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Cikkekk a témán kívül: 
 
1. J. Balla, C. Camarasu, "The GC-MS technique importance in 

environmental analysis", Anyagvizsgálók Lapja, 1996/1. 

 

2. A. Juhász, P. Buchwald, C. Camarasu, A. Csárdi, M. Pátfalusi, 

P. Kovács, N. Bodor, “The Effects of a High-Calorie, High-Fat 

Diet on the Oral Bioavailability of Talampanel among Healthy 

Volunteers from Different N-Acetylation Polymorphism Groups 

Determined by Genotyping”, J. Clin Pharm., under publication. 

 

1. Előzmények, célkitűzések 
 

A gyógyszerekből történő oldószermaradványok meghatározása a 

gyógyszeranalitika egyik legnehezebb feladata.  

Munkám célja  az alábbiakban írható le: 
 

A gyógyszerkönyvben leírt módszerek alkalmasak az oldószer 

maradványok meghatározására vízben oldódó gyógyszerek 

esetében. A szerves oldószerben oldódó gyógyszerek esetében 

azonban a leírt módszerek nem elég érzékenyek és szelektívek 

ahhoz, hogy megfeleljenek az ICH Q3C(M) által előírt előírásoknak. 

Munkánk elsődleges célja egy olyan érzékeny és szelektív 

mennyiségi meghatározásra alkalmas módszer kifejlesztése, 

optimálása és validálása volt, amely az oldószermaradványok 

meghatározását a vízben nem oldódó gyógyszerek esetében is 

lehetővé teszi. 
 

Saját és más laboratóriumok gyakorlati tapasztalatai alapján tudjuk, 

hogy a statikus gőztér analízis nem kompatibilis a modern GC-MS 

technikával, mivel nagy mennyiségű vizet, illetve magas forrpontú 

szerves gőzöket hoznak magukkal, amelyek kontaminálják a mintát 

illetve az El ionforrást korrodálják. Szükségessé vált tehát, olyan 

más mintaelőkészítési módszerek kidolgozása, amelyek 

kompatibilisebbek a GC-MS technikával. Ilyen mintaelőkészítési 

módszernek ígérkezett az oldószermentes szilárd fázisú 

mikroextrakciós mintaelőkészítési módszer (SPME). 

.
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Ezért fő célunk olyan SPME-GC-MS módszer kidolgozása volt, 

amely alkalmas oldószermaradványok meghatározására és 

azonosítására mind vízben, mind szerves oldószerben oldódó 

gyógyszerek esetében.  
  

ÖÖsssszzeeffooggllaallvvaa  tteehháátt  eeggyy  oollyyaann  aannaalliittiikkaaii  ccssoommaagg  kkiiddoollggoozzáássaa  

vvoolltt  aa  ccééll,,  aammeellyy  kkééppeess  mmeeggoollddaannii  aazz  oollddóósszzeerrmmaarraaddéékk  

aannaallíízziisshheezz  kkaappccssoollóóddóó  ffőő  kkiihhíívváássookkaatt..    
 

2. Vizsgálati módszerek és berendezések 
 

Munkám során a szerves oldószerben oldódó oldószermaradványok 

meghatározására statikus gőztér gázkromatográfiás rendszert 

használtam láng ionizációs, illetve elektron befogásos detektorokkal 

(HS-GC-FID/ECD). A kidolgozott módszereket az érvényben levő 

ICH és GLP előíratok alapján optimalizáltuk és validáltuk.  

A vízben vagy szerves oldószerben oldódó gyógyszerek vizsgálatára 

gőztér és gáztömör szilárd fázisú mikroextrakciót is végző 

gázkromatográfiás tömegspektrometriás (HS-SPME-GC-MS) 

rendszert használtam. 

A vizsgálatokban használt GC-MS készülék egy ioncsapdás 

tömegspektrométerrel rendelkezik. Az összes paramétert, valamint 

az optimalizálás és validálás folyamatát a publikációimban, illetve a 

Ph.D. disszertációmban részletesen leírtam. 

 

Poszterek a témán kívül: 
 
1. C. Camarasu, J. Balla, T. Halasi, "GC-MS study of some 

dithiocarbamate derivatives", 9th Danube Symposium on 
Chromatography, Budapest, 1993, Th-p-41. 

 
2. A. Halász, C. Camarasu, J. Balla, "Application of the internal 

standard method in routine GC analysis", 9th  Danube 
Symposium on Chromatography, Budapest, 1993, Th-p-31. 

 
3. N. Németh, C. Camarasu, J. Balla, "Pesticide analysis by 

GC-MS-SIM technique", XIII Conference on High-
Performance Separation Techniques, Balatonszéplak, 
Hungary, 1994, p. 97. 

 
4. C. Camarasu, J. Tóth, G. Bagyinski, J. Balla, "Waste water 

analysis by GC-MS ", XIII Conference on High-Performance 
Separation Techniques,Balatonszéplak, Hungary., 1994, 
p.93. 

 
5. A. Halász, C. Camarasu, J. Balla, "Volatile aromatic trace 

analysis from industrial waste waters", XIII Conference on 
High-Performance Separation Techniques, Balatonszéplak, 
Hungary, 1994, p. 95. 

