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Az értekezésben szereplő rövidítések jegyzéke
1
 

(2D)NMR (Kétdimenziós) mágneses magrezonancia 

(spektroszkópia) 

4-MEC 4’-metiletkatinon 

ACN acetonitril 

ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

APCI atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció 

ATC anatómiai terápiás kémiai (osztályozó rendszer) 

BGE háttérelektrolit 

BSzKI Bűnügyi Szakértői Kutatóintézet 

CE kapilláris elektroforézis 

CGE kapilláris gélelektroforézis 

CI kémiai ionizáció 

CIEF kapilláris izoelektromos fókuszálás 

CITP kapilláris izotachoforézis 

CZE kapilláris zónaelektroforézis 

DAD diódasoros detektor/detektálás 

DAPPI deszorpciós atmoszférikus nyomású fotoionizáció 

DHP (1,4-)dihidropiridin (váz) 

DSS 4,4-dimetil-4-szilapentán-1-szulfonsav 

EDQM Európai Gyógyszerminőségi és Egészségügyi 

Igazgatóság 

EI elektronütközéses ionizáció 

EMA Európai Gyógyszerügynökség 

EMCDDA Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelőközpontja 

EOF elektroozmotikus áramlás 

ESI elektroporlasztásos ionizáció 

FIA folyamatos mintabevitelű analízist 

Fo-No Szabványos Vényminta Gyűjteményben 

                                                 
1
 A lista nem tartalmazza a mértékegységek és egyéb fogalmak nemzetközileg elfogadott és ismert 

rövidítéseit, illetve a dolgozatban megmagyarázott más jelöléseket (pl. egyenletek). 
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(FT-)IR (Fourier-transzformációs) infravörös (spektroszkópia) 

GC gázkromatográfia 

GEON Általános Európai OMCL Hálózat 

GMP helyes gyártási gyakorlat 

HILIC hidrofil kölcsönhatású folyadék-(ion)kromatográfia 

HMBC heteronukleáris több-kötéses korreláció  

HR(MS) nagyfelbontású (tömegspektrometria) 

HSQC heteronukleáris egykvantumos korreláció  

ICH Nemzetközi Harmonizációs Konferencia 

LOD kimutatási határ 

LOQ a mennyiségi meghatározás alsó határa 

MBDB metilbenzodioxolil-butánamin 

MDEA 3’,4’-metiléndioxietilamfetamin 

MDMA 3’,4’-metiléndioximetamfetamin 

MDPV 3’,4’-metiléndioxipirovaleron 

MeOH metanol 

MMI többszörös üzemmódú ionforrás 

MRM többszörös reakciókövetés 

MS(/MS) (tandem) tömegspektrometria 

Msup(1/2/3) 1-es/2-es/3-as számú modellkúp 

NaOS nátrium-oktánszulfonát 

NOE(SY) nukleáris Overhauser-effektus (spektroszkópia) 

OGYI Országos Gyógyszerészeti Intézet 

OMCL Hivatalos Gyógyszerellenőrző Laboratórium 

PAR csúcsterület-arány 

Ph. Eur. Európai Gyógyszerkönyv 

Ph. Hg. (VII./VIII.) Magyar Gyógyszerkönyv (VII./VIII. kiadása) 

ppm milliomodrész (parts per million) 

QQQ hármas kvadrupól (analizátor) 

(RP-IP)-(HP)LC (fordított fázisú ionpárképzős) (nagyteljesítményű) 

folyadékkromatográfia 

rpm fordulat/perc 
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RSD relatív szórás (relatív standard hiba) 

S/N jel-zaj viszony (signal-to-noise) 

SDS nátrium-dodecilszulfát 

SIM szelektív ionkövetés 

TIC teljes ionkromatogram 

TOF repülési idő (analizátor) 

UATR univerzális gyengített teljes visszaverődés 

USP az Egyesült Államok Gyógyszerkönyve 

UV ultraibolya  
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1. Bevezetés 

A gyógyszerkutatás és -gyártás elsődleges célja az emberiség életminőségének 

javítása a betegségek okának és/vagy tüneteinek megszüntetése, enyhítése, a szervezet 

ellenálló-képességének fokozása révén. A gyógyszer – mint a gyógyszeripar terméke – 

ehhez csupán egy szükséges, gyakran önmagában nem is elégséges eszköz, azonban 

kulcsfontosságú, hogy mennyire hatékonyan képes hozzájárulni a fenti cél eléréséhez. 

