosságot pedig simítással csökkentettük. A 

spektrumok normálását az adott spektrum legnagyobb csúcsintenzitására végeztük el. A 

spektrumokat végül átlagra centráltuk, ahogy azt Vigneau egy munkájában javasolta162. 

A változócsoportosítás ebben az esetben az egyes hullámszám-csatornák csoportosítását 

jelentette. Tehát az eljárás a mért ezer hullámszámot az egyes spektrumokon mért 

intenzitásértékeit és azok változásait figyelembe véve tette különböző klaszterekbe. A 

változócsoportosítás elvégzését követően korrelációs értékek jöttek létre, amelyek jellemzők 

minden egyes változóra (hullámszámra) az adott klaszterben. A korrelációs értékek adott 

csoporthoz tartozás erősségét fejezik ki. Egy változó több csoporthoz is tartozhat, mert a 

klaszterek között nem alakult ki éles elkülönülés, ahogy a különböző anyagokról felvett 

spektrumokra is jellemző lehet az átlapolás. A létrejött jellemző értékekből egy klaszterre 

jellemző korrelációs profilokat alkottunk. Ezek voltak alkalmasak arra, hogy a kevésbé 

releváns változókat megkülönböztessük az egy-egy klaszterhez köthető 

legjellemzőbb/legszelektívebb változóktól. A 4.3.2. ábra ilyen korrelációs profilokat illusztrál. 

A szürke jelzett háttéren láthatjuk az egyes klaszterekre meghatározott korrelációs profilokat. 

Azt is megfigyelhetjük, hogy az értékük változóról változóra -1 és 1 között változott. A 

legszelektívebb csúcsok a legnagyobb abszolút értékűek voltak. A szemrevételezéssel 

könnyen megállapíthattuk, hogy a korrelációs profilok egy adott összetevő spektrumához 

kötődtek. Az egyes ábrákon a jobb szemléltethetőségéért a referenciaspektrumokat különböző 

vonaltípussal is megjelenítettük. A vastaggal kiemelt spektrum volt az adott korrelációs 

profilhoz legjobban köthető. A 4.3.2.a ábrán a Szálas anyagot, a 4.3.2.b ábrán a Kollidont 

azonosítottuk. A korrelációs értékekben is jól kirajzolódott az a spektrális hasonlóság, 

amelyet a referenciaspektrumaikon tapasztaltunk. Ám mégis az 1630 cm-1-nél és a 800 cm-1-

nél lévő csúcsok a nagyobb korrelációs értékeknek megfelelően a 1. klasztert gyarapították, 

ezért azokat a hatóanyagos spektrumhoz lehetett rendelni. A 3. klaszter értékei az MCC-hez 

voltak köthetők (4.3.2.c ábra) 
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4.3.2. ábra: Szürke színnel jelzett korrelációs együtthatók profiljai a) az 1. b) a 2. és c) a 3. 
klaszter esetén, a vastagon szedett referencia azonosításával 

Az összetevők meghatározására ezután egy általános protokollt dolgoztunk ki, amely 

minden ismeretlen összetételű anyag esetére egy összetevőszámot tud becsülni. A VARCLUS 

eljárás kezdeti becslése 13 klasztert adott. Ezeket jobban megfigyelve azt láthattuk, hogy a 

változók és a klaszter-korrelációk az egyes klaszterekben szinte megegyeznek és erősen 

átlapolnak. Az első pár csoport után már nehezen voltak interpretálhatók. Az optimális 



-70- 
 

csoportok számát úgy állapítottuk meg, hogy szisztematikusan 2-től 13 klaszterig futtattuk az 

algoritmust, és minden lépést kiértékeltünk. A csoportok közti átlapoltságot 

számszerűsítettük. A korrelációs értékekre meghatározott 0,7-es küszöbérték felett vettük az 

adott hullámszámokat az egyedi klaszterre jellemző sávnak. E 0,7-es küszöbérték alatt nem 

szignifikáns, legtöbbször átlapoló spektrumrészeket találtunk. Tehát minden egyes változóra 

megállapítottuk, hogy hány klaszterhez tartoznak. A klaszterek számának függvényében 

kiszámítottuk, hogy hány változó tartozik egy klaszterbe és mennyi azok száma, amelyeket az 

eljárás egyetlen csoportba sem sorolt be. A 4.3.3. ábra diagramja mutatja ezeket az értékeket a 

klaszterek számának növekedésével. Két fontos dolgot érdemes ilyenkor szemlélni. Egyrészt 

minél több változót kell egyetlen csoportba helyezni, másrészt a nem csoportosított változók 

számát csökkenteni célszerű. Ezeket figyelembe véve a 3 klasztert tartottuk az optimálisnak, 

mert utána egy hirtelen csökkenés történt. Az újonnan alakuló klaszter már az előző három 

valamelyikére hasonlított, ezért több változó is már több klaszterbe sorolódott, ami 

csökkentette a változók egyedi klaszterbe helyezését. A 2 klaszter a nagyobb értéke ellenére 

nem volt optimális, mert még jelentős mennyiségű változót nem használt fel az algoritmus 

(4.3.3. ábra kék körrel jelzett trendje). 

 

4.3.3. ábra: A csoportok számának növelésével azon változók számossága, amelyek 0 vagy 1 

csoportba sorolódtak 
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A klaszterek pontos értelmezéséhez, azt is figyelembe kellett venni, hogy a korrelációs 

koefficiensek hasonlósági értékeknek megfeleltethetők. A nagy negatív korrelációk pontosan 

ugyanolyan hasznosak lehetnek, mint a már tapasztalt nagy pozitív értékeknél látott szelektív 

csúcsok hullámszámai. A 4.3.2. ábrán lévő korrelációs profilokon is kirajzolódott egy negatív 

korrelációval előforduló változóhalmaz. Vigneau nyomán162 állíthatjuk, hogy a pozitív és a 

negatív korrelációk magukban hordozzák a változók megegyezőségét és különbözőségét. Már 

a 4.3.2. ábra is arra utalt, hogy a negatív értékekből egy újabb csoport képezhető, amelyik a 

Mannit összetevőhöz köthető. 

A változókat tehát három csoportba osztottuk. A 0,7-es küszöbérték beállításával az 1. 

klaszterbe 677, a 2. klaszterbe 540 és a 3. klaszterbe 219 változót tudtunk besorolni. Ezen 

kívül az 1. klaszterbe 18 változó negatív értékű volt. Ez utóbbival együtt mindent egybevetve 

négy mintázat alakult ki a korrelációs profilok által, amelyek konkrét összetevőkhöz köthetők. 

Az állításunkat SRD módszerrel (ld. 2.2.5. és 8.8. fejezet) is igazolni kívántuk. 

4.3.1.2. A kialakított csoportok értelmezése SRD-vel 

Négy SRD futtatást hajtottunk végre, amelyekhez a korrelációs profilok pozitív 

korrelációit (1. klaszter pozitív, 2. klaszter és 3. klaszter nevekkel jelezve) és az 1. klaszter 

negatív korrelációit (1. klaszter negatív névvel ellátva) használtuk igazodási pontnak. Ezekhez 

hasonlítottuk a felvett összetevők tiszta spektrumait. Azt feltételeztük, hogy a spektrumra 

jellemző szelektív sávok ugyanazon hullámszámoknál fordulnak elő, ahol a korrelációs 

profilokon a legnagyobb korrelációs értékeket találjuk. Egy adott spektrumban a 

hullámszámok intenzitás szerinti rangsorolása tehát ekkor hasonló lesz az SRD igazodási 

pontként használt korrelációs profilhoz. Azt az összetevő tekinthető a korrelációs profilhoz 

kapcsolható komponensnek, amelyre a legalacsonyabb SRD értéket kapjuk. 

Az SRD számítások eredményeit a 4.3.4. ábrán foglaltuk össze. Nyilvánvaló különbséget 

tapasztaltunk minden klaszterre elvégzett futtatás esetén egy adott komponensre. Egy adott 

korrelációs profil esetén ez a komponens nemcsak a többitől különült el, azáltal hogy a 

legkisebb százalékos SRD értéket adta, hanem a véletlen rangsorolással kapható SRD 

értékekből kialakuló Gauss-eloszlástól is szignifikánsan eltért. Így az 1-pozitív klasztert a 

Szálas anyaggal (4.3.4.a ábra), a 2. klasztert a Kollidonnal (4.3.4.c ábra) és a 3. klasztert az 

MCC-vel (4.3.4.d ábra) kapcsoltuk össze. Az 1-negatív klaszter a Mannithoz volt köthető 

(4.3.4.b ábra). Ez a vizuális összehasonlítással teljes összhangban volt. Az SRD módszert 

igazoltan érzékenynek láttuk a kevéssé különböző korrelációs profilok megkülönböztetésére, 
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mert releváns különbséget mutatott ki a Szálas anyag és a Kollidon között. A kidolgozott 

módszerrel 6 komponensből négyet azonosítottunk. Az Aerosilt a gyenge Raman-jelei miatt, a 

Mg-sztearátot a kis mennyisége és „elkent” eloszlása miatt nem tudtuk megjeleníteni. 

 

 
4.3.4. ábra: Az SRD futtatások eredményei, ha az egyes korrelációs profilokat tekintettük az 

SRD igazodási pontjának (0 %-os SRD értéknél), 100 % a fordított rangsorhoz tartozik 

4.3.1.3. A változócsoportosítással kapott eredmény felhasználása MCR-ALS módszerhez 

A főbb komponensek számának meghatározását felhasználtuk a térképspektrumokból tiszta 

komponens spektrumokat kinyerő un. „görbeillesztés nélküli profilkinyeréses” módszerek 

támogatására, ahogy azt a 4.3. fejezet első bekezdésben is megemlítettük. Négy 

komponensszámmal elindított MCR-ALS algoritmussal a Szálas anyag, Kollidon, Mannit és 

MCC spektrumait nyertük ki, kizárólag a térkép keverékspektrumait felhasználva. A módszer 

spektrális koncentrációkat (score-ok) is megállapított az egyes térképpontokban. Így a 

4.3.5. ábrán látható eloszlástérképeket tudtuk létrehozni. A görbefelbontással alkotott 

spektrumok és az általunk mért referenciaspektrumok közötti hasonlóságot egy Pearson-féle 

korrelációs együtthatóval186 írtuk le, amelyeket a 4.3.1. táblázatban leolvashatók. A vastaggal 

szedett 1 közeli értékek igazolták, hogy hányadik becsült spektrum melyik összetevőnek felel 

meg. Az eloszlástérképeken lévő score-ok csak közelítő becslései a valódi koncentrációknak. 

Mindenesetre azt biztosan állíthatjuk, hogy a Szálas anyag a legnagyobb mennyiségben 
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fordult elő a tablettában. Az eloszlás kiértékelésének lehetnek további gyógyszertechnológiai 

aspektusai. Például a Mannit (4.3.5.b ábra) és az MCC (4.3.5.d ábra) eloszlása között 

lényeges különbséget láttunk annak ellenére, hogy a tabletta mindkét összetevőből 22 %-ot 

tartalmazott. A Mannit sokkal heterogénebb módon egzakt szemcséket alkotott, míg az MCC 

sokkal jobban elkeveredett a mintában. Generikus fejlesztésben az ilyen ismeretlen 

összetételű (vagy referencia spektrumokat nélkülöző) minták felderítése kulcsfontosságú 

eredményeket hozhat. 

 

 
4.3.5. ábra: Az MCR-ALS-sel kinyert eloszlástérképek a) a Szálas anyag, b) a Mannit, 

c) a Kollidon és d) az MCC eseteire 

 

Meg kell jegyeznünk, hogy amennyiben a kezdeti feltételként nagyon nagy értéket adunk 

meg a MCR-ALS komponens-számának, akkor esetlegesen a nagyon kis koncentrációjú 

komponensek jelei is megjelenhetnek a kinyert spektrális profilokban. Jelen esetben a 

magnézium-sztearát egyes sávjait csak akkor tudtuk azonosítani, ha 20 kezdeti komponens 

számot választottunk. Az ilyen mértékű túlbecsléssel a többi becsült spektruma a főbb 

komponensre fog hasonlítani, s csak sokkal rosszabb minőségben nyerjük ki azokat. 
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4.3.1. táblázat: Megállapított korrelációs értékek a referencia és a becsült spektrumok között 

 Referencia spektrumok 

Becsült 
spektrumok Aerosil Kollidon Mannit MCC Magnézium-

sztearát 
Szálas 
anyag 

#1 0.0207 0.0122 0.9840 0.1045 0.0965 0.0043 

#2 0.3094 0.0490 0.1255 0.9139 0.2564 0.2726 

#3 0.2654 0.3148 -0.0151 -0.0574 0.0982 0.9826 

#4 0.2143 0.9791 0.0386 -0.0585 0.3014 0.4317 

4.3.1.4. A spektrumkönyvtárra támaszkodó SAM-OP módszerrel megállapított összetevők 

A VARCLUS módszerrel megállapított összetevők számát összehasonlítottuk egy nemrég 

leírt módszerrel - a spektrumok sokdimenziós vetítésével működő (spectral angle mapper-

orthogonal projection, SAM-OP) eljárással - amelyet programozás útján a saját céljainkra 

adaptáltunk. A SAM-OP az azonosításhoz egy spektrumkönyvtárt vesz alapul. Az általunk 

összeállított spektrum könyvtárba beleraktuk a tabletta mind a hat összetevőjének 

spektrumait, valamint további öt gyógyszeripari mintákból származó tiszta referenciát. Az 

utóbbira azért volt szükség, hogy megfigyelhessük a SAM értékek természetes ingadozását és 

a módszer megfelelő működését a kémiai térképen. Az egyes iterációs lépesekben a 

mindenegyes térképpont és referencia között számolt SAM értékeket a doboz ábrákon (box-

plot) tudtuk illusztrálni (4.3.6. ábra). Az mq1-eket (az első kvartilisnél kisebb értékek átlaga) 

tört vonallal kötöttük össze, hogy a legkisebb érték minél jobban látható legyen. Az mq1 

alapján az első iterációban (4.3.6.a ábra) a Szálas anyagot, míg a továbbiakban sorrendben a 

Mannitolt, az MCC és a Kollidont (4.3.6.b-d ábra) találtuk meg. Miután ezeket az 

összetevőket ortogonális vetítéssel (orthogonal projection) eltávolítottuk a 

térképspektrumokból, a maradék spektrumok már nem szolgáltattak szignifikánsan kis mq1 

értéket. A magnézium-sztearátnál látható rengeteg kiugró érték (4.3.6.e ábra) mutatta azt, 

hogy az 5. lépésben még egyértelműen megtalálható volt a térképen. Ez utóbbiból 20 

térképpontban találtunk mérhető mennyiséget. Ez igazolta azt, hogy SAM-OP kis dózisú 

összetevők esetén is sikerrel alkalmazható. Ezeknek az összetevőknek a megtalálása mind 

változóosztályozással, mind MCR-ALS nehézségekbe ütközött. Az ortogonális vetítéssel 

végrehajtott módszer kisebb detektálási határt tett lehetővé. 
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4.3.6. ábra: SAM értékek (doboz-ábrákon) és mq1 értékek a SAM számítások elsőtől (a)  

az ötödik (e) iterációs lépéséig 
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4.3.2. Sokkomponensű készítményben előforduló összetevők számának meghatározása 

A 4.3.1. fejezetben egy ismeretlen összetételűnek tekintett 6 komponensű tablettát 

vizsgáltunk. A gyógyszeriparban azonban ennél sokkal komplexebb minták is 

előfordulhatnak. A kidolgozott módszert egy emlőssejtes tápkészítmény Raman-térképén is 

alkalmaztuk. Ebben az esetben valóban nem minden referencia állt rendelkezésünkre, és a 

pontos összetételre sem volt teljes információnk. Annyit tudtunk, hogy a fő glükóz tápanyag 

mellett számos - tíznél nagyobb számú - egyéb összetevő is előfordul kis mennyiségben a 

készítményben. Egy ilyen minta elemzése még roncsolásos vizsgálati módszerek 

alkalmazásával is nagy kihívást jelent. 

A változóosztályozást 484 db spektrumból álló Raman-térképen teszteltünk. Előzetesen 

vizuálisan azonosítottuk a fellelhető komponenseket. A különböző létező referenciákkal és 

minta spektrumokkal vetettük össze a teljes spektrumhalmazt. Az eredményeket a 

4.3.2. táblázatban foglaltuk össze. A spektrumok többségét a referenciákkal azonosítani 

tudtuk. A pontok 80 %-ban glükózt tartalmaztak. Emellett a tirozint, a glutamint és egy nem 

ismert spektrumot találtunk viszonylag nagyobb mennyiségben. Lizint és glicint csak 1-2 

képpont tartalmazott, ami a tized százaléknyi előfordulást jelzett. Ily módon 12 összetevőt 

azonosítottunk. 

A változóosztályozás az 

ötkomponensű tablettához teljesen 

hasonló lépésekkel zajlott. A 4.3.7. ábrán 

azt láthatjuk, hogy a nem csoportosított 

változók fokozatosan csökkentek a 

csoportok számának növelésével. 10 

csoport létrehozásával értük el, hogy a 

legtöbb változót csak egy csoportba 

soroljuk. A negatív korrelációkat is 

figyelembe véve 11 összetevőt 

becsültünk. 

Az SRD-vel ebben az esetben is igyekeztünk értelmezni a képzett korrelációs profilokat. 

Mindösszesen 8 komponenst tudtunk tisztán referenciához kapcsolni. A felhasznált 

25 referencia anyag spektrálisan már nagyon sok átfedő sávot tartalmazott, ami az SRD 

megfelelő felhasználását korlátozta. Mindent összevetve a főbb komponenseket így is 

azonosítani tudtuk, ahogy azt a 4.3.2. ábra utolsó oszlopában is megjelöltük. Példaként  a 2. 

4.3.7. ábra: Összetevők számának becslése 

Csak egyetlen csoport tagja 
Egyetlen csoporthoz sem 
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klaszter és a 9. klaszter azonosítását szemléltetjük (4.3.8. ábra). Egyértelműen kirajzolódott, 

hogy a véletlen rangsorolástól (Gauss görbe mutatja ennek az eloszlását) csak a treonin illetve 

a triptofán tért el szignifikánsan. Csak a nagyon gyenge jeleket adó és nyomnyi mennyiségű 

összetevők megtalálása ütközött akadályba.  

 

 

4.3.8. ábra: A lehetséges összetevők spektrumaira számolt SRD értékek 

 a 2. és 9. klaszter esetén 

 

 

Az MCR-ALS módszert is alkalmaztuk arra, hogy a térképspektrumokból tiszta 

komponensspektrumokat származtassunk. A vizsgálataink azt mutatták, hogy az kis 

koncentrációjú komponensek csak abban az esetben deríthetők fel, ha a vártnál jelentősen 

nagyobb számú komponenssel indítjuk az algoritmust, és nagyszámú becsült spektrumot 

állítunk elő, amiből bizonyos spektrumok már hasonlítanak a referencia anyagokéra. Ezeket 

jelöltük a 4.3.2. táblázatban is. 
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triptofán glutamin glutaminsav lizin hisztidin cisztein arginin izoleucin glukoz1 prolin valin cholin  glicin glukoz2 tirozin leucin szerin hepes piruvát fenilalanin aszparagin Ism3 tween80 Ism2 
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A SAM-OP módszer kivételes pontosságát ebben az esetben is igazolnak találtuk még a 

minor összetevők esetében is. Az iterációs lépésekben a 4.3.2. táblázat sorai szerint 

azonosítottuk az alkotókat. Tökéletesen azonos eredményre jutottunk, mint a 

szemrevételezéssel elvégzett vizsgálatkor. Tehát az MCR-ALS és a változóosztályozás 

kombinálásának is volt létjogosultsága még ilyen komplex minta vizsgálata esetében is. 