 
6. J. Balla, C. Camarasu, N. Németh, "High performance 

analytical techniques in organic trace analysis", Scientific 
workshop of the Hungarian Academy of Sciences, 
Nyiregyhaza, Hungary, 1994, p. 98.  
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Poszterek a témában: 

 
1. C. Camarasu, M. Mezei, G. Bertók, "Residual solvents 

determination in pharmaceutical products by GC-HS and SPME-

GC-ITMS" Drug Analysis ’98 Conference, 11-15 May 1998, 

Brussels, Belgium, P-89. 

 

2. C. Camarasu, M. Mezei, "Residual solvents determination in 

pharmaceutical products by GC-MS-SPME”, 8th International 

Meeting on Recent Devlopments in Pharmaceutical Analysis 

(RDPA ’99), June 29-July 3, 1999, Rome, Italy, P-44.  

 

3. C. C. Camarasu, "Residual solvents determination in 

pharmaceutical products by HS-GC and SPME-GC-MS" Balaton 

Symposium ‘01 on High-Performance Separation Methods, 

September 3-5, 2002 Siófok, Hungary, best poster award. 

 

4. C. C. Camarasu, “Residual solvents determination in 

pharmaceutical products by SPME-GC-MS” 24th International 

Syposium on Chromatography, September 15-20, 2002, Leipzig, 

Germany, COUP-019. 

 

.

3. Új tudományos eredmények 
 
3.1. Elsőként mi fejlesztettünk és validáltunk két olyan módszert, 

amely minden szempontból megfelel a vízben nem oldódó 

gyógyszertermékek oldószermaradvány analízisére vonatkozó 

nemzetközi követelményeknek.  

 

Elsőként számoltunk be a mintaelőkészítés során felmerülő kritikus 

paraméterekről - a mintatérfogat, mátrix polaritás és a minta 

víztartalma- jelentőségéről. Elsőként prezentáltunk egy olyan 

módszeroptimalizálási megközelítést, amely figyelembe veszi az ún. 

„Risk Management” típusú megközelítést is.  

A fejlesztett módszerek különböző gyógyszeralapanyagok és 

készítmények oldószermaradvány analízisére változtatás nélkül 

használhatók, tehát általános módszerek.  

A módszerek robusztusak, jól reprodukálhatóak és alacsony 

költségigényűek. A nemzetközi hatóságok (FDA, EU, MHLW) 

jóváhagyták alkalmazásukat, ezért több mint öt éve számos 

laboratóriumban probléma nélkül használják ezeket a módszereket. 

Az USP tervezi metodológiánk bevezetését az új amerikai 

gyógyszerkönyvükben.  

 

3.2. A Gőztér SPME és Gáztömör SPME mintaelőkészítési 

módszereket mi vezettük be a gyógyszeranalízisbe; tisztáztuk és 

optimalizáltuk a fontos paramétereket.  
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Elsőként fejlesztettünk 3-3 SPME-GC-MS oldószermaradvány 
vizsgálati módszert kvantitatív és kvalitatív célokra, amelyek 
alkalmasnak bizonyultak mind vízben, mind szerves oldószerekben 
oldódó gyógyszeralapanyagok, illetve készítmények vizsgálatára.  
 
A kifejlesztett SPME módszerekkel lehetséges olyan alacsony 
koncentrációban jelenlévő feltételezett „Class I˝ szennyezők 
meghatározása, amelyeket a statikus gőztér analízissel nem lehetne 
meghatározni.  
 
Az ismertetett validált HS-GC módszerek a SPME-GC-MS 
módszerekkel együtt egy olyan analitikai csomagot képeznek, amely 
képes megoldani minden feladatot: oldószermaradványok vizsgálatát 
vízben nem oldódó gyógyszer alapanyagokból és készítményekből 
is. Más kutatók is hivatkoznak arra, hogy használják a megközelítési 
módunkat és módszerünket saját feladataik sikeres megoldásában. 
 
 
4. Az eredmények jelentősége 
 
Munkám során bevezettünk a gyógyszeranalitikába egy olyan 
új, komplett analitikai csomagot, amely képes megoldani 
mindennemű kihívást az oldószermaradványok meghatá-
rozásában a különféle gyógyszer termékek esetén.  
 
Módszereink, megközelítéseink jelentőségét jól tükrözi, hogy 
nemzetközileg elfogadottak, hivatkoznak rájuk, és széles körben 
használják azokat a világ számos gyógyszeripari 
laboratóriumában. 

5. Publikációk 
 
Cikkek a témában:  

 
1. C. Camarasu, M. Mezei, G. Bertók, "Residual solvents 

determination in pharmaceutical products by GC-HS and SPME-

GC-MS", J. Pharm. Biomed. Anal. 18 (1998) 623-638. 

 
2. C. Camarasu, M. Mezei, A. Szabo, "Headspace solid phase 

microextraction method optimization for residual solvent 

analysis" Acta Pharmaceutica Hungarica, 69 (1999) 77-84. 

 
3. C. C. Camarasu, "Headspace SPME method development for 

the analysis of volatile polar residual solvents by GC-MS",  J. 

Pharm. Biomed.Anal., 23 (2000), 197-210. 

 
4. C. C. Camarasu, "Unknown Residual Solvents Identification in 

Drug Products by Headspace Solid Phase Microextraction Gas 

Chromatography Mass Spectrometry", Chromatographia, 56 

(Suppl.) 2002, 131-136. 

 

5. C. C. Camarasu, "Residual Solvents Determination in Drug 
Products by Static Headspace-Gas Chromatography", 
Chromatographia, 56 (Suppl.) 2002, 137-143. 
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