A gyógyszerfejlesztés három alappillére a hatásosság, az ártalmatlanság és a 

minőség. Utóbbi annál is inkább különleges jelentőségű, mert az első két sajátság egyik 

szükséges feltételét képezi. A tökéletes gyógyszer összetétele, formája olyan, hogy 

valamennyi eleme a kívánt hatás(ok) optimalizálását szolgálja, anélkül, hogy bármilyen 

kárt okozna a szervezetben. Egy gyógyszer minősége annál „jobb”, minél inkább 

megközelíti ezt az állapotot. A szükségesnél kisebb mennyiségű hatóanyag ronthatja a 

hatást. Az optimálisnál nagyobb hatóanyag-tartalom a mellékhatások kockázatának, 

súlyosságának mértékét növelheti meg, és ugyanezt eredményezheti a bomlástermékek 

és a gyártásból visszamaradt szennyezők jelenléte. A segédanyagok, a gyógyszerforma 

a farmakokinetikát és a hatóanyag stabilitását befolyásolják. 

A megfelelő gyógyszerminőség folyamatos biztosítása tehát az egészségügy egyik 

legfontosabb kérdése. A gyógyszerellenőrző hatóságra e téren alapvető feladat hárul. A 

nagyüzemi körülmények között előállított gyógyszerek forgalombahozatali 

engedélyezése során a kérelmezőnek – többek között – nemcsak azt kell bizonyítania, 

hogy a gyártási eljárás folyamatosan megfelelő minőségű terméket eredményez, hanem 

az ennek ellenőrzésére és igazolására használt módszerek alkalmasságát is. Ezzel együtt 

sem nélkülözhető a termékek hatóság által végzett analitikai minőség-ellenőrző 

vizsgálata, különösen azt figyelembe véve, hogy a termék élete nem ér véget a 

felszabadítással. 

Magyarország embergyógyászati gyógyszerekért felelős hatósági 

gyógyszerellenőrző szerve az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), amely mint 

ilyen, igen széles tevékenységi körrel rendelkezik.
2
 Az OGYI Gyógyszerminőségi 

Főosztályán belül Hivatalos Gyógyszerellenőrző Laboratórium (Official Medicines 

                                                 
2
 2011. május 1-jétől az OGYI a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 

Intézet részeként folytatja szakmai tevékenységét, mely azonban lényegét tekintve ezt követően sem 

változik. 
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Control Laboratory – OMCL) működik, mely a gyógyszerellenőrzéshez kapcsolódó 

laboratóriumi feladatokat látja el. Az Általános Európai OMCL Hálózatot (General 

European OMCL Network – GEON) az Európai Gyógyszerminőségi és Egészségügyi 

Igazgatóság (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare – 

EDQM) hozta létre 1995-ben, azzal a céllal, hogy elősegítse a gyógyszerhatóságok 

laboratóriumai közötti együttműködést és információcserét, valamint hogy lehetővé 

tegye egy egységes és igen magas szintű minőségi követelményrendszer alkalmazását a 

hálózaton belül. 

Az OGYI Laboratóriumában végzett vizsgálatok rendkívül sokfélék: a laboratóriumi 

munka minőségének ellenőrzését célzó jártassági vizsgálatoktól a piacellenőrzéseken át 

az egyedi mellékhatás-bejelentések és minőségi kifogások kivizsgálásáig terjednek. A 

feladatok rendszerint analitikai kémiai, gyógyszertechnológiai vagy radiokémiai 

jellegűek, de nem ritkán ezek kombinációjáról van szó. Tovább árnyalja a képet, hogy a 

törzskönyvezett, ipari körülmények között gyártott gyógyszer-specialitások és a 

patikákban egyedileg előállított magisztrális készítmények mellett az utóbbi években 

egy nemkívánatos új kategória, a hamis/illegális gyógyszerek csoportja is egyre inkább 

a figyelem középpontjába kerül. 