4.3.2. táblázat: Az emlőssejtes tápkészítmények porain elvégzett elemzések összegzése 

SAM-OP 

(meghatározás 
sorrendjében) 

Szemrevételezés 
MCR-ALS 

kezdeti komponensszám 
SRD-vel klaszterhez  

rendelt-e 

Glükóz kb. a pontok 80%-a 5 ✓ 

Glutamin 20 – 30 pont 5 ✓ 

Ismeretlen 3 15 – 20 pont 5 ✓ 

Tirozin sok pont 10 ✓ 

Izoleucin 7 – 8 pont 25 ✓ 

Triptofán tisztán nem jelent meg 50 ✓ 

Leucin 4 – 5 pont 25  

Valin gyenge jelek 50  

Ismeretlen 2 3 – 4 pont 25 ✓ 

Threonin 5 – 6 pont 11 ✓ 

Glicin 2 pont 7  

Lizin 1 pont 30  

4.3.3. Változóosztályozással és referenciakönyvtárral segített módszerek értékelése 

 

Raman-spektrumokon először alkalmaztunk változóosztályozási eljárást. Mindezt egy 

spektrálisan 5 főbb komponensből álló modelltablettára és egy komplex sok összetevős 

rendszerre is teszteltük, amelyeket teljesen ismeretlennek feltételeztünk Az eljárás 

megvalósítására egy általános protokollt állítottunk fel. Először Raman-térképet kell felvenni 

a mintáról, amelyet előkészítünk a kiértékeléshez. Zajsimítást, alapvonal-korrekciót, 

normálást és átlagra centrálást is igényelnek a spektrumok. A VARCLUS algoritmust a 

maximális csoportok számáig léptetve többször meg kell ismételni, hogy egy kialakuló 

trendet lássunk a változók besorolására. Az optimális csoportszámot úgy állapíthatjuk meg, ha 
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egy változó egy csoportba sorolására törekedve, igyekszünk csökkenteni a csoportba nem 

sorolt változók számát. Az optimális klaszterszámnál kialakuló pozitív és negatív korrelációs 

profilokat egyaránt figyelembe kell venni a végső komponensszám meghatározásához. 

A megállapított komponensszámnál a korrelációs profilok azonosítására egy új SRD-n 

alapuló módszert dolgoztunk ki, amely nagy biztonsággal jelezte, hogy melyik profil mely 

komponenst írja le. 

A referenciakönyvtár használatán alapuló SAM-OP módszert szintén sikeresen 

alkalmaztuk, s így nyomnyi mennyiségű anyagokat is sikerült kimutatni. Ennek érdekében 

minden a készítményben fellelhető komponenst be kellett vonni a referenciák gyűjteményébe. 
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4.4. Mennyiségi meghatározás Raman-spektrumokon alapuló kvantitatív modellekkel 

A 4.1. fejezet bemutatta, hogy az összetevők referenciaspektrumainak ismeretében vagy 

azt a Raman térképekből előállítva közelítő becslés adható a készítmények összetételére. A 

közelítés pontossága tovább javítható az összetevők Raman-aktivitásainak ismeretében vagy 

azok becslésével. A Raman-térképezés a jelenleg kvantitatív célra általánosan alkalmazott 

kromatográfiás módszereknél jóval egyszerűbb, gyorsabb és költséghatékonyabb lehetőséget 

kínál a mennyiségének vizsgálatára. 

Az egyszerűbb regressziós modellek alkalmasak lehetnek olyan közelítő mennyiségi 

becslésekre, amelyekkel különböző készítményeket összehasonlíthatunk vagy ismeretlen 

készítményekkel kapcsolatban szerezhetünk közelítő információkat. Ugyanakkor 

minőségbiztosítási okokból nem elégedhetünk meg ezzel, mert a gyártási folyamatok nyomon 

követésénél nem csupán „becslésre”, hanem pontos, ill. ismert pontosságú mennyiségi 

meghatározásra van szükség. Ezért olyan céllal is vizsgálni (és alkalmazni) kívántuk a 

Raman-térképezés lehetőségeit, hogy azzal pontos mennyiségi elemzést valósíthassunk meg. 

Ehhez fejlettebb többváltozós regressziós módszerekkel kíséreltünk meg eljutni, amelyeket 

eddig nem vagy csak kevésbé alkalmaztak a Raman-spektrometriában. A hatóanyagok 

mennyiségi meghatározásán túl a segédanyagok mennyiségi becslése sem elhanyagolható, 

mert azok is fontos minőségi paramétereket szabnak meg. A spektrális hasonlóság ellenére is 

fontos megbízható kvantitatív modelleket építeni. Ezért a gyógyszeripari polimorfszennyezők 

kimutatása mellett, hasonló segédanyagok egymás melletti kvantifikálására is kiterjedő 

vizsgálódást kívántunk tenni. A folyamatos PAT szintű nyomon követés és 

folyamatszabályozás matematikai alapjait Raman-térképeken megteremtve, egy on-line 

vizsgálatokra sokkal alkalmasabb transzmissziós Raman készüléken is szerettünk volna 

pontos mennyiségi becslést megvalósítani. A felállított modell jóságát nem csak bizonyos 

jóságtényezőkkel vizsgáltuk, hanem SRD-vel is Efféle robusztus nemparaméteres statisztikai 

eljárásokat az alkalmazott modellek, ill. módszerek összehasonlítására kevéssé alkalmaztak. 

Ezért e doktori dolgozat célul tűzte ki az SRD eljárás mélyrehatóbb vizsgálatát és 

alkalmazását elsősorban különböző lineáris és nemlineáris regressziós módszerekkel 

előállított kvantitatív modellek összehasonlítására. Az eredményeinkben felhasználni 

kívántuk az SRD legújabb fejlesztéseit is. Ha az adattábla azonos számokat is tartalmaz, 

akkor azok sorrendje nem eldönthető. Ezeket a döntetleneket figyelembe vehetjük akkor, 

amikor egy referenciaponthoz több mérési eredményünk (objektumunk) is van. 
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4.4.1. Porlasztva szárított minták Raman-térképeinek kvantitatív vizsgálata 

A 4.4.1. fejezetben lévő modellek építését csak rövidítve közöljük, mert azt Vajna Balázs 

munkájában171 már korábban részletezte, és a hangsúlyt ebben az esetben a legjobb kvantitatív 

modellek alkalmazására tettük, amely túllép a regressziós modellek korábbi vizsgálatán. 

Koffein- PLGA kétkomponensű minták csak hatóanyagot és segédanyagot tartalmaztak. 

Porlasztva szárítással a jó vízoldható koffein hatóanyagot egy nyújtott hatóanyag-leadásra 

alkalmas formába hoztuk. A biokompatibilis, biológiailag lebomló PLGÁ-t használtuk fel 

arra, hogy szubkután beadható hosszú hatású készítményt állítsunk elő. A porlasztva szárítás 

egy folyamatos gyártási technológiába is beilleszthető, de ehhez egy alkalmas analitikai 

eljárás és koncentráció-meghatározás szükséges, hogy a kétkomponensű minta összetételét 

minden időben jól nyomon követhessük. Ennek ellenére a spektrumok kiértékelését két 

tényező is nehezítette, amit a 4.4.1. ábrán a két tiszta anyag referencia spektrumain is 

megfigyelhetünk. Nagy volt a különbség a két összetevő Raman-aktivitása között. A PLGA 

sokkal gyengébb intenzitású jeleket ad, mint a koffein (a koffeinhez éles, intenzív jeleket 

tudtunk rendelni). Emellett erős fluoreszcens hátteret is láthatunk a PLGA referencián.   

 

4.4.1. ábra: A porlasztott minta két összetevőjének Raman-spektrumai 

4.4.1.1. Referencia módszerek (fél-kvantitatív becslésre) 

Először két nagyon egyszerű és jól ismert módszert alkalmaztunk a minták 

koncentrációinak becslésére. Az egyváltozós kiértékelés és a CLS képzett egy olyan alapot, 

amelyből a komplexebb többváltozós módszerek felé fordulva tudtuk a nagyobb pontosságú 

elemzést megvalósítani. 
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Az egyváltozós kiértékeléshez mindkét összetevőhöz egy-egy szelektív sávot 

választottunk. A PLGA esetében az 1738–1804 cm-1, míg a koffein esetén az 526–596 cm-1 

spektrális sávok alatti területösszeg alapján állítottunk fel egy kalibrációt. A függelék 

8.9.1. ábrája mutatja be a referenciák átlagspektrumait alapvonal-korrekció és normálás után. 

Még az optimális adatelőkészítés ellenére sem tudtunk 13%-nál kisebb meghatározási hibát 

elérni (8.9.1. táblázat). Ezt a hibát a bemért koncentráció és a normalizált sávintenzitás közötti 

összefüggésben - ahogy a 8.9.2. ábra is mutatja - elsősorban a kalibrációs pontok nem lineáris 

rendeződése váltja ki. Ezért a legintenzívebb jellemző sávokon alapuló egyváltozós módszert 

nem lehetett megfelelő kalibrációs modell alapjának tekinteni.  

A CLS modellhez két tiszta referencia minta egy-egy térképét használtuk fel, amely 

átment ugyanazon a gyártási eljáráson, mint a becsülni kívánt keverékek. Enélkül átlagban 2-

3 %-kal nagyobb hibát észleltünk. A CLS számolást egy példán a 8.9.3. ábrán is láthatjuk. A 

8.9.4. ábra a CLS modell kalibrációs egyenesét és a minták becsült értékeit mutatja. A 

reziduum ábrán az is megfigyelhető, hogy egy határozott nemlinearitás látható főleg a 

nagyobb koffein koncentrációknál. A CLS hátránya, hogy nem tudja kezelni megfelelően a 

negatív intenzitásokat, illetve negatív koncentráció értékeket is felvehetnek a becsült 

együtthatók. Ezen kívül legtöbbször nem 100%-ra számítja ki az összkoncentrációt, tehát azt 

utólag normalizálni szükséges. Még optimális adatelőkészités mellett is csak 7%-os hibát 

érhettünk el. 

4.4.1.2. Többváltozós módszerekkel által alkotott modellek változókiválasztás nélkül  

A CLS módszer alkalmazása során tapasztalt hibákat MCR-ALS módszerrel kíséreltük 

meg kiküszöbölni. A nem-negativitást (non-negativity) és az anyagmérleget (closure), mint 

kikötéseket adtuk meg az algoritmusnak. Az MCR-ALS modell építésekor az egyformaság 

(equality) megkötést is alkalmaztuk. A kalibrációs minták koncentrációi ismertek voltak, és 

azt megadtuk algoritmusnak, hogy kényszeresen evvel az értékekkel számoljon. A 

8.9.2. táblázatban azt összegeztük, hogy az előrejelzés miként változik a beállított 

megkötésekkel. Bár általában ezek megfelelő beállítása szükséges a kedvezőbb modell jóság 

eléréséhez, az adott esetben azt tapasztaltuk, hogy semmilyen beállítással nem tudtunk a CLS 

regresszió becslési hibája alá kerülni (8.9.5. ábra). Jobb eredmény elérése érdekében ezért 

további módszereket alkalmaztunk. 

A főkomponens-regressziót (PCR) és a részleges legkisebb négyzetek módszerével 

alkotott regressziót (PLS) is kipróbáltuk jobb mennyiségi modellek létrehozásához. Az 
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optimálisnál nagyobb számú főkomponenssel épített modell túlillesztett lehet, mert a 

kémiailag kevésbé informatív zajokat is használja. A keresztellenőrzési hibaértékek 

(RMSECV) lokális minimuma alapján 3 PLS komponenst lett volna érdemes beállítani 

(8.9.6. ábra). A PLS komponensek vizuális elemzése ennek ellentmondott (8.9.7. ábra). Az 

első két PLS komponens tulajdonképpen tartalmazta a főbb spektrális mintázatokat és 

összességében leírta a kalibrációs pontok varianciájának több mint 97%-át. Az 

adatelőkészítési eljárások több kombinációját is alkalmaztuk az adatsoron, amelyet a 

Függelék 8.9.3. táblázata mutat. A centrálás és a skálázás már a nyers adatsorból alkotott 

modell jóságán is jelentősen javított. Az alapvonal-korrigálás az értékeknek csak kisebb 

javulását eredményezte. A fókuszálásból adódó hibát csökkentő normalizálással értük el a 

várt javulást. A 4.4.2. ábra és a 4.4.1. táblázat is szemlélteti, hogy a két LV-val centrált 

adatsor PLS modellje 6-6,5 %-os hibát hordozott. Azonban azt a 4.4.2. ábrán a pontok 

reziduumjaiból is kiolvashatjuk, hogy a referencia módszereknél észlelt nemlinearitás főként 

az 50 %-ot meghaladó koffein koncentrációs tartományban továbbra is megmaradt. Ezért 

megállapíthattuk, hogy a PLS és a PCR modellek a CLS modellezéshez viszonyítva a 

mennyiségi becslésben lényeges javulást nem mutattak a korábban bemutatott módszerekhez 

viszonyítva. További főkomponensek használata a kalibrációs modellek jóságának 

paramétereit javíthatták volna, a tesztminták becsült koncentrációi ettől csak jobban 

meghaladták volna a kalibráló mintákét a túlillesztés miatt. Kedvezőbb eredmény elérése 

érdekében további kemometriai módszer alkalmazása vált szükségessé. 

 

4.4.2. ábra: A bemért és a számított koncentrációk viszonyai a PLS modellben 20-as 

változóablakkal futatott reverse iPLS változókiválasztást követően 
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4.4.1.3. Változókiválasztási módszerekkel alkotott mennyiségi modellek 

A PLS regresszió előnye, hogy az első néhány PLS komponensben csak azon - a kémiai 

információ szempontjából leglényegesebb - hullámszámok spektrális alakjai összpontosulnak, 

amelyeknek nagy a sajátértéke. A kisebb sajátértékű PLS komponensek arányaiban olyan 

hullámszámokat is hordoznak, amelyek főleg zajokat és egyéb zavaró tényezőket hordoznak. 

A PLS tehát a modellek hatékonyságát ezen utóbbiak kizárásával próbálja meg erősíteni. 

Azonban a megmaradó PLS komponensek kis mértékben még így is tartalmaznak olyan 

hullámszámokat, amelyek nem informatívak és hozzájárulásuk a modellek becslési 

erősségéhez nem számottevő. A hatásuk mégis megmarad, és rontja a kvantitatív modell 

jóságát. Ezeket a negatív hatásokat csak az ilyen típusú hullámszámok teljes kizárásával 

szüntethetjük meg. A felhasználó szubjektív döntésén alapuló tartomány-kijelöléseket is 

elvégezhetünk, de sokkal célravezetőbb automatizált változókiválasztási módszereket 

használni. E céllal alkalmaztuk az intervallum PLS (iPLS) és a genetikus algoritmussal 

támogatott PLS (PLS-GA) regressziót redukált spektrális tartományú modellek létrehozására. 

Az iPLS optimális adatelőkészítési lépései megegyeztek a PLS-nél tapasztalttal. A 

8.8.8. ábra néhány futtatási paraméter változatása mellett kiválasztott változó (hullámszám) 

ablakokat mutat meg. Egyrészt a változóablak-szélesség módosításának, másrészt az iPLS 

jellemzően két különböző irányú futtatásának eredményeit szemléltettük. A futtatási módtól 

(forward vagy reverse) függetlenül jellemzően kevés változó maradt a végső modellekben, 

amelyekkel hasonlóan hatékony kvantitatív modelleket tudtunk képezni. A reverse mód 

jellemzően több intenzívebb sávot tartott meg, mint a forward mód, amely esetében több 

inkább az alapvonalhoz simuló gyenge intenzitású változók kerültek a modellbe. (A későbbi 

becsléseknél elkerülendő túlillesztés miatt ezért megfontolandó, hogy a reverse módot 

használjuk.) Normálás nélküli alapvonal-korrigált spektrumokon az iPLS erős túlillesztést 

mutatott, amit az RMSECV értékeknél jóval nagyobb RMSEP, előrejelzési hibák jól jeleztek. 

Ezzel szemben a normált adatsorokon efféle túlillesztettség nem látszott. A 8.9.4. táblázat azt 

is mutatja, hogy az iPLS-sel megfelelő paraméter-beállítások mellett 2,5 és 3,5 % közötti 

hibákig tudtuk pontosítani a modelljeinket. A 4.4.3. ábra jól tükrözi az iPLS hatékonyságát a 

pontok nem-linearitásának csökkentésében. A 40 hullámszám-csatornából álló változóablak 

beállításakor a futtatási módtól függetlenül egy tartományt mindig kiválasztott az algoritmus. 

Ezt az 1625-1677 cm-1 között található sávot a 8.9.8.c ábra szürkére színezett sávként 

szemlélteti. Erre építve megvizsgáltuk, hogy egy egyváltozós sáv alatti kiértékelés milyen 

becslést tudna adni. A korábbi referencia módszerben önkényesen a 
 



-85- 
 

4.4.1. táblázat: A legjobb becslési tulajdonságú modellek a vizsgált regressziós modellekben 

Modell R2
C R2

CV R2
pred RMSEC RMSECV RMSEP 

CLS 0,9690 0,9225 0,9925 6,29  6,54 
MCR-ALS 0,968 - 0,9925 6,33 - 6,61 

PCR 0,9803 0,9653 0,9849 4,93 6,58 6,27 
PLS 0,9827 0,9661 0,9847 4,62 6,52 6,06 
iPLS 0,9956 0,9902 0,9895 2,34 3,51 2,87 

PLS-GA 0,9946 0,9922 0,9823 2,59 3,12 3,11 
egyváltozós 0,8367 - 0,9208 15,54 - 13,09 

 

 

4.4.3. ábra: A bemért és a számított koncentrációk viszonyai a PLS modellben 20-as 

változóablakkal futatott reverse iPLS változókiválasztást követően 

legintenzívebb koffein jelként kiválasztott 526-596 cm-1-es Raman-sávval is összevetettük az 

újonnan alkotott kalibrációs egyenest. Lényegesnek találjuk azt a tapasztalatot, hogy a 

kevésbé intenzív, de automatizáltan kiválasztott sáv sokkal kisebb nemlinearitást hordozott 

(4.4.4.b ábra), mint a jóval intenzívebb kézenfekvőbbnek tűnő sáv alatti területtel alkotott 

modell pontjai (8.9.2. ábra). A determinációs együtthatók a korábbi 0,83 és 0,92 körüli 

értékekről 0,96-re és 0,94-re javultak (4.4.4.a ábra). Az RMSE értékek 6,2-7,2%-ra 

csökkentek. Tehát sokkal kedvezőbb modellt kaptunk még egyváltozós egyszerű 

kiértékeléssel is, ha az iPLS-t használtuk a megfelelő tartomány kiválasztására. 