Nyilvánvaló, hogy az egyes problémák egészen eltérő megközelítést igényelnek, 

attól függően, hogy a vizsgálandó minták a fentiek közül mely kategóriába sorolhatók. 

A forgalombahozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek esetében a törzskönyvi 

dokumentumok rendszerint validált analitikai módszereket és szigorúan meghatározott 

követelményeket tartalmaznak. Ezektől eltérni legfeljebb alaposan indokolt esetekben 

szabad. Magisztrális készítményeknél olyan hatósági irányelvek rögzítik a gyógyszerek 

minőségi követelményeit, amelyek kidolgozásánál a közegészségügyi érdekeket és az 

előállítás körülményeit egyaránt figyelembe kell venni. A hamis és illegális termékek 

kivizsgálásánál az előzetesen rendelkezésre álló információk és a vizsgálatot kérő 

kérdései is döntő szereppel bírnak. 

E szerteágazó tevékenységi körön belül gyakran elengedhetetlen az új analitikai 

módszerek kidolgozása. Ennek célja lehet például egy már meglévő, elavult módszer 

korszerűsítése, a munkafolyamatok egyszerűsítése és gyorsítása, az anyagi és humán 

erőforrások felhasználásának hatékonyabbá tétele vagy újszerű problémák megoldása. 

Az elválasztástechnikák – különösen a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 
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(HPLC) – szelektivitásuk, automatizálhatóságuk, sokoldalúságuk és nem utolsó sorban 

az e téren tapasztalható folyamatos és dinamikus innováció folytán alapvető szerepet 

játszanak a gyógyszeranalitikában, a ma már rutinszerűen alkalmazott kapcsolt 

technikák (pl. kromatográfia + tömegspektrometria (MS) és/vagy mágneses 

magrezonancia (NMR) spektroszkópia) pedig új távlatokat nyitottak meg a 

szerkezetazonosítás és a mennyiségi meghatározás területén.  
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2. Célkitűzések 

Az értekezés célja, hogy három új analitikai módszer példáján keresztül 

szemléltesse a korszerű elválasztástechnikák alkalmazási lehetőségeit a hatósági 

gyógyszerellenőrzésben. Mindhárom példa az OGYI laboratórium munkája folyamán 

felmerült egy-egy valós gyakorlati probléma megoldását mutatja be, melyekhez 

különböző elválasztástechnikákat (kapilláris elektroforézis (CE), HPLC, HPLC-MS) 

vettünk igénybe.  

1. Célul tűztük ki, hogy törzskönyvezett, amlodipin hatóanyagot tartalmazó tabletták 

piacellenőrzése céljából gyors és egyszerű kapilláris zónaelektroforézis pásztázó 

módszert dolgozzunk ki, különböző gyártók által előállított, amlodipint tartalmazó 

tabletták hatóanyag-tartalmának meghatározására, illetve a tablettákban esetlegesen 

jelen lévő fő bomlástermék szintjének mérésére. A módszertől előzetesen elvárt 

legfontosabb teljesítményjellemző az volt, hogy megfeleljen a pásztázó 

vizsgálatokkal szemben támasztott általános követelményeknek, azaz legyen gyors, 

egyszerűen elvégezhető és költségkímélő, valamint hogy a mennyiségi 

meghatározás alsó határa a szennyezőre nézve ne legyen nagyobb, mint az előírt 

határérték fele, azaz 0,15%. 

A módszerrel szemben további minimális követelményként támasztottuk, hogy 

teljesítőképessége ne legyen rosszabb, mint az Európai Gyógyszerkönyvben (Ph. 

Eur.) előírt, megfelelő HPLC vizsgálatoké. Ennek értelmében a már kidolgozott és 

validált CE módszer és a Ph. Eur.-ban rögzített HPLC vizsgálatok összehasonlítása 

is céljaink között szerepelt, melynek során a teljesítményjellemzők (szelektivitás, 

érzékenység, pontosság, torzítatlanság) mellett anyagi (analízisidő, felhasznált 

oldószerek és reagensek mennyisége stb.) és környezetvédelmi (szerves oldószerek 

aránya) szempontokat is szándékunkban állt figyelembe venni. 

2. Egy egyedi magisztrális készítményt érintő mellékhatás-bejelentés kivizsgálása 

érdekében célunk volt egy olyan módszer kidolgozása, amely alkalmas teofillin, 

fenobarbitál, efedrin és kodein egymás melletti, megfelelő pontosságú 

meghatározására végbélkúpban. A vizsgálathoz HPLC technika alkalmazása tűnt 

célszerűnek, mivel a komponensek megfelelő elválasztásával biztosítható a 
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hatóanyagok szimultán mérése, anélkül, hogy zavarnák egymás meghatározását. 

Mivel az OGYI által kiadott szakvélemény alapvetően meghatározta a gyógyszerész 

felelősségének kérdését, a módszer kifejlesztése során különös figyelmet kellett 

fordítanunk az eredmények minőségbiztosítására, így a validálásra is. A módszer 

teljesítőképességével szemben támasztott minimális elvárásunk az volt, hogy a 

kapott eredmények alapján egyértelműen állást tudjunk foglalni, hogy a kúp 

hatóanyagainak mennyisége az elfogadási határértékeken belül van-e, tehát 

minőségi probléma állhat-e a bejelentett mellékhatások hátterében. 

3. Végezetül egy olyan kérdéssel foglalkozunk, amely a Magyar Vám- és 

Pénzügyőrség által illegális gyógyszerforgalmazás gyanújával szakvéleménykérésre 

beküldött, laboratóriumunk által pszichotróp hatású katinonszármazékokként 

azonosított porminták kapcsán merült fel. Célunk egy olyan HPLC-MS/MS célzott 

pásztázó módszer kidolgozása volt, amely lehetővé teszi 6 katinonszármazék 

egymás melletti gyors és egyszerű kimutatását, illetve azonosítását. Egy ilyen 

módszer nagyban megkönnyíti és felgyorsítja a laboratórium munkáját, ami azért 

lényeges, mert a szakvélemény adási kötelezettséghez általában szigorú határidők 

társulnak. 

A módszer célcsoportját a munka kezdetén rendelkezésünkre álló, a mintákból 

származó mefedron, flefedron, butilon és MDPV képezte, melyek azonosságát és 

tisztaságát megfelelő analitikai technikákkal kellett ellenőriznünk. A célcsoportot 

két további anyaggal, a metilonnal és a metedronnal is kibővítettük, mivel ezek a 

rendelkezésünkre álló információk alapján szintén elterjedtek a pszichotróp hatású 

anyagok fogyasztóinak körében. A tudományos közlemények és hatósági jelentések 

alapján azzal is számolnunk kellett, hogy a vegyületek nemcsak viszonylag tiszta 

porokként, hanem gyógyszerformákban is, például porhígításként, tablettaként vagy 

kapszulaként érkezhetnek vizsgálatra. Ezért fontosnak tartottuk, hogy a módszer 

megfelelő kiindulási alapként szolgáljon mennyiségi meghatározásokhoz is. 

Tájékoztatásként a kimutatási határ meghatározását is célul tűztük ki. 

A célzott pásztázó módszer kidolgozásával egy időben érkezett vizsgálatra az a 

minta, amelyről a kezdeti vizsgálatok alapján úgy véltük, hogy egy új 

katinonszármazék lehet. Ezzel kapcsolatban célul tűztük ki a molekula azonosítását 

és szerkezetének részletes felderítését HPLC-MS/MS, nagyfelbontású repülési idő 
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(TOF)-MS, valamint NMR spektroszkópia segítségével. Célunk volt továbbá a 

vegyület tisztaságának ellenőrzése és annak megállapítása is, hogy a bázissal vagy 

annak sójával van-e dolgunk, ami az infravörös (IR) spektrum közlése 

szempontjából volt fontos. Végezetül megvizsgáltuk azt is, hogy a meglévő HPLC-

MS/MS módszer kiterjeszthető-e az újonnan azonosított vegyületre is. 