-86- 
 

 

4.4.4. ábra: (a) Egyváltozós regresszió és (b) a számított koncentrációk reziduumai a forward 

iPLS-sel kiválasztott egyetlen 40-es változóablakkal (av. korrigált és normált spektrumokon) 

Az adatsorokon genetikus algoritmussal (GA) is végeztünk változókiválasztást, amely 

több előny is felmutathat az iPLS-sel szemben. Evvel elméletileg el lehet érni a 

keresztellenőrzési hiba (RMSECV) globális minimumát. Az iPLS működését reverse és 

forward módban egyaránt megzavarhatja egy lokális minimum. Továbbá nem kezeli az egyes 

változóablakokat olyan dinamikusan, mint a GA. A szisztematikus vizsgálat miatt ugyanis 

egy-egy változóablak az elvetését követően már nem kerülhet vissza a modellbe. A GA 

iterációkon keresztül jut el egy eredményhez, amelyet számos paraméterrel befolyásolhatunk 

(8.9.5. táblázat). Az algoritmusok minden esetben alapvonal-korrigált és normált adatsorokon 

futottak. A spektrumokat emellett még centráltuk vagy skáláztuk. Egyes futtatásokat többször 

is elvégeztünk (a, b, c-vel jelölve a táblázatban) a reprodukálhatóságot is bizonyítsuk. Az egy 

futáson belüli iterációkat diagnosztikai ábrákon követtük nyomon. Ezeket mutatjuk be a 

8.9.9. ábrán, amely a 7a futtatáshoz kötődött. A 8.9.10.a ábrán azt láthatjuk, hogy a végső 

modellekben a különböző modellek mennyi változóablakot hagytak meg, és ezekkel milyen 

un. „fitness” értékeket (lásd függelék szószedete) értünk el. Végső soron azt tapasztaltuk, 

hogy a kevesebb ablakot használó modellek fitness értéke általában jobb volt. A 2,4,5a,6,7,7b 

és 8a iterációkban is ugyanezt tapasztaltuk, míg a többi futtatás esetén egyértelmű trend nem 

volt tapasztalható. A futtatás során azt is nyomon követtük, hogy generációról generációra 

átlagosan hogyan csökken a felhasznált változóablakok száma (8.9.9.b ábra). Kezdeti 

beállításként 40 változóablak kijelölését írtuk elő, amely az utolsó generáció végére kevesebb, 

mint felére csökkent. Ez jó összhangban van avval, hogy a változók nagy többségét az iPLS is 

kizárta. A fitness értékek is, néhány kisebb ingadozástól eltekintve, fokozatosan csökkentek, 

amit a 8.9.9.c ábra jelenít meg. A kezdeti 6 feletti érték, amelyet a vízszintes szaggatott vonal 
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reprezentál, 3 körüli értékre csökkent. Azt is megfigyelhetjük, hogy mely konkrét változó 

ablakokat milyen gyakorisággal használják a modellek (8.9.9.d ábra). Látható, hogy a végső 

15 darab modellben több hasonlóság is van. Egyes változóablakokat szinte az összes modell 

megtartott, ami az jelzi, hogy azokat indokolt volt a végső modellbe beépíteni. A legjobb GA 

modelleket felhasználtuk arra, hogy az eredeti hullámszámokból csak az algoritmusok által 

kiválasztottakra építsünk PLS modellt. A GA-val támogatott PLS regressziók eredményei a 

8.9.6. táblázatban tekinthetők meg. Az ismételt futtatás eredményeiből az is egyértelművé 

vált, hogy az egyes GA iterációk nem teljes mértékben reprodukálhatók. A számított 

RMSECV és RMSEP meghatározási hibák körülbelül 0,8 %-ban eltértek egymástól. Ez főleg 

annak az eredménye lehet, hogy bizonyos fokú mutáció és kereszteződés megengedett a 

modellek között az evolúciók során. Továbbá a keresztellenőrzés a már említett véletlenszerű 

minta kizárásokkal történt. A 8.9.10. ábrán azt is láthatjuk, hogy a legéletrevalóbb és a 

prediktált hibaértékek alapján legjobbnak vélt 7.a és 8.b GA-ból kialakított PLS modellek 

mindösszesen két kiválasztott sávban (génben) egyeztek meg (1656 cm-1-es és az 1240 cm-1-

es rezgési sávok). A sokszori evolúciók során kialakult trendeket lehetett megállapítani 

(8.9.10. ábra). . Sok esetben az is előfordul, hogy míg e karakteres sávok igazán intenzív 

tartományai nem, a széleiket tartalmazó változóablakok azonban kiválasztásra kerülnek. 

A sávintenzitás és a koncentráció viszonyában fennálló nemlineáris összefüggést a 

spektrumok normalizálása okozza (hasonlóan a referencia módszerek esetében 

tapasztaltakhoz), amely viszont szükségszerű a fókuszálási bizonytalanságból adódó hibák 

csökkentéséhez. Ez legfőképpen az éles, intenzív sávokat érinti. Éppen ezért tapasztaltuk a 

GA esetében, hogy a legintenzívebb hullámszámoknál lévő jelek nem kerültek bele a 

modellekbe. A legjobb GA modellel alkotott PLS regresszió jelentősen javította az egész 

spektrumot felhasználó PLS modell jóságát leíró mennyiségeket (4.4.8.a ábra). A reziduumok 

egészen enyhe nemlinearitása jól látható a 4.4.5.b ábrán, amelyen nyomon követhetjük a 

7.a evolúció által kiválasztott változókra alkotott modell által prediktált koncentrációk 

eltérését az ideális becsléstől. A 60-100 %-os koncentráció tartományban jobb lett a becslés, 

mint az iPLS esetén, míg a közepes tartományban egy kissé romlott. Így 3,1 %-os átlagos 

előrejelzési becslést tudtunk elérni. 
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4.4.5. ábra: PLS regresszióval számolt és bemért koncentrációk összehasonlítása két főkom-

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

4.4.1.4. Az alkotott modellek összehasonlítása egy porlasztva szárított és egy fizikai 
keveréssel előállított kevert minta Raman-térképein 

Két nagyméretű Raman-térképen vizsgáltuk meg a különböző módszerekkel létrehozott 

legjobb regressziós modellek közt felismerhető különbségeket. Az egyik minta egy fizikailag 

összekevert heterogén eloszlású minta volt, a másik egy porlasztva szárított homogén 

eloszlású szilárd diszperzió. Mindkét minta átlagban 40 % koffeint és 60 % PLGA-t 

tartalmazott. Azokat a modelleket, amelyek az egyes pontokban lévő koncentráció becslésére 

alkalmaztunk a 4.4.1. táblázatban foglaltuk össze. A sorok az optimális paraméterekkel 

megalkotott legjobb modellek jóságmutatóit tartalmazzák. A térképeken azt kívántuk 

bemutatni, hogy a modellekkel egymáshoz képest milyen eloszlástérképeket lehet létrehozni. 

A 4.4.6. ábrán láthatjuk a vizualizált eredményeket. A skála szerint a sötét területek kevesebb, 

a világosak több koffeintartalmat mutattak. A legfőbb modellekből származó eloszlás-

térképeket mutatjuk. Ezek az egyváltozós regresszió, a PLS, az iPLS és a PLS-GA. A két 

mintakészítési metódus közötti különbséget mindegyik, még a félkvantitatív becslést adó 

modellek is jól szemléltetik a Raman-térképek. A fizikai keverék képén jóval heterogénebb 

eloszlást láthatunk, mint a porlasztott minta esetében. A sáv alatti területen alapuló regresszió 

a számított koffein hányadot a nemlinearitás miatt legfőképp a koncentráció-tartomány két 

végpontjában becsülte alul, míg a középső tartományba felülbecslést láthattunk (8.9.2. ábra). 

Ezért a fizikai keverékben a kevés és a nagyon sok koffeint tartalmazó régiók sötétebb 

területeket alkottak, mint a többváltozós modellek esetén. A porlasztott mintában ugyanakkor 

éppen ez az ok vezet a világosabb eloszlástérképhez. A többváltozós modellek között kevés 

különbséget láttunk. A heterogénebb keverékben közel ugyanazt a mintázatot fedezhetjük fel. 
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Regressziós 
modell Fizikai keverék Porlasztva szárított szilárd diszperzió 

Egyvált. 
(sáv alatti 

terület) 

  

PLS 

  

 
iPLS 

  

PLS-GA 

  
4.4.6. ábra: A felhasznált módszerek legjobb modelljeivel becsült eloszlástérképek 

Ellenben a porlasztva szárított minta becsült térképein már sokkal jelentősebb 

különbséget láttunk. Az egyváltozós és a PLS modellel (még a CLS és a PCR esetén is) a 

térképek bal alsó részén (a 4.4.6 ábrán egy piros ellipszissel jelöltük) egy sötétebb kevesebb 

koffeint feltételező területet is láthatunk. Ez a változókiválasztással járó iPLS és PLS-GA 

modellek térképein elmosódott. Továbbá azt is láthatjuk, hogy ezek a térképek átlagosan kissé 

sötétebbek voltak, mint az egyéb modelleké. Ezt a nemlinearitás kiküszöbölésének a hatása 

µm µm 

µm µm 

µm µm 

µm µm 
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volt. Ezután megvizsgáltuk az említett sötétebb területet. Öt-öt spektrumot választottunk ki a 

4.4.7. ábrán szaggatott vonalakkal jelzett régiókból. A spektrumok átlagát képeztük és ezt a 

térkép mellett a 4.4.7. ábrán is bemutattuk. A két spektrum nagyon hasonló volt, szinte 

egybevágott, amit a megállapított 0,9843-as nagy korrelációs együttható is igazolt. A sötétebb 

területről származó spektrumon azonban körülbelül kétszer akkora zajt mértünk, mint a 

másikon. Tehát a normalizálást követően a két spektrum csak a jel-zaj arányban különbözött. 

Ez általánosan előfordul a térképezéskor fennálló felületi egyenetlenség következtében. A 

PLS regresszió ezt úgy értékelte, mintha spektrum alapján a koffein koncentrációja csökkent 

volna. 

 

4.4.7. ábra: A PLS modellel becsült porlasztva szárított minta eloszlástérképe és a különböző 
területekről vett átlagspektrumok 

A 4.4.6. ábrán megjelenített térképekre vonatkozó leíró statisztikákat a 4.4.2. táblázatban 

összesítettük. Az értékek a szemmel látható különbségeket is jól alátámasztották. Nagyon 

jelentős különbségek a fizikai mintára nem adódtak. Egyedül az egyváltozós kiértékelés 

becsült kisebb átlagkoncentrációt. A heterogén mintára teljesen egyértelmű konklúziót nem 

vonhattunk le, mert a koncentrációk a teljes tartományban ingadoztak. A vizsgálat során a fő 

hangsúly a porlasztva szárított mintákon volt, mert ezek elemzése jelenti a nagyobb kihívást, 

ezért elsősorban ezekre építettük a modelleket. A PLS és a PCR eredményei a mintáktól 

függetlenül hasonlóak voltak, ami a hasonló matematikai hátterükre vezethető vissza. Az 

iPLS és PLS-GA modellek közelebbi becslést adtak a valódi 40%-os bemérési 

koncentrációhoz. Ez jó összhangban van a 4.4.1. táblázatban felsorolt RMSE értékekkel. A 

PLS és a PCR modellek átlag és szórásértékei nem változtak szignifikánsan a CLS-hez 

képest. A változó- kiválasztási módszerek már észrevehetően kisebb szórást 
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4.4.2. táblázat: A különböző lineáris regressziók esetén megállapított statisztika értékek a 
vizsgált térképekre 

 Statisztika egyvált. 
(sávterület) PLS iPLS PLS-GA 

Fi
zi

ka
i k

ev
er

ék
 

Átlag a 45,48 59,31 56,29 53,27 

Min. a -56,83 13,57 -8,62 2,01 

Max. a 112,41 109,68 114,25 104,81 

Terjedelem a 169,24 96,12 122,87 102,80 

Szórás a 35,47 21,85 25,58 23,40 

Ferdeség -0,08 -0,03 -0,01 0,02 

Csúcsosság -0,97 -0,97 -0,94 -0,96 
      

Po
rla

sz
tv

a 
sz

ár
íto

tt 
sz

ilá
rd

 
di

sz
pe

rz
ió

 

Átlag a 67,34 56,45 49,22 46,56 

Min. a 51,65 36,92 37,06 31,00 

Max. a 85,46 73,18 61,17 56,70 

Terjedelem a 33,81 36,26 24,11 25,70 

Szórás a 4,43 4,90 3,52 3,28 

Ferdeség 0,12 -1,00 -0,13 -0,54 

Csúcsosság 0,58 2,46 0,42 1,73 
a koffein %-ban  

és kisebb terjedelmet mutattak. Az iPLS és PLS-GA alkalmazásával tehát a zajosságból 

adódó hibák által okozott szórást csökkenteni tudtuk. A kisebb inhomogenitások ettől 

függetlenül megőrződtek. Megállapítható, hogy a minták homogenitás-vizsgálata a bemutatott 

módszerrel érzékenyebbé tehető és az egyes szilárd diszperziók közti kis különbségek is jól 

feltérképezhetők spektrális úton. 

4.4.2. Hatóanyag polimorfok kétkomponensű keverékének mennyiségi meghatározása 

Hasonlóan a 4.4.1. fejezetben tárgyalt mintákhoz ebben az esetben is egy kétkomponensű 

rendszert vettünk vizsgáltak alá. Azonban e vizsgálatsorozattal arra kívántunk választ adni, 

hogy a mennyiségi meghatározásra kidolgozott módszerek alkalmazhatók-e olyan esetben is, 

amikor a komponensek közötti spektrális eltérés csekély. A mennyiségi elemzést carvedilol 

polimorfok keverékein végeztük el (4.4.8. ábra), amellyel azt kívántuk modellezni, hogy 

polimorfok egymás melletti kimutatását milyen mennyiségi meghatározásra alkalmas 

módszerekkel lehet a Raman-spektrumok alapján a legeredményesebben előre jelezni. Ilyen 
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módszerekre azért is nagy szükség van, mert segítséget nyújthatnak a polimorf rendszerek 

esetén felmerülő stabilitási problémák tanulmányozásához.  Kiértékelésük hagyományos 

módszerekkel akadályokba ütközhet, ezért kiemelten fontos olyan hatékony többváltozós 

adatelemzési eljárást kidolgozni, amely a Raman-spektrumokból származó kémiai 

információt a leghatékonyabb tudja mennyiségi összetételre leképezni. 

 
4.4.8. ábra: A két carvedilol polimorf módosulat Raman-spektruma 

 

A mintasorozatot és felosztását a 3.2.1 táblázat mutatja. A végső modellek létrehozásához 

minden esetben három elem kihagyásos keresztellenőrzést végeztünk, amely a 

koncentrációkra vonatkoztatva egy elem kihagyásosnak volt minősíthető, mert egyszerre egy 

egész koncentrációszint (3 ismételt mérést) maradt ki a belső validálásra. 

4.4.2.1. Adatelőkészítési módszerek vizsgálata 

A Raman spektrumok megfelelő adatelőkészítési módszereit ez esetben is fontos jól 

megválasztani. Az alapvonal-korrekció és a normálás a már említett okokból szükséges volt. 

Ezen kívül fontos feladatnak tekintettük az egyéb módszerek modelljóságra gyakorolt hatását 

is megvizsgálni. Tanulmányoztuk az átlagra centrálás, a skálázás, a sorstandardizálás (SNV) 

és a multiplikatív szóródási korrekció (MSC) alkalmazhatóságát. Ennek példáját a PLS 

modell esetén mutatjuk be, amely modell építését a 4.4.2.2. pontban tárgyaljuk részletesen. A 

különféle adatelőkészítések PLS modellre gyakorolt hatását a 4.4.3. táblázatban foglaltuk 

össze. A meghatározás közepes négyzetes hibáinak (RMSE értékek) összehasonlításával 

megállapítottuk, hogy a Raman-térképeken rutinszerűen használt alapvonal-korrekció és 

normálás mellett további adatelőkészítési módszerek használatával jelentősen csökkenthető a 

meghatározás hibája. A PLS módszer esetén a centrálást és a sor-standarizálást egyaránt 

használó modell (vastagon szedve) bizonyult a legjobbnak, mellyel az RMSE értékek közel a 
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felére csökkentek a csak alapvonal-korrekciót és normálást használó modellhez képest. Az 

összes többi módszer esetén hasonlóképpen határoztuk meg, hogy milyen adatelőkészítéssel 

nyerhető a legpontosabb modell és a továbbiakban csak ezek bemutatását részletezzük. 

4.4.3. táblázat: Az alkalmazott adatelőkészítések hatása 2 LV-t használó PLS modellekre 
(avkorr.=alapvonal-korrekció, norm.=normálás, cent.=átlagra centrálás, MSC=multiplikatív 

szóródási korrekció, SNV=sorstandardizálás) 

 avkorr. 
norm. 

avkorr. 
norm. 
cent. 

avkorr. 
norm. 

skálázás 

avkorr. 
norm. 
cent. 
MSC 

avkorr. 
norm. 
cent. 
 SNV 

RMSEC 3,69 1,82 1,81 2,38 1,68 
RMSECV 4,16 2,81 2,68 3,36 2,16 
RMSEP 2,94 2,27 2,24 2,98 1,91 

4.4.2.2. A legelterjedtebb módszerekkel felállított regressziós modellek 

Először a 4.4.1. fejezetben is már ismertetett széles körben használt módszereket 

alkalmaztuk az adatsorra. Így vizsgáltuk az egyváltozós regressziót, a CLS-t, a PCR-t és a 

PLS-t is. Polimorfok rendszerében a szelektivitás az erősen átfedő csúcsok miatt a 

legtöbbször nem teljesül, valamint a lineáris viselkedést is módosíthatják az anyagban fellépő 

kölcsönhatások és adatelőkészítési módszerek (elsősorban a normálás). A vizsgált 

modellrendszerünkben a 4.4.8. ábrát megtekintve két viszonylag szelektív csúcsot láthatunk: 

725,9 cm-1-nél (Form II polimorf módosulatra jellemző csúcs) és a 753,1 cm-1-nél (Form I-re 

jellemző csúcs). Mindkét hullámszámnál a leolvasott intenzitásértékekkel végeztük el a 

lineáris regressziót. 

A kapott eredmények alapján (4.4.4. táblázat) megállapíthattuk, hogy a két 

intenzitásértéken végzett regresszióval nyert eredmények jelentősen különböztek egymástól. 

A Form II módosulatra jellemző 725,9 cm-1-es csúccsal végzett regresszió pontosabb volt. 

Már a kalibrációs egyenes egyenlete is azt sejtette, hogy erre a csúcsra jobb eredmény 

kaphatunk A Form II-re meghatározott y=-0,008x+0,8961 összefüggés nagyobb 

meredekséggel érzékenyebb regressziót tett lehetővé, mint a Form I-re számolt 

y=0,0057x+0,1549. A kiválasztott Form II kedvezőbb intenzitása mellett a modellek közti 

különbségéket az is okozta, hogy a 753,1 cm-1-nál lévő csúcs kevésbé szelektív (a Form II 

egyik sávja is megjelent abban a tartományban). A módszer további hátránya, hogy az 

egyváltozós regresszió nem elég robusztus: a mennyiségi meghatározást jelentősen 

befolyásolja, hogy a kiértékelést melyik hullámszámnál végezzük és zavart okoznak a kiugró 

adatok, véletlen hibák (zajok), ill. az alapvonal-illesztésből adódó pontatlanságok. Bár a 

becsült koncentrációértékekből számolt négyzetes hiba megközelítette, az „elég jónak” 
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mondható 3%-os értéket, a kis mennyiségű (1-5%) polimorf szennyező kvantitatív 

meghatározását célzó vizsgálatok esetén, pontatlan becsléshez jutunk. Ha a Raman-kémiai 

térképezéses technikát - a PAT és a minőségbiztosítás egyik eszközeként - kis koncentrációk 

pontos kimutatására szeretnénk használni, akkor a modelleknek sokkal pontosabb becslést 

kell adniuk a szennyezők koncentrációjára. A felsorolt tapasztalatok arra a konklúzióra 

vezettek, hogy a többváltozós regressziós módszerek alkalmazására feltétlenül szükség van 

ahhoz, hogy a kvantitatív meghatározásaink az adott célra elegendően pontossá váljanak. 