Az új alkalmazott kutatási eredmények prezentálásán felül a három példa egymás 

mellé helyezésével egyúttal rá kívánunk világítani az egyes problémák megoldása során 

alkalmazott, a feladatok jellegénél fogva eltérő megközelítések alapvető különbségeire 

is. 
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3. Előzmények és irodalmi áttekintés 

3.1. Amlodipin-bezilát-tartalmú gyógyszerek piacellenőrző vizsgálata kapilláris 

elektroforézissel 

Az OGYI laboratóriumának egyik lényeges feladata a törzskönyvezett 

gyógyszereket érintő piacellenőrző tanulmányok folytatása, ami a kereskedelmi 

forgalomból vett gyógyszerminták minőségellenőrzését jelenti.
3
 Az ilyen vizsgálatok 

során tapasztalt – szerencsére nagyon ritkán előforduló – minőségi problémáknál nem 

ritkán tapasztalható, hogy nem az adott gyártási tétel felszabadításakor, hanem a 

szállítás és/vagy tárolás során keletkeznek. A piacellenőrző vizsgálatok hatékonnyá 

tételéhez olyan módszerek kidolgozása szükséges, amelyek megbízhatók, gyorsak, 

egyszerűek, lehetőleg olcsók és nem utolsósorban lehetővé teszik a különböző 

gyártóktól származó, de azonos hatóanyagot tartalmazó készítmények egyidejű 

tesztelését. 

A Ph. Eur. egyedi cikkelyei a gyógyszerformákba bekerülő ható- és segédanyagokra 

vonatkoznak, ugyanakkor nem feltétlenül alkalmazhatók közvetlenül magukra a 

készítményekre. A probléma saját fejlesztésű módszerekkel oldható meg. Célszerű ún. 

pásztázó (screening) vizsgálatokat bevezetni. Ezek jellemzője, hogy nem a minta teljes 

vizsgálatára törekszenek, hanem annak néhány olyan jellemző tulajdonságára 

fókuszálnak, amelyek ismerete utalhat a termékben bekövetkezett lényeges minőségi 

változásokra. Példaként említhető a jellemző bomlástermékek koncentrációjának és a 

hatóanyag-tartalom változásának nyomon követése, a hatóanyag és a készítmény 

szintjén egyaránt. A pásztázó módszerek létjogosultságát megerősíti az ICH 

(International Conference on Harmonisation) megfelelő irányelve is [1], amely szerint a 

gyártó által felszabadított és kereskedelmi forgalomba bocsátott termékek ellenőrzése 

során csak a bomlástermékeket kell vizsgálni, és nem szükséges kitérni a kizárólag a 

gyártási folyamatból származó szintézis-melléktermékekre. 

A pásztázó módszerek egyik legfontosabb célja a hatóság munkájának 

leegyszerűsítése, gyorsítása és/vagy a vizsgálatok költségeinek csökkentése. Célszerű 

tehát olyan analitikai technikát alkalmazni, mellyel a fenti célok lehetőleg együttesen 

                                                 
3
 A magisztrális készítmények ettől függetlenül működő piacellenőrzését ebben a részben nem érintjük. 
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megvalósíthatók. Munkánk során azért választottuk a CE-t, mert úgy véltük, megfelel a 

fenti kritériumoknak. 

A módszert olyan gyógyszerekre szerettük volna kidolgozni, melyeket gyakran és 

kiterjedten alkalmaznak, továbbá piaci jelenlétük is számottevő. Az amlodipint 

tartalmazó tabletták e tekintetben kiváló célcsoportnak tűntek. 