A két pontos CLS modell mellettmegvizsgáltuk a kalibráló sor spektrumaiból egy 

referencia sorozatra (bővítve a kétpontos kalibrációt 12 pontra) illeszthető CLS modellt is, 

amelyet a PLS_Toolbox egy külön beállítása tett lehetővé. Jelentős különbséget nem 

tapasztaltunk az első („CLS modellezés”) és a második („CLS regresszió”) típusú 

modellépítés között közt, (4.4.4. táblázat). A módszer nem volt pontosabb, mint az 

egyváltozós lineáris regresszió, egyes koncentrációértékek értékelésekor pedig 

nagymértékben hibás becsléseket adott. Ennek oka a rendszerben jelenlévő nemlinearitás, 

melyet a reziduum ábra is jól szemléltet (4.4.13. ábra). Az eredményeink azt támasztják alá, 

hogy a klasszikus legkisebb négyzetek módszere alapján végzett kiértékelés a polimorf 

keverékek gyors, de csupán közelítő becslésére illetve a minták összehasonlítására 

használható. 

A PCR és a PLS modelleket is megvizsgáltuk különböző számú főkomponensek 

beállításával, és azt a modellt tekintettük megfelelőnek, mely esetében a RMSECV és 

RMSEP értékek minimálisak (4.4.9. ábra). Ugyanakkor az is ismert, hogy a vizsgált 

keverékrendszer két összetevőt tartalmaz. Ha kettőnél sokkal több PLS komponens választása 

biztosan nem eredményezett túlillesztést. Ezt tekintettük optimálisnak. A kapott 

eredményeket a CLS modellezéssel összehasonlítva (4.4.4. táblázat) megállapítottuk, hogy az 

adatmátrix dimenziójának csökkentésével jelentős javulás érhető el. Megfelelő 

adatelőkészítést alkalmazva a CLS 3-4%-os meghatározási hibájával szemben PLS 

regresszióval már 2% alá sikerült csökkenteni mind a kalibráció, mind a predikció hibáját. 

 Az eddig vizsgált módszerek hátránya, hogy nem kezelik a gyakorlatban gyakran 

megjelenő nemlinearitást. Nemlineáris viselkedés a minta, illetve a készüléksajátságai miatt 

léphet fel, valamint egyes adatelőkészítési módszerek (pl. normálás) is belevihetik a 

rendszerbe. Az általunk vizsgált modellrendszerben tapasztalt nemlinearitást a lineáris 

modellek reziduum-ábráin piros vonallal illusztráltuk (4.4.10. ábra). A nemlineáris viselkedés 

kezelése a megfelelő mennyiségi meghatározáshoz elengedhetetlen. A továbbiakban olyan 

modellek felállítására törekedtünk, melyek csökkentik, illetve kiküszöbölik ezt a jelenséget. 
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4.4.9. ábra: PLS regresszió PLS komponenseinek meghatározása RMSE értékek alapján. 

 

 
4.4.10. ábra: a) CLS modell reziduumai b) PLS modell reziduumai. 

4.4.4. táblázat: A legelterjedtebben használt regressziós modellek jóságmutatói 

 Egyv. 
(725,9 cm-1) 

Egyv. 
(753,1 cm-1) 

CLS 

modellezés 

CLS 

regresszió 
PCR PLS 

Adatelőkészítés avkorr. 
norm.* 

avkorr. 
norm.* 

avkorr. 
norm.* 

avkorr. 
norm.* 

avkorr. 
norm. 

cent. SNV* 

avkorr. 
norm. 

cent. SNV* 
RMSEC 3,20 5,74 3,48 3,70 1,82 1,68 

RMSECV - - - 4,19 4,00 2,16 
RMSEP 3,16 3,61 3,63 3,00 1,88 1,91 

R2
cal 0,9941 0,9814 0,9931 0,9922 0,9981 0,9984 

R2
cv - - - 0,9900 0,9912 0,9973 

R2
pred 0,9945 0,9925 0,9921 0,9950 0,9984 0,9983 

 

*rövidítések: avkorr.:alapvonal-korrekció, norm.:normálás, cent.:átlagra centrálás, SNV: sorstandardizálás 
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4.4.2.3. Változókiválasztási módszerekkel támogatott mennyiségi vizsgálatok 

A 4.4.1. fejezetben már megismerhettük a változókiválasztási módszerek előnyeit. A 

polimorfok esetében is vizsgáltuk, hogy hatása a mennyiségi becslésre hasonlóan kedvező-e, 

mint a porlasztott koffein-PLGA minták esetén. A hatóanyag-polimorfok esetén már 

megállapítottuk, hogy általában nagyon hasonló spektrumokat kell kezelnünk. A különbségek 

kiemelésével a regressziós modell pontosabbá válását várhatjuk, éppen ezért fontos lehet a 

megfelelő változókat kiválasztani. Megvizsgáltuk, hogy a különböző nagyságú 

változóablakok hogyan hatnak az épülő modellre, valamint az iPLS két futási formáját is 

összevetettük. A változóablakok nagyságának vizsgálata során a modellezést 100, 50, 25, 10 

és 5 változót tartalmazó ablakokkal végeztük el. Mindkét futási módú eljárás eltávolította a 

változók jelentős részét, azaz helyes volt az a feltételezés, hogy a polimorfok hasonló 

spektruma miatt a teljes spektrum használata a mennyiségi meghatározásra felesleges. A 

kétféle iPLS különböző változókban talált lokális RMSE minimumokat. Ugyanazon 

változóablak nagyság alkalmazása esetén a reverse mód esetén többször figyeltünk meg 

túlillesztést, melyre a változókiválasztásoknál különös tekintettel kell lenni. Az eredmények 

azt mutatták, hogy a meghatározás pontossága az ablak méretének csökkenésével is javítható, 

azonban ezt nem érdemes túlzott mértékben csökkenteni, mivel 10 és 5 változót tartalmazó 

ablakokat használó modellekben már túlillesztettség jelent meg. 

A 4.4.11. ábrán 25-ös ablakméretet használó forward iPLS modell futását követhetjük 

nyomon. Megfigyelhető, hogy az egyes komponensekre legszelektívebb csúcsok modellbe 

illesztése kiugróan magas keresztellenőrzési hibát mutatott, ezért ezeket a modellekbe nem 

vonta be a módszer, tehát a polimorfok esetén ezek a nemlinearitás legnagyobb felelősei. A 

25-ös ablakméretet használó forward iPLS modell eredményezte a legkisebb meghatározási 

hibát.  

 
4.4.11. ábra: Forward iPLS: RMSECV értékek az egyes intervallumok modellbe való 

bevonásának során 
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 A GA futtatások esetén megfigyeltük, hogy a párhuzamos futtatásból kapott modellek 

hasonló eredményt szolgáltattak és egyes változók ismételten megjelentek a modellekben. A 

populáció méretének és az ablakszélességnek meghatározása optimalizálási feladat. Munkánk 

során a populációméretet 64-en tartva vizsgáltuk az 50, 25, 10 és 5 változót tartalmazó 

ablakméretekkel végzett modellépítések eredményét. A GA futásánál használt nyomon 

követési diagramokról (lásd előzőleg a 8.9.9. ábrát) azonos jelenségeket tudtunk leolvasni: a 

generációk számának növelésével az életrevalóság nőtt, (azaz az RMSECV értékek 

csökkentek), illetve az algoritmus előrehaladásával egyre kevesebb ablakot tartalmaztak a 

modellek. A kisebb változóablakoknál ebben az esetben is túlillesztést figyeltünk meg 

(4.4.12. ábra), így mindkét változókiválasztási módszer esetén a 25-ös ablakméretet 

tekintettük optimálisnak. 

 
4.4.12. ábra: a) iPLS modell reziduumai, b) PLS-GA modell reziduumai 

Mind az iPLS mind a PLS-GA alkalmazásával a hasonló pontosságú, az 1%-os 

meghatározási hibahatárt közelítő modellt adott (4.4.5. táblázat). Az RMSE értékek elemzése 

mellett azt is figyelembe kell venni, hogy a nemlineáris viselkedés jelentősen csökkent a CLS 

és PLS modellekben tapasztaltnál. A redukált változószámú adathalmazokkal olyan modellt 

sikerült építeni, mellyel az egész koncentrációtartományban javult a meghatározás 

pontossága. Ezeken kívül a módszerek alkalmazása különösen előnyös lehet kontrollált 

technológiák esetén. Ugyanis ha a kalibráció során kiderül, hogy mely változók szükségesek a 

pontos mennyiségi meghatározáshoz, ezek ismeretében tudatosabban lehet meghatározni a 

felvenni kívánt spektrális tartományt, így a mérési idő jelentősen csökkenthető, ami 

folyamatos technológiák esetén kulcsfontosságú tényező lehet. 

 



-98- 
 

 
4.4.13. ábra: a) iPLS modell reziduumai, b) PLS-GA modell reziduumai 

4.4.2.4. Nemlinearitás kezelésére használt módszerekkel végzett regresszió 

Az előző fejezetben bemutattuk, hogy a változókiválasztási módszerekkel csökkenteni 

tudtuk a polimorfok spektrumaiban lévő nemlinearitást azzal, hogy a kevésbé nemlineáris 

viselkedést mutató változókat válogattuk ki. Azonban számos olyan regressziós módszer is 

létezik, melyek a nemlinearitás jelenségét közvetlenül figyelembe veszik és kezelik. A 

következő fejezetekben ezek alkalmazásának eredményeit ismertetjük. 

4.4.2.4.1. Polinomiális részleges legkisebb négyzetek módszere 

A PLS modellezés során magasabb fokú regressziós függvényt is tudunk alkalmazni a 

lineáris eljárás helyett. Ha ezt a módszert használjuk, akkor nemcsak a PLS 

komponensekszámát kell meghatározni, hanem a regressziós polinom fokszámát is. A PLS 

komponensek számát a lineáris PLS modellnél meghatározott kettőnek választottuk. A 

polinom fokszámának kiválasztásához szintén az RMSE értékeket kellett megvizsgálnunk. A 

különböző fokszámú polinomokkal végzett PLS modellezések RMSE értékei a polinom 

fokszámának függvényében jelentősen változtak. Az optimális fokszámot az RMSECV 

értékek minimuma mutatja a 4.4.14. ábrán. Az RMSEP és RMSEC értékek megjelenítésével a 

túlillesztés mértékét is vizsgáltuk. Nagy fokszám esetén az RMSEC értékek csökkenését és 

emellett az RMSEP és RMSECV növekedését tapasztaltuk, mert a nagyobb fokszámú 

komponensek figyelembe vételével a véletlen hibákból következő ingadozásokra is 

ráillesztjük a görbét. A legjobb eredményt egyértelműen a másodfokú polinom használata 

adta. A lineáris modellek a 4.4.10. és 4.4.13. ábrákon bemutatott reziduum értékeinek 
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parabolaszerű elhelyezkedése ebben az esetben gyakorlatilag megszűnt (4.4.15. ábra). A 

modell tehát jól kezelte a vizsgált polimorf rendszer spektrumaiban előforduló nemlinearitást. 

  
4.4.14. ábra: A pPLS modellekre 

megállapított RMSE értékek 
4.4.15. ábra: Polinomiális PLS-sel végzett 

regresszió reziduum ábrája 

4.4.2.4.2. Helyileg súlyozott regresszióval végzett mennyiségi meghatározás 

Az LWR megfelelő alkalmazásához a fő paraméterként azt kell figyelembe vennünk, 

hogy hány szomszédos kalibráló pontra illesszük a lokális modelleket. A pontok távolságát a 

főkomponens-térben vizsgáltuk, a főkomponens-analízishez pedig a már bemutatott érvek 

alapján 2 látens változót használtam. A pontok súlyozásának módján nem változtattunk, 

hanem az alapértelmezett triköbös súlyfüggvényt használtuk, így csak a gyakorlati alkalmazás 

szempontjából legfontosabb szomszédos pontok számának hatását vizsgáltuk.  

Mindegyik modellhez meghatároztuk az RMSE értékeket, amelyekre egy optimumot adó 

görbét állítottunk fel (4.4.16. ábra). A lokális pontok számának minimuma 2, maximuma a 

kalibráló pontok száma (ekkor az összes pontot figyelembe veszi a regresszió során). Az 

ábrán nyomon követhető, hogy a keresztellenőrzési hiba körülbelül 15 szomszédos pontig 

csökken jelentősen, majd egy közel konstans szintre áll be, csakúgy mint az előrejelzés hibája. 

Eközben a kalibráció hibája növekszik. 4 és 9 közötti lokális pont figyelembe vételével az 

RMSECV érték egy növekedésen ment át. A megfelelő modellhez viszonylag sok 

szomszédos pontot kellett figyelembe venni a modell illesztéséhez. A hibaértékek akkor 

voltak optimálisak, ha körülbelül a pontok felét szomszédosnak tekintettük (36 kalibráló 

pontból 16 szomszédos pont), és erre végeztük el lokálisan a súlyozott modell illesztését. Az 

ábrán is látható, hogy a módszer alkalmazásával kisebb RMSE értékek érhetők el, mintha az 

összes ponttal végezzük a regressziót (hagyományos PLS modell). A modell jóságát jellemző 

paramétereket a 4.4.5.  táblázatban találjuk. 
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4.4.16. ábra: A különböző szomszédos pontok figyelembevételével felállított LWR 

modellek RMSE értékei 

 

4.4.2.4.3. Támogatóvektorok módszerével végzett regresszió (SVR) 

A támogatóvektorok módszerével az adathalmazt egy magasabb dimenziójú térbe 

vetítjük. Ezzel olyan nemlineáris problémák is kezelhetővé válhatnak, melyek megoldása a 

hagyományos lineáris módszerekkel nem lehetséges. A vetítést különböző kernelfüggvények 

(ld. Függelék 8.1 és 8.7.5.3. fejezete) segítségével valósíthatjuk meg. A dolgozatban a radiális 

bázisfüggvényt (Gauss-görbéket) használtuk. 

A modellépítés során három paraméternek volt döntő szerepe. Az ε paraméterrel 

beállíthatjuk, hogy mekkora legyen a regresszió során a tűréshatár, azaz az eredeti pontokból 

hány pont legyen támogatóvektor. A C paraméterrel azt választjuk meg, hogy e pontok 

milyen arányossági tényezővel vegyenek részt a regresszióban. A γ paraméter a 

kernelfüggvény „kacskaringósságát” határozza meg, ami különösen fontos, hogy a modell 

túlillesztését elkerüljük. 
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A három paraméter optimális értékének megtalálásához a három paraméter RMSECV 

értékekre gyakorolt hatását vizsgáltuk a 4.4.17. ábra 

segítségével. Az ábrán azt láthatjuk, hogy az 

RMSECV értékeknek hol van minimuma két-két 

paraméter által kifeszített felületen, ha a harmadikat 

az optimális állandó értéken tartjuk. Az RMSECV 

értékek minimalizálásával azonban túl sok 

támogatóvektort használ a modell, mely 

túlillesztéshez vezet. Ezért úgy kell a paramétereket 

állítani, hogy egyben a támogatóvektorok száma is 

csökkenjen. Az ábrákról az is látszik, hogy ε-nak kis 

hatása volt az RMSECV értékre. Ha ezt a 

paramétert megnöveltük, a támogatóvektorok 

számát sikerült csökkenti. Egy állandó értéken 

tartott ε értékhez γ és C paraméterek új optimumát 

tudtuk megállapítani. Az újbóli optimálás 

eredményeként a 33 támogatóvektor számát sikerült 

lecsökkenti 7-re. Ennek az új optimumnak a helyét a 

4.4.17. ábrán piros X-szel jeleztük. Ezeket a 

paramétereket használva, a modell előrejelző-

képessége is javult, azaz RMSEP értéke csökkent 

(4.4.5. táblázat).  

Az előző pontokban bemutatott, az egyes 

módszerekkel képzett legjobb modellek 

jóságmutatóit a 4.4.5. táblázatban foglaltuk össze. A 

táblázat alapján megállapítható, hogy a 

gyógyszeriparban leggyakrabban alkalmazott 

egyváltozós regresszió és a CLS, a PCR és a PLS 

modellezéssel elérhető pontosság (4.4.4. táblázat) 

további többváltozós regressziós módszerek alkalmazásával javítható. Míg az egyváltozós 

regresszió illetve a klasszikus legkisebb négyzetek módszere 3 %-nál nagyobb hibával becsüli 

az egyes koncentrációkat, a nemlinearitást kezelő módszerekkel és változókiválasztás 

alkalmazásával ez lecsökkenthető 1 %-ot megközelítő értékre. Ez jelentős javulást jelentett, 

tekintve, hogy a polimorfok mennyiségi meghatározására főleg kis koncentrációknál van 

4.4.17. ábra: SVR optimalizálása. 
A fehér X az RMSECV minimalizálása alapján 
talált optimumot, a piros X a támogatóvektorok 
számának figyelembe vételével meghatározott 

optimumot jelzi. 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
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szükség. Látható az is, hogy az adatelőkészítések közül főleg a centrálás és a 

sorstandardizálás alkalmazása javasolt. 

4.4.5. táblázat: A változókiválasztással támogatott és a nem linearitás kezelésére használt 

regressziós modellek jóságmutatói 

 iPLS PLS-GA pPLS LWR SVR 

Adatelőkészítés 
avkorr. 
norm. 

cent. SNV 

avkorr. 
norm. 

cent. SNV 

avkorr. 
norm. 
cent. 

avkorr. 
norm. 

avkorr. 
norm. 

cent. SNV 
RMSEC 1.14 1.01 1.06 0.89 1.16 

RMSECV 1.30 1.18 1.67 1.74 1.54 
RMSEP 1.20 1.19 1.24 1.38 1.13 

R2
cal 0.9993 0.9994 0.9994 0.9996 0.9992 

R2
cv 0.9990 0.9990 0.9985 0.9984 0.9987 

R2
pred 0.9994 0.9994 0.9993 0.9992 0.9994 

 

*rövidítések: avkorr.:alapvonal-korrekció, norm.:normálás, cent.:átlagra centrálás, SNV: sorstandar-

dizálás 

4.4.2.5. Modellek összehasonlítása a rangszámkülönbségek abszolútérték-összegének 
módszere (SRD) alapján 

A modellek összehasonlításának objektív lehetősége a Rangszámkülönbségek 

abszolútérték-összegének módszere (SRD). A referenciaként jelen esetben a bemért 

koncentrációkat adtuk meg. Ehhez hasonlítottuk azt, hogy az egyes legjobb modellekkel 

megállapított koncentrációk mennyire hasonló sorrendet adnak. Ez minél hasonlóbb a 

referenciához, annál kisebb a rangszámok különbségeinek összege abszolút értékben. A 

maximális SRD értékhez viszonyítva ezt százalékos értékben kaptuk meg. A bemért 

koncentrációkat referenciaként használva a módszer azt jelzi érzékenyen, ha a modell a közeli 

koncentrációtartományokat nem tudja megfelelően elkülöníteni. A modelleket az RMSE 

értékek alapján összehasonlítva, különböző szempontokból tudtuk tanulmányozni. az SRD 

eredményeit legjobban a reziduumok alapján történő vizsgálatnak feleltethetjük meg. A 

kapott sorrendeket a 4.4.18. ábra mutatja be. Az összes modell jelentősen eltért attól, mintha 

véletlen számok sorozatát tekintettük volna a becsült értékeknek. A releváns tartományokat 

kinagyítottuk (a láthatóság érdekében), ezért a véletlen számokkal alkotható Gauss-eloszlást 

nem láthatjuk az ábrán. Annak várható értéke 66 % körül volt. Kitűnik, hogyha az 

átlagkoncentrációk tekintjük referenciának, akkor a változókiválasztással támogatott PLS 

regressziók valamint a pPLS nemlinearitást kezelő modellek szerepeltek a legjobban, míg a 
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referenciamódszerek (egyváltozós regresszió, CLS) és ráadásul a PLS és a PCR módszerek 

jelentősen elmaradtak ezektől. Az egyváltozós kiértékelés (726 cm-1 körüli csúcsintenzitás) 

értékei nem lennének rosszak - mert viszonylag jó sorrendet adnak - de úgy, hogy 

nemlinearitásuk jelentős. 

 
4.4.18. ábra: Az SRD módszerrel felállított sorrendek a kétféle referencia-sorrend esetén 

4.4.2.6. Modellek használata új térkép mennyiségi elemzésére 

A kémiai térképezéssel és megfelelő regressziós modellek használatával elérhetjük, hogy 

bármely a gyártásból származó tételnek a pontos összetételén kívül a komponensek pontos 

eloszlástérképeit is megkapjuk. Ez a technológusok számára további információkat hozhat. A 

bemutatott modellépítések során a legfőbb szempont a modellek megfelelő előrejelző-

képességének elérése volt. Annak jellemzésére, hogy várhatóan milyen egy modell 

használhatósága jövőbeni minták esetében, a RMSECV és RMSEP értékeket használtuk, a 

túlillesztést pedig a modellek optimalizálásával igyekeztük elkerülni. Az így felépített 

modellek teljesítményét vizsgáltuk a modellépítés során egyáltalán nem használt térkép 

koncentrációprofiljának elemzésével. Ehhez az 5% Form I-et és 95% Form II polimorfot 

tartalmazó keverék 101 ×101 képpontból álló Raman-térképet készítettünk. A 4.4.19. ábrán 

látható négy modell alapján számolt koncentrációtérképnek egy kinagyított részlete (a teljes 

térképeken kevésbé figyelhetők meg a különbségek). A koncentráció-térképeken viszonylag 

kevés eltérés látható, azonban a koncentrációkból számolt statisztikai jellemzők alapján 

megállapítható, hogy az LWR (5,25 %) és az iPLS (5,45 %) adja vissza legpontosabban a 

névleges 5 % Form I tartalmat. 
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4.4.19. ábra: Négy különböző módszer által becsült koncentrációeloszlás-térképnek egy 
kinagyított részlete illetve a koncentráció-térképekből számolt statisztikai jellemzők 

 
A CLS becslése jelentősen a PLS-é kevésbé, de meghaladta a többi módszer hibáját. Az 

SVR is nagyon jó 4,76 % átlagértéket becsült, s a modellek közül egyedülálló módon, 

alábecsüli a valós értéket. Fontos tapasztalat, hogy a PLS-GA (5,87 % átlagkonc.) a kis 

RMSE értékek ellenére az új térképet kevésbé pontosan becsli, mint a PLS, ami a modell 

túlillesztettségére utalhat. 

CLS modell 

Átlag= 7,06 % 

(Minimum= 0,07% Maximum= 76,16%) 

Szórás= 6,92 

PLS modell 

Átlag= 5,76 % 

(Minimum= -0,89% Maximum= 79,51%) 

Szórás= 7,67 

iPLS modell 

Átlag= 5,45 % 

(Minimum= -8,87% Maximum= 90,45%) 

Szórás= 8,48 

LWR modell 

Átlag=  5,26 % 

(Minimum= -6,89% Maximum= 79,11%) 

Szórás=  8,34 
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4.4.2.7. A térképméret homogenitásra gyakorolt hatásának vizsgálata 

A mennyiségi meghatározáshoz használt térképméret megfelelően reprezentativitását az 

előző pontban már bemutatott 101 ×101 képpontból álló térkép makropixel-elemzésével 

vizsgáltuk. A 4.1.2 fejezetben bemutatott módszert használtuk. Amennyiben a 

mintaelőkészítést megfelelően végeztük, ez a térképméret már biztosan megfelelő nagyságú a 

minta koncentrációjának meghatározásához. Ezt a feltevést az előző pontban bemutatott 

eredmények támasztják alá. Az elemzés elvégzésére a PLS modellezéssel nyert koncentráció-

térkép (4.4.20. ábra) egy 96×96-os részletét használtuk (ezt a méretet viszonylag sok méretű 

makropixelre lehet bontani).  

  
4.4.20. ábra: A PLS modellezéssel nyert koncentráció-térkép és annak randomizált térképe 

 

Ezeket az értékeket a makropixel-méret függvényében 4.4.21. ábrán szemléltettük. A 

diagramon jól látszik, hogy a térképméret növelésével a homogenitás is növelhető, míg meg 

nem közelítjük a homogén térképet jelentő 1 értéket.  

A diagram alapján leolvashattuk, hogy a polimorf rendszer kvantitatív jellemzéséhez 

alkalmazott 21×21 képpontot tartalmazó térkép Poole-index szerinti homogenitása fokozható 

lenne nagyobb térkép felvételével, azonban már ennél a térképméretnél is megfelelőnek 

tekinthető (0,98 feletti értéke van). Nagyobb térkép felvétele a mérési idő növekedéséhez 

vezetne, mely különösen a Raman-térképezés folyamatos technológiákban való alkalmazása 

esetén jelentős hátrány. Ugyanakkor a bemutatott módszer alkalmazásával lehetőség nyílik 

arra, hogy a kvantitatív meghatározás érdekében felvett térkép nagyságát tudatosan, a mérési 

idő és a reprezentatív „mintavétel” együttes figyelembevételével határozzuk meg.  
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4.4.21. ábra: A homogenitás növekedése a térképméret növelésével 

 

Egy gyógyszeripari szempontból is releváns polimorf rendszer példáján tanulmányoztuk a 

keverékek mennyiségi elemzésének lehetőségét az egyes többváltozós regressziós módszerek 

alkalmazásával. A kvantitatív meghatározás szempontjából ez egy viszonylag egyszerű, 

kétkomponensű rendszer volt, mely lehetőséget adott arra, hogy megvizsgáljuk a különböző 

kemometriai módszerek használatának fő szempontjait. A gyakorlat során azonban ennél 

összetettebb rendszerek pontos elemzésére is szükség van, mely új kérdéseket, problémákat 

vet fel a modellek építése és használata szempontjából. A továbbiakban a kétkomponensű 

rendszer vizsgálata során nyert tapasztalatokra építve mutatjuk be egy háromkomponensű – a 

hatóanyag mellett két segédanyagot tartalmazó - rendszer kvantitatív meghatározását. 

4.4.3. Hatóanyagot és segédanyagokat tartalmazó keverékek mennyiségi elemzése 

A hatóanyagot és segédanyagokat tartalmazó rendszer mennyiségi elemzése során olyan 

modell megalkotására törekedtünk, mellyel egyszerre nyílik lehetőség mindhárom komponens 

pontos meghatározására. A hangsúlyt arra helyeztük, hogy milyen új kihívásokat hoz elő több 

komponens egyidejű mennyiségi elemzése, illetve milyen eszközökből választhatunk ezen 

problémák kezelésére. A vizsgált modell rendszer imipramin hatóanyagból és keményítő, 

valamit cellulóz segédanyagokból állt (a 3.2.5. táblázatban megadott összetételek szerint). A 

keverék komponensei közül a keményítő és cellulóz szerkezete nagyon hasonló, ez Raman-

spektrumuk hasonlóságaiban is megnyilvánul, egymás melletti kiértékelésük akadályokba 

ütközhet. Másrészről Raman-aktivitásuk jelentősen kisebb az imipraminéhoz képest: míg az 

imipramin Raman-spektruma sok és éles csúcsot tartalmaz, a segédanyagokat széles, kevésbé 
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intenzív sávok jellemzik (4.4.22. ábra). Ebből arra következtethetünk, hogy a 

segédanyagokkal szemben az imipramin pontosabb leírására lesznek alkalmasak a kvantitatív 

modellek. A 19 féle tabletta összetétele és a modellezéshez végzett felosztását a 3.2.6. fejezet, 

a felosztás részletes menetét a 8.9.3. fejezet tartalmazza. 

 
4.4.22. ábra: A keveréket alkotó komponensek alapvonal-korrigált és normált 

referenciaspektrumai 

4.4.3.1. Az optimális térképméret meghatározása 

A megfelelő kvantitatív elemzéséhez szükséges térképméret meghatározása 

többkomponensű rendszer esetén nagy körültekintést igényel. A felvett térkép jól kiválasztott 

nagyságával tudjuk biztosítani, hogy 

összesítve a Raman-térkép pontjait 

mindegyik komponensre megfelelően 

reprezentatív mennyiségeket kapjunk. 

Az előző fejezetben, a carvedilol térkép 

homogenitás vizsgálatára is alkalmazott 

makropixel-elemzést ez esetben is 

felhasználtuk. A háromkomponensű 

keverék-rendszerről felvett térképek 

méretét is ezzel a módszerrel határoztuk 

meg. 

A kalibrációhoz felhasználandó 

minták végigmérése előtt az M9-es (50% keményítő, 25% cellulóz és 25% imipramin 

tartalmú) mintáról 49×49 képpontból álló térképet vettünk fel, majd egy CLS modellezés a 

térképpontokhoz koncentrációkat tudtunk rendelni. A koncentráció-térképeknek egy 36×36-os 

4.4.23. ábra: Makropixel-elemzés eredménye 
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nagyságú részletét használtam fel. Az 4.1.2. fejezet szerinti Poole-index számítás 

eredményei4.4.23. ábra mutatja. Az ábráról kitűnik, hogy az egyes komponensek 

homogenitása közel azonos, a cellulóz marad el kissé az imipraminhoz és keményítőhöz 

képest. A 18×18 méretű makropixelnél tapasztalható enyhe homogenitás-csökkenés 

valószínűleg a randomizáláskor előforduló véletlen hatások eredménye. Ez fakadhat abból, 

hogy például egyes nagyobb koncentrációjú pontok egy helyen sokasodnak a randomizált 

térképen, aminek bekövetkezésére van esély. A 36×36-os méretnél a homogenitás eléri az 1-

et, de a 0,95-nél nagyobb Poole-indexű 9×9-es makropixel is megfelelően homogénnek 

tekinthető. A mérési időt ezek alapján csökkentettük, a mintasorozat mérésénél 13×13 

képpontból álló térképeket vettünk fel. Ez a térképméret már megfelelően leírja a mintára 

jellemző átlagkoncentrációt. 

4.4.3.2. Adatelőkészítési módszerek vizsgálata 

A térképek spektrumain a dióda lézer használatának ellenére is viszonylag erős 

fluoreszcens háttér figyelhető meg, elsősorban a cellulóz spektrumai esetében. A sikeres 

mennyiségi meghatározáshoz tehát szükség van alapvonal-korrekcióra. Ahhoz, hogy az 

alapvonal-illesztések eltérése ne legyen befolyásoló tényező, minden spektrumra ugyanolyan 

alapvonal-korrekciót célszerű alkalmazni. A polimorf keverékek esetében alkalmazott 

szakaszosan lineáris függvény illesztését ebben az esetben több okból sem tekintettük 

használhatónak. Egyrészt a komponensek alapvonala erősen eltért egymástól, másrészt a 

segédanyagoknak több tartományon is ott jelentkeztek széles sávjai, ahol az imipraminnak 

szükséges lett volna alapvonali pontokat beilleszteni. Valamennyi komponens spektrumára 

egyaránt jól illeszkedő szakaszos függvényt nem tudtunk illeszteni. Ennek a problémának 

megoldására az Eilers-féle, aszimmetrikus legkisebb négyzetek módszer szerint illesztettünk 

alapvonalat187. A spektrumokat az empirikusan megállapított p=0,001 és λ=105 

paraméterekkel korrigáltuk. 

A fókuszálásból adódó intenzitásingadozások kiküszöbölésére normálásra van szükség, 

azonban alkalmazása ebben az esetben jelentős torzítást visz a rendszerbe, mert az imipramin 

spektrumainak jóval nagyobb az intenzitása, mint a keményítőnek illetve a cellulóznak. A 

spektrumokat mégis indokolt volt normálni. A CLS modellt normálás alkalmazásával és 

nélküle is megvizsgáltuk, és az eredményeket a 4.4.6. táblázatban összegeztük. A normálás 

használatával az imipramin meghatározási hibája néhány százalékkal nőtt, amit az 
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adatelőkészítés erre a komponensre gyakorolt legnagyobb torzító hatása is sejtetett. 

Ugyanakkor a keményítő és cellulóz esetén a normálás jobb meghatározást tett lehetővé. 

 

4.4.6. táblázat: A normálás hatásának vizsgálata CLS modellen 

 
CLS modell  

alapvonal-korrekcióval 

CLS modell 
alapvonal-korrekcióval és 

normálással 
keményítő cellulóz imipramin keményítő cellulóz imipramin 

RMSEC 8,37 10,52 6,41 6,82 5,76 10,04 
RMSECV 10,32 13,20 7,93 8,50 7,11 12,60 
RMSEP 8,81 11,42 10,35 6,20 6,71 12,51 

 

Azt a törekvésünket, hogy mindhárom komponens mennyiségi meghatározását legjobban 

biztosító modelleket építsünk, csak normált spektrumokkal tudtuk biztosítani. A vizsgált 

rendszerben a segédanyagok mennyiségi meghatározása jelentette a nagyobb kihívást. Az 

imipraminra a több szelektív csúcsnak köszönhetően pontosabb eredményeket várhattunk. A 

torzítások csökkentése érdekében a CLS modell helyett ez esetben is más kemometriai 

módszerekhez kellett folyamodni. Hasonlóan a carvedilol rendszer – 4.4.2 fejezetben 

ismertetett – vizsgálatához, ebben az esetben is teszteltünk egyéb adatelőkészítési 

módszereket (centrálás, skálázás, MSC, SNV), azonban a centráláson kívül ezek a módszerek 

nem adtak pontosabb eredményeket.  
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4.4.3.3. Egyváltozós, CLS, PCR és PLS regressziók háromkomponensű keverékre 

Az egyváltozós kiértékelés alkalmazhatóságán rontott, hogy a segédanyagok és a főleg a 

cellulóz spektrumában nagy szelektivitású csúcsok kevéssé találhatók. Ráadásul ezzel a 

módszerrel nem lehet több függő változót (azaz a három komponens koncentrációértékét) 

egyszerre kezelni. A felsorolt korlátozó tényezők ellenére elvégeztük az egyváltozós 

regressziót, ami már előre jelezte a többváltozós modellek alkalmazása során felmerülő 

kihívásokat. 

A kiértékeléshez az imipramin 1594 cm-1, a keményítő 480 cm-1 és a cellulóz 1096 cm-1-

nél lévő hullámszámát választottuk. A 4.4.22.  ábra a referencia spektrumokkal jól mutatja, 

hogy a kiválasztott hullámszámok a hatóanyagra és a keményítőre viszonylag szelektív 

csúcsoknak tekinthetők, a cellulóz esetén azonban az 1096 cm-1 kevéssé különül el a többi 

komponens spektrumától.  

A RMSE és R2 értékeket pedig a 4.4.7. táblázatban foglaltuk össze. Az eredményekből 

kitűnik, hogy a cellulóz mennyiségi meghatározására ez a módszer nem volt alkalmas 

(8.9.12. ábra). A regresszió az imipramin intenzív elkülönülő csúcsa ellenére, viszonylag nagy 

hibaértéket adott (12%-os kalibrációs hiba), melynek oka a korábban részletezett normálás 

miatt bekövetkezett torzítás lehet, mely különösen erősen jelentkezik, ha csak egy 

hullámszámon leolvasható intenzitásértékkel becsülünk koncentrációt. Erre utal az imipramin 

regressziós görbéjén tapasztalt erős nemlinearitás is. A módszerrel a keményítő 

koncentrációja határozható meg legkisebb, 10% alatti hibaértékkel, azonban ez a pontosság 

sem felel meg a gyógyszeripari elvárásoknak. 

A kalibráló sor összes elemét használó CLS regresszió csökkentette a meghatározási 

hibát. Legnagyobb mértékű javulás a cellulóz RMSE értékeiben jelentkezett, amelyek 10% 

alá csökkenésükkel már a keményítő hibaértékeihez hasonlók lettek. Azonban az imipramin 

meghatározási pontossága jelentősen elmaradt a segédanyagoknál elérhetőtől (10-12%-os 

RMSE érték), mely oka még ebben az esetben is a normálással bevitt torzítás lehet, melyet 

CLS modellezéssel nem tudtuk megfelelően kezelni. (4.4.7. táblázat és 8.9.13. ábra)  

PCR-rel és PLS-sel is építettünk modellt. A felhasznált főkomponensek/ PLS 

komponensek számát mindhárom komponens RMSE értékeit figyelembe véve határoztuk 

meg azért, hogy egyik komponens mennyiségi meghatározására vonatkozóan se legyen a 

modell túlillesztett. Az RMSE értékek minimum helyei két illetve négy látens változó között 

ingadoztak. A döntés ezért a hármat alkalmazó modellre esett, mely a rendszer 

komponensszámával is összhangban volt. A spektrumok átlagra centrálásával mind a PCR, 

mind a PLS modell jelentősen pontosabb lett. Ennek az adatelőkészítésnek köszönhetően 
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tudtuk kiküszöbölni a normálással bevitt zavarást. A modellt már az imipramin 

meghatározására is megfelelően lehetett alkalmazni, így már mindegyik komponensre 

vonatkoztatott hiba 10% alá csökkent (4.4.7. táblázat) 

 

4.4.3.4. Változókiválasztással támogatott PLS regressziók háromkomponensű mintákra 

Az előző pontban bemutatott PLS modell megfelelőnek bizonyult mindhárom komponens 

közel azonos hibával történő becslésére, azonban ennek a hibának további csökkentésére a 

gyógyszeriparban és a készítmények minőségbiztosításában nagyon gyakran szükség lehet. 

Ennek érdekében teszteltük a porlasztott mintákra és a polimorfok elemzésére hasznosnak 

bizonyult változókiválasztási módszereket (iPLS és GA). 

Az iPLS alkalmazása során a forward és a reverse futási módok esetében arra vonatkozó 

egyértelmű következtetéseket nem tudtunk levonni, hogy van-e valamelyiknek kedvezőbb 

hatása a modellépítésre. A változókiválasztás eredményességét ebben az esetben is a 

legjobban a változóablakok mérete befolyásolta. A változóablak szélességét 50, 25, 10 és 5 

változóval teszteltük. Hasonlóan a polimorfkeverékek vizsgálatához szűk méretű 

változóablakkal viszonylag sok ablak került kiválasztásra, de az RMSE értékek csökkenése 

mellett, kismértékű túlillesztés is fellépett. 

A változókiválasztással támogatott modellek a három komponens meghatározási hibáját 

különbözőképpen befolyásolták: egyes modellek esetén egy-egy komponenst jellemző RMSE 

értékek nőttek a PLS modellhez képest, míg más összetevők becslése jelentősen javult. A 

mindhárom komponensre kapott RMSEC, RMSECV és RMSEP értékeket éppen ezért 

egyszerre viszonyítottuk egymáshoz. A modelleket a kilenc RMSE érték és a kilenc 

determinációs együttható szerinti rangsorolással hasonlítottuk össze. Egy-egy modelljóságot 

leíró paraméterre külön-külön megállapítottuk a modellek közti sorrendet (a legkisebb RMSE 

illetve a legnagyobb R2 értékű modell kapta a legkisebb rangszámot). A felírt rangszámokból 

minden modellre egy átlagos rangszámot kaptunk, amelyből a legkisebb tartozott a legjobb 

modellhez. A legjobbak ez alapján az 5 és 10 változót tartalmazó változóablakot használó 

iPLS modellek lettek, illetve hasonlóan jól szerepeltek az ugyanekkora ablakméretet 

alkalmazó PLS-GA modellek is. Ez a sorba rendezési eljárás azonban a túlillesztést nem veszi 

figyelembe, amelyre jó döntés meghozatalához szintén szükség lenne. A megfelelő 

változókiválasztással a meghatározások hibáit 5% alá csökkentettük. Amennyiben a 

gyakorlati probléma nem igényli mindhárom komponens pontos meghatározását, találhatunk 
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olyan változókiválasztással támogatott PLS modell is, mellyel akár 2-3%-ra is lecsökkenthető 

a kívánt komponens meghatározási hibája (a másik két komponens magasabb hibaértéke 

mellett). 