3.1.1. A CE elve; gyógyszeranalitikai alkalmazhatóságának összehasonlítása a HPLC-

vel 

A CE olyan analitikai technika, amelynek egyszerűsége, gyorsasága és viszonylagos 

olcsósága különösen jól kihasználható a pásztázó vizsgálatokban. A CE alkalmazása 

mind a felhasználási területet, mind a metodikát tekintve igen változatos. Ezzel együtt, 

mivel a legtöbb törzskönyvi dokumentáció és egyéb hivatalos validált módszer, így 

például a gyógyszerkönyvi cikkelyek vizsgálatai is, a HPLC-t részesítik előnyben a 

gyógyszerek tisztasági vizsgálatára és tartalmi meghatározására, indokolt a két 

elválasztási technika rövid összehasonlító áttekintése. 

A HPLC legnagyobb előnye a CE-vel szemben kétségkívül a lényegesen szélesebb 

körű alkalmazás. A Ph. Eur.-t tekintve elmondható, hogy az egyedi cikkelyek rokon 

vegyületek meghatározására előírt vizsgálatainak több mint 90%-a valamilyen, 

többségében fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszer. A tartalmi 

meghatározások tekintélyes hányada esetében szintén hasonló a helyzet, ahol csak a 

potenciometriás titrálások fordulnak elő nagyobb arányban. 

A HPLC mellett szól az eredmények jó reprodukálhatósága egy adott rendszerben, a 

technika sokoldalúsága, a számos gyártó jelenléte a piacon. A sokféle detektor és a 

legkülönfélébb tulajdonságú oldószerek miatt a gyógyszeranyagok többsége 

folyadékkromatográfiásan jól mérhető, új módszerek kidolgozásához pedig a több 

évtizedes tapasztalatokon alapuló, felbecsülhetetlen mennyiségű szakirodalmi anyag 

nyújthat segítséget. A különböző kémiai minőségű állófázisok (pl. szilikagél, polimer 

vagy fém-oxid alapú töltetek és módosításaik) eltérő szelektivitása és sajátos 

tulajdonságai is kiválóan kihasználhatók. Nem véletlen tehát, hogy folyamatos a 

törekvés a HPLC más hatékony technikákkal (pl. MS) való kapcsolására, ami komoly 

lehetőségeket nyit például a gyógyszerellenőrző módszerek továbbfejlesztéséhez. 
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A CE sem az alkalmazás széleskörűsége, sem a tapasztalat terén nem veheti fel a 

versenyt a HPLC-vel. A Ph. Eur. 7. kiadása összesen 10 egyedi cikkelyben ír elő ilyen 

vizsgálatot, elsősorban azonosítás vagy speciális tisztasági vizsgálatok (pl. enantiomer-

elválasztás, peptid jellegű szennyezők stb.) céljára, további egy esetben pedig 

választható lehetőségként említi meg. Ezzel együtt a CE-t számos területen, így 

természetesen a gyógyszeranalitikában is mint a folyadékkromatográfia potenciális 

alternatíváját és kiegészítőjét tartják számon. 

A CE egyik legnagyobb előnye a kromatográfiás módszerekkel szemben a kitűnő 

kinetikai hatékonyság, ami a frontszerű áramlási profilnak köszönhető. A HPLC-ben a 

folyadék áramlása nyomáskülönbség hatására jön létre. A vezeték falánál elhelyezkedő 

és a középtengelyhez közeli folyadékrétegek között a súrlódási erő hatására 

sebességkülönbség alakul ki, ami lamináris áramlási profilt eredményez. A CE esetében 

ezzel szemben nincs nyomásesés: az elektrolit áramlását elektromos térerő indítja el és 

tartja fenn, amely ideális esetben a kis (leggyakrabban 25–100 µm) belső átmérőjű 

kapilláris teljes hosszában egyenletesen oszlik el. A mintadugó „szétterülése” tehát 

sokkal kisebb mértékű lesz, mint a HPLC-nél, ami értelemszerűen lényegesen 

keskenyebb csúcsokban mutatkozik meg. 