 

 

4.4.3.5. Polinomiális PLS és mesterséges ideghálózatokkal történő modellezés alkalmazása 
a háromkomponensű keverék mennyiségi meghatározására 

A rendszerben a segédanyagok mennyiségi meghatározása során nem tapasztaltam 

jelentős eltérést a lineáris viselkedéstől, azonban egyes modelleknél a hatóanyag esetén erős 

nemlinearitást tapasztaltunk (4.4.28. ábra). A nemlineáris viselkedést már a PLS modell is 

viszonylag jó kezelte (a reziduum ábrán tapasztalható nemlineáris trend csökkent), azonban 

felmerülhet az a kérdés, hogy a nemlineáris modellek használhatók-e abban az esetben, ha 

nem mindegyik vizsgált összetevőnél tapasztalható nemlineáris viselkedés. 

A háromkomponensű rendszer kvantitatív meghatározására a polimorfok esetén sikerrel 

alkalmazott helyileg súlyozott regressziót illetve támogatóvektorok módszerét nem tudtam 

vizsgálni, mivel ezek a módszerek csak egy függő változót, azaz egy komponens 

koncentrációértékeit tudják kezelni. Többkomponensű rendszer esetén arra van szükségünk, 

hogy a több függő változóval egyszerre, a köztük lévő kapcsolat minél pontosabb 

felderítésével tudjuk modellezni. 

A PLS regresszió magasabb fokszámú összefüggéseit alkalmazó polinomiális PLS 

modellezést alkalmaztuk az imipraminos keverékre is. A nemlineáris regresszió során az 

illesztésre használt polinom fokszámát - a carvelilol rendszeren is alkalmazott módszerrel – a 

RMSE értékek minimalizálásával kerestem meg. A három látens változóval épített PLS 

modellek RMSE értékei másodfokú függvény illesztésekor voltak minimálisak. A keményítő 

előrejelzési hibája nőtt a lineáris PLS modellhez képest, azonban a cellulóz és imipramin 

esetén a módszer hozzájárul a pontosabb meghatározáshoz, ami az imipramin RMSEP 

értékében 1%-os csökkenést jelentett. 

A mesterséges ideghálózatok (artificial neural network, ANN) az adathalmazban lévő 

nemlinearitás kezelésére rugalmas lehetőséget nyújtanak, mivel nem szükséges meghatározni 

előre az illesztett polinom fokszámát, illetve több komponens esetén is használható. A 

módszer legfőbb hátránya, hogy miközben a betanító halmaz elemeire tökéletesen illeszkedő 

modellt tud alkotni, előrejelzésre azonban éppen ez esetben kevéssé alkalmas. Ezért a fő 

szempont e módszer alkalmazása során a túlillesztés megakadályozása volt, melyre több 
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lehetőség kínálkozott. A túlillesztés elkerülésének legegyszerűbb módja nagyszámú kalibráló 

pont használata, azonban erre sok esetben nincs lehetőség. A használt adathalmazunk is 

kicsinek bizonyult, ugyanis a 15 kalibráló pontot még az algoritmus tovább bontotta betanító, 

validáló és tesztelő mintákra 50-25-25% -os arányban. A túlillesztés veszélyét oly módon 

próbáltuk elkerülni, hogy nem a teljes spektrumokat használtuk a mennyiségi 

meghatározáshoz, hanem csak GA-val kiválasztott 190 változót. A kalibráló minták számát 

pedig úgy növeltük, hogy az eredeti kalibráló spektrumokat különböző nagyságú véletlen 

hibával terheltük, és a továbbiakban ezeket is egy-egy kalibráló spektrumként használtuk. Ez 

az eljárás nyilvánvalóan növeli a kalibráció hibáját, emiatt ez nem összehasonlítható a többi 

modellel. A modellt a predikció hibájával és R2 értékével jellemeztük. 

Olyan hálózatot teszteltem, mely egy rejtett réteget tartalmaz, a közbülső csomópontok 

számát tapasztalati úton határoztam meg. Az algoritmus egyéb beállításaitól függően ez 5 és 

15 között volt optimális, mert ennél nagyobb érték esetén a modell előrejelző képessége 

nagyon leromlott. A csomópontok átalakító függvényeként a lineáris, a tangens hiperbolikusz 

illetve szigmoid típusú függvényeket vettük vizsgálat alá. Az utóbbi két esetben a függvények 

értékkészlete szerint (-1,1) illetve (0,1) közé kellett átskálázni a koncentrációkat. Azt 

tapasztaltam, hogy a lineáris átviteli függvényt használó hálózatok eredményezték a legkisebb 

előrejelzési hibát, mely magyarázható azzal, hogy a rendszerben viszonylag enyhe a 

nemlineáris viselkedés. Több algoritmus kipróbálása után a Levenberg-Marquardt-féle 

visszafuttatásos algoritmussal tanítottam az ANN-t. Az épített hálózat szerkezetét a 

4.4.24. ábra szemlélteti. A mesterséges ideghálózatok futását számos 

regularizációs/szabályozó paraméterrel befolyásolhattuk, melyek hatással voltak a modell 

előrebecslő képességére is. 

 
4.4.24. ábra: A mesterséges ideghálózat felépítése 

 

A mesterséges ideghálók regressziós alkalmazása tehát nagy körültekintést igényel a 

nagyon gyakori és erős túlillesztés miatt. A sikeres alkalmazásának mégis a legsarkalatosabb 

pontja a nagyszámú mérési adat bevitele a hatékony tanításhoz. Ezért olyan technológiák 
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esetén alkalmazhatjuk sikerrel, melyek nagyszámú mérési adatot tudnak szolgáltatni a 

kalibráláshoz. Ugyanakkor a módszer alkalmazhatóságára utal az, hogy a kevés ponttal 

betanított hálózat előrebecslési hibája is a PLS modellel hasonló nagyságú értéket vett fel. A 

legjobb modell a keményítőt 3,1%, a cellulózt 4,9% az imipramint pedig 5,3% hibával 

becsülte. 

4.4.3.6. A modellek összehasonlítása 

A különböző módszerekkel nyert eredményeket a 4.4.7. táblázatban összegeztük. A 

táblázatban nem tüntettem fel a kapott regressziós egyenesek tengelymetszetét, mivel azoknak 

volt a legkisebb jelentősége a modellek jellemzésében. 

A minden komponensre külön számolt, modelljóságot jellemző paraméterek nagy száma 

miatt a modellek összehasonlítása nehézkes. Az „átlagosan legjobb modell”-t a 

változókiválasztási módszerek összehasonlításában (4.4.3.4. fejezet) bemutatott 

rangsorolással döntöttük el. A rangsorolás eredményét a 4.4.7. táblázat utolsó sora 

tartalmazza. Megfigyelhető, hogy az intervallum PLS-t és genetikus algoritmusokat 

alkalmazó PLS modellek adódtak a legjobbnak. E sorrend szerint a PCR többször adott kisebb 

hibát a PLS-nél. A legpontatlanabb módszer a CLS és az egyváltozós regresszió. E rangsor 

azonban nem veszi figyelembe a túlillesztést, a modellek új mintákra való használhatóságára 

ebből biztos következtetést nem vonhattunk le.  

A táblázat eredményei is mutatják, hogy míg az egyváltozós regresszió és a CLS modell 

mindhárom komponens megfelelő becslésére nem volt alkalmas, addig a PLS modellel, 

illetve változókiválasztással a segédanyagok és a hatóanyag is jelentősen pontosabban voltak 

meghatározhatók. Az egyes modellek eltérő mértékben javították a különböző komponensek 

meghatározási pontosságát. 

A mesterséges ideghálókkal épített modellek más kalibráló illetve validáló felosztást 

alkalmaztak, ezért ezeket nem kívántuk összehasonlítani a táblázatban foglalt modellekkel, 

mert az félrevezető lehet. A táblázat ilyen megfontolásból az ANN modellek eredményeit 

nem tartalmazza. 

A modellek összehasonlítására felmerülhet az SRD alkalmazásának lehetősége is, 

azonban ez a módszer a modelleknek azt képességét jellemzi a legjobban, hogy mennyire 

tudják a közeli koncentrációszinteket megkülönböztetni, és köztük jó sorrendiséget 

megállapítani. A 4.4.3 fejezetben vizsgált mintasorozat azonban nem tartalmazott ilyen közeli 

koncentrációszinteket, amiért az SRD használatát elvetettük. 
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A modelleket egy nagyobb térképen is teszteltük (hasonlóan a polimorfkeverékek 

elemzéséhez), melynek eredményeit a Függelék 8.9.14. ábráján láthatók. 

4.4.7. táblázat: A különböző módszerekkel nyert modellekkel nyert eredmények 
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RMSEC 
kem. 9,36 6,82 6,03 6,09 4,87 4,20 3,99 5,21 5,62 
cell. 60,02 5,76 5,83 5,47 4,67 2,08 4,60 3,13 3,00 
imp. 11,68 10,04 6,33 5,67 3,46 4,03 3,71 4,90 3,95 

RMSECV 
kem. - 8,50 7,77 8,10 6,95 5,94 6,96 7,08 7,69 
cell. - 7,11 8,01 7,69 6,54 3,04 6,57 3,99 4,79 
imp. - 12,60 8,71 8,37 5,61 6,20 7,62 7,28 7,39 

RMSEP 
kem. 7,38 6,17 6,48 6,53 5,28 6,50 5,45 6,72 5,37 
cell. 18,98 6,71 6,20 5,39 3,95 8,42 4,47 4,83 4,23 
imp. 15,10 12,51 4,28 3,90 4,37 2,43 4,03 4,73 2,50 

R2_cal 
kem. 0,9275 0,9601 0,9674 0,9669 0,9788 0,9843 0,9857 0,9757 0,9718 
cell. 0,2871 0,9712 0,9696 0,9733 0,9805 0,9961 0,9811 0,9913 0,9919 
imp. 0,8908 0,9174 0,9641 0,9712 0,9893 0,9855 0,9877 0,9785 0,9861 

R2_cv 
kem. - 0,9406 0,9463 0,9417 0,9570 0,9685 0,9568 0,9551 0,9473 
cell. - 0,9573 0,9431 0,9477 0,9617 0,9921 0,9614 0,9858 0,9795 
imp. - 0,8753 0,9322 0,9374 0,9720 0,9657 0,9486 0,9525 0,9512 

R2_val 
kem. 0,8178 0,8934 0,8690 0,8648 0,9319 0,9114 0,9379 0,9018 0,8764 
cell. 0,3646 0,6952 0,6898 0,7421 0,8601 0,5789 0,8256 0,8062 0,8434 
imp. 0,9509 0,9000 0,9000 0,9438 0,9602 0,9537 0,9464 0,9156 0,9654 

rangsorolás 
eredménye 9. 8. 6. 7. 1. 2. 3. 5. 4. 

 

A hatóanyagot és segédanyagokat tartalmazó többkomponensű keverék rendszer 

többváltozós regressziós módszerekkel történő mennyiségi meghatározása során számos, 

irodalomból ismert, de Raman-térképeken nem, vagy kevéssé alkalmazott módszert 

használtunk és hasonlítottunk össze. Az elvégzett kiértékelésekből megállapítható, hogy 

sikerült olyan modellt építeni, mellyel egyidejűleg becsülhető mindhárom komponens, 5%-

nál kisebb hibával. Ennek a hibaértéknek csökkentésére törekedtünk nemlineáris és 

változókiválasztási módszerek alkalmazásával, és azt állapítottuk meg, hogy egyes 

komponensek becslései ezekkel pontosabbá tehetők, azonban mindhárom komponens 

meghatározási hibáját nem sikerült egyidejűleg jelentősen lecsökkenteni. Ha viszont egy 

ismert folyamatban szeretnénk pontos kvantitatív modellt építeni, van lehetőség olyan 

módszer kiválasztására, mely a technológia szempontjából legfontosabb komponenst nagyobb 
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pontossággal becsli (miközben a többi komponens is meghatározható, valamivel nagyobb 

hibával). 

4.4.4. Valós idejű mennyiségi meghatározásra alkalmas modellek fejlesztése  

A 4.4. fejezet előző részeiben a választott modellrendszereket mind olyan térképezési 

technikával vizsgáltuk, amelyek folyamatos technológiák vizsgálata esetében nem teljesen 

elfogadhatónak. A Raman-térképezés előnye, hogy roncsolásmentesen működtethető 

szilárdfázisú analitikai technika, de legfeljebb at-line vizsgálat elvégzésére iktatható be a 

gyógyszeripari folyamatokba, s így a PAT irányelveit nem minden szempontból elégíti ki. A 

dolgozat további részében a Raman-spektrometria olyan irányú felhasználásait kívántuk 

bemutatni, amelyek on-line vagy in-line módon a vizsgált folyamatról gyors, szinte azonnali 

mérést és valós idejű kiértékelést tehetnek lehetővé. Mindezt megfelelő sokváltozós, 

kemometriai módszerrel támogatva kíséreltük meg elérni. 

Az egyik, az utóbbi évtizedben (újra)felfedezett technika a Raman-spektrometria 

transzmissziós üzemmódban használt változata, mely a vizsgált mintát lézerrel 

keresztülvilágítva egyetlen átlagspektrummal írja le a vizsgált mintát. A transzmissziós 

Raman-spektrometriát kapszulákba töltött hatóanyag polimorf-összetételének pontos 

meghatározására használtuk fel. A vizsgálatokhoz használt hatóanyag megnevezése 

iparjogvédelmi okokból nem megengedett, ezért „C”-nek nevezzük a továbbiakban. 

A mennyiségi modellek építésénél már megszokott módon jártunk el kezdetben. A 23 

különböző összetételű mintát kalibráló és validáló halmazra bontottuk 17:6 felosztásban. A 

kalibráló minták sorrendben az 1, 2, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 80, 8í5, 90, 92, 95, 98, 99 és  

100 %, míg a validáló minták 3, 7, 11, 89, 93 és 97 % A módosulatot tartalmaztak. 100 %-ra a 

B polimorffal lettek kiegészítve. A keverékeket kéttípusú kapszulába is beletöltöttük, hogy 

vizsgáljuk a hatását. Átlátszó és fehér kapszulákat is használtunk. Emellett hosszabb és 

rövidebb mérési időkkel is vettünk fel transzmissziós Raman-spektrumokat. A mennyiségi 

meghatározásra teljes spektrális tartomány (65-1700 cm-1) mellett egy korábbi publikációban 

használt szelektív sávokra (732-763 cm-1 az A formára és 648-668 cm-1 a B formára) 

támaszkodó redukált tartományokon is vizsgáltuk a kemometriai módszerek 

teljesítőképességét. Az egyváltozós analízist, a CLS-t, a PLS-t, a PCR-t, a PLS-GA-t és az 

SVR-t választottuk a mennyiségi meghatározás modelljének. A modellek teljesítőképességét a 

már ismertetett RMSE értékekkel és determinációs együtthatókkal vizsgáltuk. Továbbá 

ismételt mérést is végeztünk a modellek tesztelésére. 
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4.4.4.1. Az egyváltozós modell eredményei a hosszabb ideig mért spektrumokon 

A hosszú mérési idő 15 mp-ig tartott, amelyet hússzor akkumuláltunk, hogy a spektrális 

zajokat minimálisra csökkentsük. A egyváltozós regressziós egyeneseket sáv alatti területeken 

alapuló kiértékeléssel valósítottuk meg. Ezeket elvégeztük az átlátszó és a fehér kapszulákból 

nyert adatsorokra is. A spektrumokat ez esetben is előkészítettük a végső kiértékeléshez. Az 

alapvonal-korrekcióhoz az X. fejezetben megismert aszimmetrikus legkisebb négyzetek 

módszerét használtuk (p=0,001; λ=105). A normálást ezután egy kiválasztott sáv alatti 

területre hajtottuk végre. A módosulatnál megfigyelt 1330 cm-1-es csúcs és a B formánál 

látható 1333 cm-1 elég hasonlónak tűnt és egymáshoz közeli volt, amelyet a 4.4.25. ábra is 

szemléltet. Ezek nagyon átlapoltak ezért gyakorlatilag kevéssé függtek a koncentráció 

változásától. Ezért az itt megtalálható sávot jelöltük ki a normálás alapjának. A normálást 

követően az egyváltozós kiértékeléshez a két formára jellemző szelektív sávok maximumánál 

lévő intenzitásértékeket vettük alapul. Ezek a mintákról felvett spektrumok 4.4.25. ábráján is 

jól láthatóan szürkével emeltük ki. 

 
4.4.25. ábra: Hosszú ideig mért Raman-spektrumok a C hatóanyagról,  

fentről csökkenő A polimorf-tartalom mellett 

 

A felállított egyváltozós regresszió nagyon pontos becslést adott az A forma 

koncentrációjára, ahogy azt a 4.4.26. ábra is szemlélteti. A 4.4.26.a ábra az TiO2-os fehér 

kapszulákra felállított kalibrációs egyenes egyenletet és az az alapján becsült koncentrációkat 

mutatja. A 4.4.26.c  ábrán ugyanezt mutatjuk be, de már az átlátszó kapszulákra épített 

modellen. A 4.4.26.b  és d ábrák a becslési bizonytalanságok, az ideális koncentrációktól való 



-118- 
 

eltérést szemlélteti a kalibráló (szürke körlap) és a validáló (piros háromszög) minták 

esetében. 

 

 
4.4.26. ábra: A 658 cm-1-es csúcson alapuló egyváltozós regressziók becslései és 

reziduumábrái átlátszó (a,b) és fehér kapszulákra (c,d) 15 mp-es mérési időkkel 

 

A hosszú mérési időkkel (5-15s) és nagyszámú akkumulációval (10-20) elvégzett 

mérések minden esetben nagyon pontos lineáris összefüggést adtak. A kapszulatípustól 

függetlenül nagyon pontos becslést tudtunk adni az összetételre- A 4.4.8. táblázatban 

foglaltuk össze az így felállított modellek eredményeit. Nemcsak az A, hanem a B módosulat 

említett sávjára is építettünk kalibrációt. Az RMSEC és az RMSEP értékek a 1-2 % körül 

voltak mind az átlátszó (AM15s20), mind a fehér (TM15s20) minta esetén, ha ezeket a hosszú 

mérési időket alkalmaztuk. Minden modellre 0,998 feletti R2-et kaptunk, ami szintén egy 

kiváló modellre utal. Azt azért meg kell említeni, hogy B formára minden mutatóban egy 

kissé gyengébb értékeket kaptunk. A kapszulafalban előforduló titán-dioxid negatív hatására 

a) b) 

c) d) 
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nem láttunk egyértelmű igazolást. Ellenben megfigyeltük azt, hogy az ismételt mérések egy 

kissé pontatlanabb becslést szolgáltattak. 

4.4.8. táblázat: TiO2-os fehér és átlátszó kapszulákba töltött  C hatóanyag polimorfok 

intenzitáson alapuló modelljeinek jóságmutatói 

 T15s20 A15s20 

 Form A Form B Form A Form B 

RMSEC 1,4398 1,6133 0,8554 1,9542 

RMSEP 0,9184 1,2775 0,8317 2,0364 

R2
Cal 0,9986 0,9982 0,9995 0,9975 

R2
Pred 0,9996 0,9998 0,9997 0,9994 

Ismétlés     

RMSEP 1,4909 1,1276 1,1168 1,7303 

R2
Pred 0,9995 0,9985 0,9993 0,9983 

 

4.4.4.2. Az egyváltozós modell eredményei a rövidebb mérési időkkel 

Láthattuk, hogy a hosszú mérési időkkel szép eredményeket érhetünk el már egyváltozós 

regresszióval is. Azonban a kapszulák gyors elemzéséhez és a polimorf összetétel 

megállapításához – a PAT elvárásait szem előtt tartva - a mérési időket rövidíteni kell. Csak 

így valósítható meg közel valós időben végzett analízis. A 10-20 másodperces mérési időkkel 

nem érvényesülnek a transzmissziós technika lehetőségei ezen a területen. Ezért először 5 

másodpercre, majd 1-re csökkentettük a mérési időket. Ezekkel az új beállításokkal mértük 

újra a kapszulákat. A teljesen azonos adatelőkészítéseket követően újból létrehoztuk a 4.4.4.1. 

fejezetben leírt módszerrel az egyváltozós regressziót. A 4.4.27. ábra jól kiemeli, hogy a 

szürke pontokkal jelzett kalibrációs minták eltérései az egy másodperces adatsor esetében 

jelentősen megnövekedtek. Egy enyhe nemlinearitást is felfedezhetünk a reziduumokon. A 

piros háromszöggel jelölt becsült validáló pontok is messze kerültek az ideális eredménytől. 

Nagymértékben téves becsléseket állapítottunk meg. A reziduumok többsége a 10-20 %-os 

sávban volt, amely egy nem elfogadható mennyiségi modellt mutatott.  
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4.4.27. ábra: A 658 cm-1-es csúcson alapuló egyváltozós regressziók becslései és 

reziduumábrái 1 mp-es mérési időkkel (fehér kapszula) 

4.4.4.3. A CLS modellezés és sokváltozós regressziók transzmissziós Raman-spektrumokon 

Az előző fejezetben igazoltuk, hogy az egyváltozós módszerrel végzett mennyiségi 

meghatározásban pontossága a csökkentett mérési idejű adathalmaz esetében drasztikusan 

romlott. A gyors méréseket azonban mindenképpen szükséges elérni és fenntartani, ha 

valóban egy közel valós idejű mennyiségi meghatározást akarunk megvalósítani. Ahhoz, hogy 

a mennyiségi becslés pontosságát javítsuk további sokváltozós regressziós módszereket 

próbáltunk ki az adatsorokra. Az ezekkel végzett modellépítéstől azt vártuk, hogy a rövid 

mérési időkkel kapott rosszabb jel-zaj viszony ellenére is hatékony eszközt tudunk biztosítani 

a hatóanyag-módosulatok összetételének becslésére. Minden megvalósított módszer esetén 

ugyanazt az adatelőkészítési sort jártuk végig. A modellépítés bármely változatát megelőzően 

a spektrumokat a már ismert módon alapvonal-korrigáltuk és normáltuk. Ezután a spektrumok 

elsőrendű deriváltját képeztük, végül skáláztuk az összest. Ezt az adatelőkészítési sort találták 

a legjobban egy korábbi FT-Raman készüléken elvégzett vizsgálat során175. A jobb 

összehasonlíthatóság kedvéért ragaszkodtunk minden alkalmazott módszer esetén 

ugyanahhoz az adatelőkészítési lépésekhez. 

A legegyszerűbb sokváltozós módszerként az ismert referenciaspektrumokra építettünk 

CLS modellezést. A célunk a Form A koncentrációjának meghatározása volt. A 

modellépítéshez a teljes tartományban előforduló kalibráló minták spektrumait használtuk fel. 

Tehát a 4.4.2.2. fejezetben is leírt „CLS regresszió”-t alkalmaztuk az adatsorra. Az elért 

eredményeket a 4.4.28. ábra mutatja be, amelyen az alkalmazott mérési idők és az elért 

RMSE értékek között egy jól kivehető összefüggést tudtunk kirajzolni. Míg a 15 és az 5 
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másodperces mérési idők között szignifikáns különbséget nem lehetett megfigyelni, a mérési 

időt 1 mp-re csökkentve a CLS modell jóságmutatói jelentősen romlottak. Az addigi 1,5 % 

körüli közepes négyzetes meghatározási hibák 3-4 %-ra emelkedtek. Az ilyen nagyságú 

becslési bizonytalanság már nem elfogadható abban az esetben, ha polimorf szennyezőket 

szeretnénk kimutatni. 

 
4.4.28. ábra: A közepes négyzetes meghatározási hibák változásai a CLS modellekben 

csökkenő mérési idők mellett 

 

A nagyon rövid mérési idők a folyamatos PAT megoldások kifejlesztését támogató az in-

line mérésekhez szükségesek, ezért fontosnak tartottuk, hogy zajosabb egy másodperces 

spektrumokra is jó modelleket fejlesszünk. Számos módszerrel sikerült jobb eredményeket 

elérni a CLS esetén tapasztaltnál. E célból teszteltük a széles körben ismert PLS és PCR 

módszereket. Kiválasztottunk változókat a már korábban ismertetett GA eljárással, továbbá a 

becslések javítására alkalmaztuk a nemlineáris SVR módszert is. 

A végső legalkalmasabb modell kiválasztására egy döntési lépésekből álló eljárást 

használtunk. Elsőként az optimális komponensszámot (az egyszerűség kedvéért a 

főkomponenseket, látens változókat, támogató vektorokat összefoglaló néven 

komponenseknek neveztük) határoztuk meg az RMSECV és az RMSEP ún. hegyomlás-

ábráján (scree-plot). Azt a modellt részesítettük előnyben, amelyik a kevesebb elérhető 

komponensszámot használta. Minden minta elvileg csak a polimorfok arányában különbözött. 

Ez az egyedüli faktor, amely reprezentálja a spektrális változást. Másodszor minden modell 

esetén nagy hangsúlyt fektettünk a túlillesztettség elkerülésére, amit a modelleket leíró 

jóságmutatók alapján tudtunk megtenni. A legjobb módszer végső kiválasztása a táblázatos 

jóságtényezők összehasonlításával történt. A GA eredményeit 5 megismételt futtatás 
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átlagértékei adták, a következő optimalizált futási paraméterek mellett: 64-es populációméret, 

10-es változóablak, 0,005-ös mutációs ráta. 

A jóságtényezőket a 4.4.9. táblázatban foglaltuk össze. A legjobb modellt első tekintetre a 

2 LV-val épített PLS regresszió adta. A PLS-GA is elérte a 2-3 % körüli hibát, de kissé 

jobban túlillesztett volt, mint a PLS, amit a RMSEC-nek az RMSEP-nél kisebb értékei 

jeleztek. Az SVR esetében ez a túlillesztettség valamivel nagyobb volt. A rövidebb mérési 

időkkel azt a pontosságot nem sikerült elérni, mint a hosszabbakkal, de a fejlettebb PLS vagy 

a változókiválasztás javította a modellek robusztusságát, és csökkentette a modellek hibáit. A 

modellek prediktív erejének tesztelésére a töltött kapszulákból egy új - az előzőektől 

független - bemérési sorozat is készült. A PLS-GA jóságát már az is alátámasztotta, hogy 

mindkét RMSEP érték ugyanolyan jó volt és a legnagyobb R2 értékeket számoltuk. Az összes 

vizsgált módszer közül tehát a PLS-GA-t találtuk a legrobusztusabbnak. A CLS modell nem 

tudta a elérni többi módszer pontosságát, mert az új validáló halmazt becsülve a legnagyobb 

RMSEP és a legkisebb R2
Pred értéket adta. 

 

4.4.9. táblázat: A teljes spektrális tartományra épült modellek jóságmutatói (fehér kapszulák, 

mérési idő: 1s, akk.: 1) 

 
PLS 

Form A 

PCR 

Form A 

CLS 

Form A 

SVR 

Form A 

PLS-GA 

Form A 

Komponensszám 2 2 - 17 2 

RMSEC 1,8117 2,9763 3,3086 0,0089 1,2220 

RMSECV 4,8629 4,6654 4,7859 4,8842 2,2463 

RMSEP 3,0344 3,030 2,8133 3,3158 3,0212 

R2
Cal 0,9977 0,9939 0,9925 1 0,9990 

R2
CV 0,9861 0,9865 0,9850 0,9865 0,9967 

R2
Pred 0,9989 0,9988 0,9988 0,9990 0,9985 

1.komp (%) 51,12 51,13 51,08 - 65,50 

Ismétlés      

RMSEP 4,5076 5,9271 6,6582 4,5366 3,6165 

R2
Pred 0,9881 0,9802 0,9758 0,9879 0,9920 
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4.4.4.4. Hatóanyag-polimorfok transzmissziós Raman-spektrumaira épített modellek 
összehasonlítása SRD-vel 

 

Az előzőekben a modelleket a jóságot leíró indikátorok segítségével vetettük össze. 

Azonban a már előző fejezetekben is látott SRD-t ez esetben is alkalmazni tudtuk egy 

objektívebb modell-összehasonlítás érdekében. A számos regressziós modellre az általuk 

becsült koncentrációk alapján egy SRD értéket számíthattunk, ha referenciaként a bemért 

Form A koncentrációkat írtuk fel. Ahogy korábban, a legkisebb SRD adta a referenciához 

legjobban hasonlító sorrendet, azaz a legjobb eredményt. A koncentrációk döntő többsége a 

kis és a nagy Form A mennyiségek körül zsúfolódott. Tehát a jobban becslő modelleknek 

nagyon pontosnak kellett lenni, hogy elkerüljék a közeli koncentrációk megcserélését. 

A 4.4.10. táblázat mutatja be az SRD értékeket úgy, hogy mindenegyes módszerből a 

legjobb modellt használtuk fel a koncentrációbecslésre. A legjobb SRD természetesen a 

hosszú mérési időkkel jött létre. A rövidebb 5 mp-es spektrumgyűjtéssel is viszonylag jó 

értékeket kaptunk. Az egy másodpercre rövidülés szignifikánsan növelte az SRD értékeket. 

Érdekes különbségek figyelhetők meg a módszerek között. Az egyváltozós módszer minden 

esetben a legrosszabbul teljesített, míg a CLS a második legrosszabb lett, elmaradva az egyéb 

sokváltozós regressziós módszerek hatékonyságától. A T1s1 mintasorra a PLS-GA adta a 

legalacsonyabb értéket. Ez is alátámasztotta azt a megállapítást, hogy zajosabb mérésnél 

célszerű alkalmazni változókiválasztást a hatékonyabb mennyiségi meghatározás érdekében. 

 

4.4.10. táblázat: SRD értékek az összes mintára alkotott legjobb modellekre 

 A15s20 A5s10 T15s20 T1s1 

PLS  33  28  25  74 

PCR  33  38  25  88 

CLS  52  36  26  95 

SVM  51  33  23  86 

PLS-GA  66  45  26  67 

Egyváltozós  142  39  45  211 
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4.5. Kémiai reakciók Raman-jel alapú szabályozásának fejlesztése 

 

Az előző fejezetekben a Raman-spektrometria felhasználásának olyan eredményeit 

ismertettük, amely a PAT szempontjából főleg at-line módon valósíthatók meg. A 

térképezésen alapuló újonnan fejlesztett módszerekkel nem azonnali információt kaphatunk, 

mert mind a mérés, mind a kiértékelés időt vesz igénybe. Habár egyes kiértékelési módszerek 

könnyen automatizálhatók megfelelő informatikai eszközökkel. A 4.4. fejezetben már olyan 

kvantitatív analíziseket is bemutattunk, amelyek egy megfelelő folyamatba illeszthető 

Raman-készülék segítségével akár on-line módon is alkalmassá tehető pontos összetételek 

meghatározására. Az in-line módon, szondán keresztüli valós időben végzett kiértékelésre 

azonban még a dolgozat eddigi részében nem tértünk ki. A tanszéki kutatócsoportunkban 

korábban kiépített kevert hűthető-fűthető üvegreaktorban sikeresen követtünk nyomon 

kristályosítást188, majd ezt a rendszert szabályozott hatóanyag-kristályosítási feladatra 

elsőként alkalmaztuk172. Egy Raman szonda behelyezésével egy szerves kémiai reakció 

nyomon követését, majd szabályozott megvalósítását tűztük ki célul. 

4.5.1. A vizsgált oximképzési reakció 

Az oximképzés egy olyan - a gyógyszeriparban is előforduló - reakciótípus, amely jól 

modellezi a termikus megfutásra hajlamos, erősen exoterm reakciókat. Az ilyen reakciók a 

reagens, vagy az instabil intermedier felhalmozódása miatt fokozott biztonsági kockázatokat 

(tűz- és robbanásveszélyt) rejtenek, ezért kivitelezésük nagyobb figyelmet igényel. Megfelelő 

adagolás és hűtés alkalmazásával a reakció biztonságosan végrehajtható, és elkerülhető a 

melléktermékek képződése is. Az általunk vizsgált oximképzési reakció kivitelezése során a 

reagens adagolását Raman-jel alapú szabályozással kívántuk megvalósítani. A szabályozáshoz 

szükséges jeleket, amely a reakcióban résztvevő és keletkező anyagok koncentrációját 

jelentette, a reakcióelegy spektrumainak értékeléséből származott. Modellreakciónak az 

aceton (1) és hidroxilamin (2) reakcióját választottuk. Lejátszódásának menetét a 

4.1. reakcióegyenlet szemlélteti. A kiindulási anyagokból először intermedierként egy addukt 

képződik (3), amely azután tovább alakul a kívánt acetoximmá (4). A kiindulási anyagok, a 

termék és az addukt az előkísérletek során jó Raman-aktivitásúak voltak. Az addukt a reakció 

instabil intermediere, amely azonban megfelelő körülmények között (hőmérséklet, pH) 

kellően hosszú ideig vizsgálható a vizes közegű, homogén fázisú reakcióelegyben. 
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4.1. reakcióegyenlet: Aceton és hidroxilamin oximképzési reakciója 

Az oximképző reakció lejátszódásának gyorsasága és a képződő intermedier élettartama 

jelentősen függ a pH-tól és a hőmérséklettől189. 8,5-9-es pH között találtuk a leghosszabb 

életű intermediert. Erősen savas és lúgos közegben az addukt gyorsan továbbalakult vízre és 

acetoximra. Ennek oka, hogy savas közegben protonálódik az intermedier nitrogén atomja, 

ami felgyorsítja a bomlást. Lúgos közegben pedig a hidroxidion az intermedier 

nitrogénatomjának savas hidrogén atomját távolítja el, így gyorsítva annak bomlását190. 

A reakciót tehát savas, enyhén lúgos és lúgos közegben is vizsgáltuk. A bemért anyagok 

mennyiségeit ennek következtében a következő módon változtattuk: 

A savas közegben végzett kísérletek (ld. a 4.2. reakcióegyenletet) elején a reaktorba 

bemértünk 60 cm3 vízben feloldott 10,00 g (0,144 mol) hidroxilamin-hidrokloridot (pH ~2,5). 

Az enyhén lúgos közegben végrehajtott kísérletekben (ld. a 4.1 reakcióegyenletet) 30 cm3 

vízben feloldottunk 5,80 g (0,144 mol) NaOH-ot és 30 cm3 vízben feloldott 10,00 g (0,144 

mol) hidroxilamin-hidrokloridot (pH~9,5). 

A lúgos közegben végzett kísérletekben (ld. a 4.1. és 4.3. reakcióegyenletet) 30 cm3 

vízben feloldottunk 11,60 g (0,288 mol) NaOH-ot és 30 cm3 vízben feloldott 10,00 g (0,144 

mol) hidroxilamin-hidrokloridot (pH~13,5). 

A felsorolt kiindulási elegyekhez a különböző kísérletekben, eltérő módon 10,6 cm3 

(0,144 mol; 8,40 g) sztöchiometrikus mennyiségű acetont adagoltunk. A reakciók 

végrehajtása során a reakcióelegy homogén maradt, kivéve az enyhén lúgos közegben végzett 

reakciót, amelyben acetoxim kristályok kiválását tapasztaltuk, amelyeket ki lehetett 

preparálni. 

4.5.2. Savas közegben végbemenő oximképzési reakció végpontjelzése 

Amikor a hidroxilamin sósavas sóját vízben feloldottuk, akkor körülbelül 2,5-es pH-jú 

oldatot kaptunk. Ebben a közegben a hidroxilamin többsége protonált formában volt jelen, 

ahogy a 4.2. reakcióegyenlet is mutatja. Ilyen közegben az aceton (2) hozzáadására az 
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átalakulás gyorsan megtörtént a 4' jelű protonált acetoximmá. Az intermedier olyan rövid 

ideig és kis mennyiségben volt megtalálható az elegy, hogy azt egy-egy spektrum mérési 

idejével nem volt összevethető. Tehát ebben az esetben a Raman-spektrometriát 

végpontjelzésre használtuk fel, amelyben a megfelelő konverzió elérését mutathattuk ki. 

 
4.2. reakcióegyenlet: Acetonnak és a hidroxilamin HCl-sójának oximképzési reakciója 

A 4.5.1. ábra jól mutatja a protonált hidroxilamin (1') fogyását. A reaktánsra jellemző 

csúcs eltűnt, majd a protonált acetoxim (4') karakterisztikus csúcsait láttuk megjelenni az 

adagolás kezdete után. Az intenzitások egy maximális értékeket értek el, amely azt jelezte, 

hogy utána már több termék nem keletkezett. 

 
4.5.1. ábra: A savas közegben felvett Raman-spektrumok sorozata 

 

Az automatikus végpontjelzéshez megfelelő referencia spektrumokra volt szükség ahhoz, 

hogy koncentrációértékeket tudjunk számolni a reakcióelegyben előforduló anyagokra. Ehhez 

a 4.5.1. ábrán feltűntetett kísérlet spektrumaiból az elejéről és a végéről is egy-egy spektrumot 

választottunk. Kezdetben csak a bemért és feloldott hidroxilamin volt a reaktorban, ami egy jó 

referenciát jelentett. A reakció végén pedig feltételezhettük, hogy az átalakulás már teljesen 
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végbement és csak a termék van a rendszerben. A CLS módszerrel történő számoláshoz még a 

kísérletektől függetlenül bemért aceton spektrumát is felhasználtuk. A számításhoz használt 

spektrumokat a 4.5.2. ábrán tüntettük fel. Az ábrán az is jól megfigyelhető, hogy az aceton 

Raman-jelei hasonló hullámszámoknál jelennek meg, mint az acetoximé, amelynek a 

szerkezeti hasonlóság oka. A hidroxilamint egyetlen intenzív sáv jellemzi (1008 cm-1). 

 
4.5.2. ábra: A savas közegű oximképzési reakció referenciaspektrumai 

 

A reakció szabályozott végrehajtására a PLC-hez egy SFC programot írtunk, amelynek a 

kidolgozott sémáját a 4.5.3. ábrán mutatjuk be. A szabályozás ideje alatt a spektrumok 

értékelésére egy általunk programozott VBA Excel szoftvert használtam, a 4.5.2. ábrán 

megadott módon választott referencia spektrumokkal. 

A kísérletben az előzőekben ismertetett savas kiindulási elegyet mértük be a reaktorba. 

Az SFC program elindítása után, a szükséges paraméterek értékeit adtuk meg (REALSTART 

fázis), majd elindítottuk a RamanComm programot (Raman fázis). Ezt követően egy hűtési 

szakaszt iktattunk be (Cool1 fázis). A hűtés addig történt, amíg a reaktorban mért hőmérséklet 

(V_TR1) elérte a kívánt 10°C-os hőmérsékletet (T_limit), majd ezt egy 10 percig tartó 

hőmérséklettartó szakasz követte (Hold2 fázis). A program 8,40 g acetont adagolt, miközben 

a hőmérsékletet próbálta tartani (Hold3 fázis). Ebben a fázisban történt a végpontjelzés is a 

spektrumok alapján. A hőmérséklettartás addig működött, ameddig az acetoxim spektrális 

koncentrációja (RMN_CLS_A) magasabb nem lett, mint az előírt érték 

(RMN_CLS_A_LIMIT=99%) és ezt legalább az előírt ideig 
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(TIME_OF_GOOD_SPECTRA=15 perc) detektáltuk. Ezt követően az SFC program a 

hőmérsékletszabályozó alapjelét 25 °C-ra állította (Heat fázis) és végül a RamanComm 

leállította a spektrumgyűjtést és jelezte a reakció végét. 

 
4.5.3. ábra: A savas közegű oximképzés végrehajtásának SFC programja 

 

A 4.5.4. ábra mutatja be az egyes összetevők valós időben számított koncentrációit. A 

reaktáns időben fokozatosan fogy, míg a termék jól láthatóan képződik. Az aceton gyors 

beadagolása mellett is a reagens koncentrációja csak 20%-ig emelkedett. A reakcióidő 9 perc 

volt, amelynek a végén 99,0% termék mellett 0,96% kiindulási anyagot mutattunk ki. Ilyen 

reakciókörülmények között az intermedier jelenlétére spektrális kimutatási lehetőséget egyik 

kemometriai módszerrel sem tudtunk elérni az intermedier rövid élettartama miatt. 
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4.5.4. ábra: A savas közegű reakció valós időben számított koncentrációprofiljai 

4.5.3. Enyhén lúgos közegű oximképzési reakció szabályozása az intermedier 
függvényében 

Ebben a kísérletben a vízben feloldott hidroxilamin sósavas sóját sztöchiometrikus 

mennyiségű NaOH-dal közömbösítettük, és felszabadítottuk a szabad amin formáját, majd a 

pH-t 9,32 és 9,56 között tartottuk, ami enyhén lúgos közeget jelentett. Ebben a közegben a 

reakció kinetikája megváltozott, és az intermedier termékké alakulása lassabban ment végbe. 

Ez lehetővé tette, hogy a felhalmozódó adduktot spektrálisan is azonosítsuk. Az intermedier 

mennyiségének meghatározásával elérhettük, hogy annak koncentrációja alapján szabályozott 

adagolást hajtsunk végre. Egy ilyen enyhén lúgos közegben végzett oximképzéskor a 4.5.5. 

ábrán látható spektrumsorozatot vettük fel. A változásokat több spektrális csúcsban is 

megfigyelhettük. Az intermedierhez a 784 cm-1-nél található intenzív csúcsot tudtuk rendelni, 

amely az aceton beadagoláskor megjelent, és utána csökkent az intenzitása. Az intermedier 

csúcsának csökkenésével a 606 és 824 cm-1-nél az acetoximhoz köthető csúcsok nagysága 

növekedett. Később a 40. és az 50. perc között egy törést is láttunk a spektrumok kinézetében. 

A reakcióelegyben ekkor kristályok képződését figyeltük meg, amelynek spektrális hatásai is 

voltak a 4.5.5. ábra alapján. 
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4.5.5. ábra: A enyhén lúgos közegben felvett Raman-spektrumok sorozata 

 

A koncentrációk valós idejű meghatározásához, a CLS modell megalkotásához a tiszta 

kiindulási anyagok, a termék és az intermedier spektrumainak megadására volt szükség. A 

legnagyobb kihívás az intermedier spektrumának meghatározása volt, ugyanis ezt a 

vegyületet az instabilitása miatt nem lehetett kipreparálni az elegyből, az elválasztási, tisztítási 

műveletek során víz kilépésével a 4 jelű termékké alakul. Más analitikai módszer nem lett 

volna alkalmas az intermedier keletkezésének ilyen gyors kimutatására. A bomlékony 

intermedier „tiszta” spektrumának kinyerésére a reakció végrehajtása során rögzített 

spektrumok sorozatát használtuk fel. Ehhez a görbeillesztést nem alkalmazó, iterációs MCR-

ALS módszert választottuk. Az iteráción alapuló spektrumkinyeréshez a nem-negativitási 

kritérium mellett az anyagmérleg (closure) megkötést is megadtuk, amellyel négy spektrumot 

becsültünk. A becsült spektrumokat a 4.5.6. ábrán láthatjuk. Az 1. becsült spektrum a reakció 

elején volt észlelhető, ezért azt a hidroxilaminhoz kötöttük. A 2. becsült spektrumot tudtuk az 

intermedier jeleiként azonosítani, mivel ez az aceton beadagolásakor jelent meg, majd az 

intenzitása fokozatosan csökkent a konverzió előrehaladásával. A 3. becsült spektrum a 

reakció előrehaladásával egyértelműen nőtt, ezért ezt acetoximként azonosítottuk. A 4. becsült 

spektrum szintén nagyon hasonlított az acetoximra. A 3. és a 4. becsült spektrum csúcsai jól 

elkülönülnek, de mégis hasonlóak, ez arra utalt, hogy különböző állapotú acetoxim jelent meg 

a reakcióelegyben. 
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4.5.6. ábra: A enyhén lúgos közegben végzett oximképzési reakció során felvett Raman 

spektrumsorozatból MCR-ALS módszerrel becsült „tiszta” spektrumok 

 

A 9,5-es pH-n végrehajtott reakció valós idejű elemzéséhez a 4.5.7. ábra szerint 

megállapított referenciákat használtuk fel. A már korábban a savas pH-n végzett reakcióban 

használt aceton (2) és hidroxilamin (1) spektrumát ebben az esetben is a referenciasorba 

tettük. Ehhez jött az MCR-ALS-sel kinyert intermedier spektrum, valamint három különböző 

állapotú acetoxim spektruma. Felhasználtuk a 9,5-es pH-n oldott állapotú acetoxim (4) 

spektrumát, az erősen lúgos közegben (pH=13,5) felvett deprotonált acetoxim (4''') 

spektrumát (a nátrium-hidroxid hatására történő deprotonálódást és Na-só képződést a 3. 

reakcióegyenlet mutatja), valamint a közel semleges közegben képződő acetoxim kristályok 

spektrumait, amelyet 4''-vel jelöltünk. Azt is láthatjuk, a 4'' a 4-gyel jelölt acetoximhoz 

spektrálisan hasonló volt. Legfőképpen az 1440 és a 350 cm-1 körüli sávok megnövekedett 

intenzitása jelezte számunkra, hogy a reakcióelegyben szilárd fázis is létrejött. 
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4.5.7. ábra: A enyhén lúgos közegben végzett oximképzési reakció valós idejű követése 

során felhasznált referenciaspektrumok 

 

 
4.3. reakcióegyenlet: Acetoxim Na-sójának képződése 

A 4.5.7. ábra referenciaspektrumait ezután fel tudtuk használni egy megismételt kísérlet 

folyamatos nyomon követésére. A 4.5.8. ábrán látjuk, hogy miként változtak a 

reakcióelegyben lévő összetevők koncentrációviszonyai. Láthatjuk a 6. percben megkezdett 

adagolást, amikor a hidroxilamin (1) koncentrációja drasztikusan csökkent le az aceton (2) 

beadagolásának hatására. Ekkor a sztöchiometrikus mennyiségű acetont egy adagban adtuk a 

reaktorba. Azt is láthatjuk, hogy az intermedier (3) azonnal képződött, de az átalakulása 

acetoximmá lassabban ment végbe. A 42. percig az oldott acetoxim (4) koncentrációja 

folyamatosan növekedett, majd a kristályosodás hatására csökkenni kezdett. A reakció 

további szakaszában a keletkező acetoxim döntő része kristályos formába (4'') került. A 

koncentrációk változásán azt is nyomon követhettük, hogy az anion forma is folyamatosan 

jelen volt. Ez azzal magyarázható, hogy a hidroxilamin sósavsójában levő HCl-t semlegesítve 
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8,5-es pH-jú oldatot kapnánk. A reakció 9,5-es pH-ján ezzel szemben a 4.3. reakcióegyenlet 

szerinti egyensúlyban deprotonált acetoxim (4''') is képződik.  

 
4.5.8. ábra: Az enyhén lúgos közegű oximképzési reakció valós időben számított spektrális 

koncentrációprofiljai (szabályozatlan eset) 

 

Az intermedier akkumuláció elkerülését biztosító Raman jel alapú szabályozást a 

következőképpen valósítottuk meg. A visszacsatolásos szabályozást az intermedier Raman-

spektrumából kiszámított spektrális koncentrációja alapján kívántuk véghezvinni. A 

folyamatba történő beavatkozásra a reagens (aceton) adagolási sebességének változtatását 

választottuk. A szabályozás lépéseit 4.5.9. ábrán bemutatott folyamatirányító programon 

(SFC diagram) követhetjük nyomon. A 2. hőmérséklettartó szakaszig (Hold2 fázis) a savas 

közegű reakcióval teljesen azonos módon jártunk el (4.5.3. ábrával összevethető). Ekkor egy 

újabb hőmérséklettartó szakasz (Hold 3 fázis) következett. A továbblépést ahhoz a feltételhez 

kötöttük, hogyha az intermedier spektrális koncentrációja (RMN_CLS_S változó) egy alsó 

érték (RMN_CLS_LIMIT_1 változó) alá megy, akkor léphet tovább a PLC a következő 

fázisra. Ezt az értéket ebben a kísérletben 3%-ra állítottuk be. Ez a feltétel az elején azonnal 

teljesült, mert még adagolás nem történt, ezért intermediert sem detektáltunk az elegyben. A 

Hold4-gyel jelzett fázisban kezdődött meg a reagens adagolása, miközben a PLC a hűtés 

szabályozásával tartotta a kívánt hőmérsékleten az elegyet. Az adagolás végét az intermedier 

koncentrációjának (RMN_CLS_B változó) egy fölső értékéhez vagy az egyik termék 
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(4, 4'', 4''') (RMN_CLS_LIMIT_2 változó) egy maximális koncentrációjához kötöttük. Ekkor 

a PLC leállította az adagolást (Hold5 fázis). Amennyiben a feltétel legalább 4 percig 

(TIME_OF_GOOD_SPECTRA változó) teljesült, akkor folytatódhatott az újbóli adagolás. 

Amikor a szükséges ideig a termékek egy kívánt koncentrációját elértük, akkor a rendszer már 

több adagolást nem hajtott végre, hanem a Hold6 fázisban szobahőmérsékletre melegítette a 

reakcióelegyet, és leállította a folyamat végrehajtását (STOP fázis). 

 

4.5.9. ábra: Az enyhén semleges közegű oximképzés visszacsatolt szabályozással történő 

végrehajtásának SFC programja 

A 4.5.10. ábrán megfigyelhetjük a kiindulási hidroxilamin és a keletkező intermedier 

koncentrációjának változását a szabályozás során. A rendszer az aceton adagolását a 

25. percben kezdte meg, mely következtében a hidroxilamin koncentrációja csökkenni, az 

intermedier koncentrációja növekedni kezdett. Az adagolás leállítását az intermedier 20%-os 

spektrális koncentrációjának eléréséhez kötöttük. Az ekkor még a kiindulási hidroxilamin 
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nagyobb mennyiségéből fakadó nagyobb reakciósebesség és az egy perces detektálási 

időközök következtében 25%-ig lendült túl az intermedier ellenőrző jele (28. perc). Ekkor a 

program az adagolás leállításával megvárta, amíg az intermedier elreagál, azaz a beállított 3% 

alá csökken az értéke. Ezután elkezdődött a következő adagolási lépés. Az összes reagens 

beadagolása négy szabályozási ciklusban történt, amelyet a hidroxilamin lépcsőzetes fogyása 

és az intermedier görbéjén jelentkező négy hullámhegy is jól szemléltet. Az intermedier 

koncentrációjának változásából az is megállapítható, hogy a reagens beadagolására a 

hidroxilamin gyorsabban intermedierré alakul, minthogy az intermedier továbbalakulna a 

termékké (gyorsabb felfutás és lassabb lecsengés). A hullámhegyek maximuma a 

reakciósebesség csökkenésével csökkent. 

 

4.5.10. ábra: A hidroxilamin és az intermedier valós időben számolt spektrális koncentrációi a 
enyhén lúgos közegben végzett oximképzési reakcióban 

A szabályozás fontosságára a 4.5.11. ábra is rávilágít. Ezen a hőmérsékletprofilokat 

hasonlítottuk össze a két különböző programmal végrehajtott enyhén lúgos közegű 

oximképzési reakció esetén. A szabályozás nélküli esetben az exoterm reakció termelte 

nagyobb hőt a hűtés nem tudta elég gyorsan kompenzálni, amely a reakcióelegy 5°C-ról 

14°C-ra melegedéséhez vezetett. Ezzel szemben a szabályozott adagolás során csak kevéssé 

változott az elegyhőmérséklete (hibajel<1°C), amelyre a hűtőrendszer megfelelően reagálni 

tudott. 
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4.5.11. ábra: Az enyhén lúgos közegű oximképzés visszacsatolt szabályozással történt 

4.5.4. A reakciók Raman-jel alapú szabályozására tett törekvések összegzése 

A 4.5. fejezetben annak a lehetőségét mutattuk be, hogy egy korábban kristályosítási 

feladatokra épített berendezésben az alkalmazott fejlesztésekkel kémiai reakciók Raman jel 

alapú szabályozását is megvalósíthatjuk. Egy membránszivattyú és egy mérleg 

felhasználásával alakítottuk ki a félfolytonos technológiákhoz szükséges adagolórendszert, és 

az adagolás szabályozásához szükséges kommunikációs és szabályozó algoritmusokat is 

kidolgoztuk. Egy fecskendős adagolóval kis térfogatáramokat is pontosan adagolhattunk. 

Egy VB-Excel alapú programot fejlesztettünk a spektrumok valós időben történő kemometriai 

kiértékeléséhez. Ezzel lehetővé vált tetszőleges számú reakciókomponens koncentrációjának 

nyomon követése. 

A megállapított komponensek spektrális koncentrációit, a kísérleteinkben szabályozott 

jellemzőként, illetve végfeltételként alkalmaztuk. A fentiek szerint kialakított rendszer 

alkalmazhatóságát két reakciómodell segítségével vizsgáltuk. Az egyik modell a hidroxilamin 

és aceton erősen exoterm oximképzési reakciója volt, amelyet savas és semlegesített 

közegben is elvégeztünk. Az utóbbi esetben instabil intermedier halmozódhat fel a pH és a 

hőmérséklet függvényében. A spektrumokat fontos volt megfelelően kiértékelni, hogy 

mindegyik komponens koncentrációja becsülhető legyen. Az intermediert nem lehet tiszta 

állapotban előállítani, ezért a hozzá tartozó referenciaspektrumot MCR-ALS módszerrel 

állapítottuk meg. A savas közegben végzett oximképzési reakció esetében a kidolgozott 

szabályozó algoritmus a valós időben CLS módszerrel számított koncentrációkból a reakció 

pontos végpontját állapította meg. A semlegesített közegben végzett oximképzési reakció 
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esetében a szabályozó algoritmus meggátolta az intermedier felhalmozódását, és így 

megakadályozta egy potenciálisan veszélyes reakcióelegy kialakulását. 

Az elvégzett hardveres és szoftveres fejlesztéseknek köszönhetően elsőként oldottuk meg  

reakciók Raman jel alapú szabályozását. A kidolgozott módszer általánosítható, más kémiai 

folyamatok szabályozására is alkalmas. 
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5. Összefoglalás 
A disszertációban a Raman-térképezés és a Raman-spektrometria további fejlődése 

szempontjából kihívást jelentő kérdésekre adtunk olyan megoldásokat, amelyek használatával 

a későbbiekben még hatékonyabbá és kezelhetőbbé válhat e technika. Új ötleteinket 

elsősorban gyógyszertechnológiai célokra alkalmaztuk, melyekből a kísérletek 

eredményeként eddig még nem publikált és hasznosított módszereket fejlesztettünk ki. 

Különösen érdekes kihívás volt a Raman-térképek alapján megadható homogenitások 

számszerű összehasonlítása, mellyel az eltérő gyártástechnológiák összehasonlítása 

hatékonyan megvalósítható. E célra az általunk továbbfejlesztett makropixelezési eljárás az 

eddigieknél sokkal hatékonyabbnak bizonyult.  

Az igény, hogy egy ismeretlen mintában a főbb összetevők számát becsüljük, már régóta 

kutatómunkák fókuszában van. Erre egy újabb - a Raman-spektrometriában eddig még nem 

alkalmazott - eljárást, a VARCLUS változócsoportosítási algoritmust használtuk. Ugyanezen 

módszert találtuk alkalmasnak arra, hogy szelektív tartományokat jelöljünk ki ismeretlennek 

feltételezett mintában a hatóanyag amorf-kristályos hányadának meghatározására. 

A mennyiségi meghatározásban is sikerült előrelépéseket tettünk. Újabb módszerek 

kidolgozásával hatékonyabb kemometriai modelleket építettünk, különösen eltérő Raman-

aktivitású komponensek, továbbá hatóanyag-polimorfok és egyéb hasonló kémiai szerkezetű 

(spektrálisan is hasonló) anyagok egymás melletti kvantifikálására. A bemutatott módszerek 

közül a változókiválasztási algoritmusokkal (iPLS vagy GA) támogatott regressziók, illetve a 

nem-lineáris viselkedés kezelésére használt módszerek jelentettek előrelépést a korábban 

elterjedten alkalmazott módszerekhez képest. Ezek a modellek hatékonyan alkalmazhatók 

lesznek kristályosítási lépések vagy polimorfok illetve szilárd diszperziók 

stabilitásvizsgálatára, ha a mérések kivitelezésekor vagy a kiértékelés során fellépő zavaró 

tényezők csökkentését kívánjuk elérni. 

Bemutattuk, hogy transzmissziós Raman technikát használva a polimorfok egymás 

mellett is jól kvantifikálhatók. Bizonyítottuk, hogy genetikus-algoritmuson alapuló 

változókiválasztással még rövidebb mérések esetén is gyártásközi ellenőrzésekhez 

használható pontosságú modellek lehet építeni a rosszabb spektrum minőség ellenére. 

Elsőként valósítottunk meg szerves kémiai reakció és Raman-jelen és CLS-modellezésen 

alapuló visszacsatolásos szabályozását. A szabályozó algoritmust, és a szoftveres vagy 

hardveres fejlesztéseket is mind házon belül alakítottuk ki. A reakcióban képződő, nem 

izolálható intermediert csak valós időben tudtuk spektrálisan azonosítani, és MCR-ALS 
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módszerrel elkülöníteni a többi reakcióelegyben megtalálható összetevőtől. Ennek 

meghatározása kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a képződő veszélyesnek ítélt 

komponens felhalmozódását elkerülő, hatékony és biztonságos reakcióvezetést valósítsunk 

meg. 

Egyes fejezetekben több kemometriai eljárást is összehasonlítottunk. A közelmúltban 

kifejlesztett statisztikai módszer – az ún. rangszámkülönbségek abszolútérték-összege (SRD) 

– alapján végeztünk el számos nem-paraméteres összehasonlítást. Bizonyítottuk, hogy az 

SRD módszer a hagyományosan vizsgált modelljósági mutatók összehasonlításával szemben 

egy eltérő nézőpontot alkalmaz a módszerek összevetésére, s lényeges összefüggésekre hívja 

fel a figyelmet. Az SRD továbbfejlesztett verziói utat nyitnak igényes gyógyszeripari 

felhasználások előtt. Tapasztalataink alapján olyan korrelációs együtthatókból alkotott 

profilok és referenciaspektrumok összehasonlítására is fel tudjuk használni e módszert, 

amelyek akár ezer változót is tartalmazhattak. 

A disszertációban közölt eredmények egyaránt azt mutatták, hogy a Raman-spektrometria 

felhasználási köre tovább bővíthető, ha a kémiai térképezésben eddig még nem hasznosított 

kemometriai eljárásokat veszünk igénybe homogenitási vagy minőségi kérdések eldöntésére. 

Ugyanez az állítás érvényes, akkor is, ha a PAT fejlesztések irányvonalba illeszkedő 

mennyiségi modellépítést kívánunk megvalósítani. A Raman-jel alapuló folyamatkövetés, a 

gyógyszertechnológia lépések kulcsparamétereinek szabályozása, kritikus határok közt 

tartása, valamint a kísérleti tér QbD elveknek megfelelő jellemzése egyértelműen a jövő 

gyógyszertechnológia céljait szolgálják.  
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