Minthogy a kapilláris alapesetben nem tartalmaz töltetet, a 

folyadékkromatográfiában fellépő számos csúcsszélesítő folyamat, így az egyenetlen 

töltés hatására kialakuló Eddy-diffúzió vagy az anyagátadási ellenállás következtében 

fellépő zónaszélesedés sem tud érvényesülni. Ennek eredményeként az elméleti 

tányérszámban akár nagyságrendnyi különbség is lehet a CE javára. 

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a CE rendszerint sokkal kevesebb 

oldószert igényel, ráadásul az elválasztás jellemzően vizes közegben zajlik. Ez egyrészt 

komoly anyagi megtakarítást jelent, másrészt környezetvédelmi szempontból is előnyös. 

Az elválasztásra használt kapillárisok többnyire egyszerű kvarcüvegből készült 

hajszálcsövek, melyek előállítása – szemben a folyadékkromatográfiás állófázisokéval 

és oszlopokéval – olcsó, egyszerű és viszonylag jól reprodukálható. Mindez első 

közelítésben azt eredményezi, hogy sokkal kevésbé várhatók a HPLC kolonnák gyártási 

tételeinek különbségeiből adódó eltérésekhez hasonló anomáliák, ráadásul a kvarc 

kapillárisok könnyen tisztíthatók és meghibásodás esetén egyszerűen pótolhatók. A 

gyakorlatot tekintve azonban meg kell jegyezni, hogy a kapilláris adott pontján, adott 
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körülmények között fennálló elektromos térerő nagyságát már aránylag apró eltérések, 

mint például az azonos típusúnak jelölt kapillárisok hossza vagy belső átmérője közötti 

különbségek, a használat során a belső falon keletkező sérülések, adszorbeálódott anyag 

stb. is képesek befolyásolni, a migrációs idők, esetleg a szelektivitás 

reprodukálhatóságának rovására. 

Más elektroforézis technikákhoz hasonlóan az elválasztás alapvetően a CE esetében 

is a komponensek eltérő töltése és/vagy mérete alapján történik. Példaként említhető a 

legegyszerűbb alkalmazás, a kapilláris zóna elektroforézis (CZE). Az összetevők 

vándorlási sebességét az elektroozmotikus áramlás (EOF) „mozgékonysága” (µEOF) 

mellett saját mozgékonyságuk (µ) befolyásolja, a következőképpen: 

Eμ)(μv EOF , 

ahol v a komponens vándorlási sebessége, E pedig az elektromos térerő. Az egyenletben 

szereplő µEOF tag a háttérelektrolit (background electrolyte: BGE) viszkozitásától és 

dielektromos állandójától, illetve a kapilláris fala mentén kialakuló ionos kettősréteg 

által okozott potenciálkülönbségtől (ζ-potenciál:) függ. Utóbbi nagyságát többek között 

az ionerősség és a pH határozza meg. A másik tag (µ) az adott összetevőre jellemző: 

rη

q
μ

6
. 

Ebben az egyenletben q a komponens töltése, η a közeg viszkozitása, r pedig a ion 

Stokes-sugara. Világosan látszik tehát, hogy a CZE-ben az elválasztás alapja a 

molekulák adott pH-n jellemző töltésének, továbbá Stokes-sugarának
4
 különbsége, ahol 

utóbbi az Offord-féle modellt: 

3/2
~

M

q
μ , 

figyelembe véve (ahol M a relatív molekulatömeg) összefüggést kell, hogy mutasson a 

molekulatömeggel, még akkor is, ha az Offord egyenlet peptidekre érvényes [2]. 

Ezzel együtt számos megoldás született a szelektivitás növelésére a különböző 

vegyületek egyéb tulajdonságai alapján. Ilyen például a micelláris elektrokinetikus 

kromatográfia (MEKC), melynek segítségével polaritásuk szerint akár töltéssel nem 

rendelkező molekulák is elválaszthatók, a makromolekulákat méretük alapján elválasztó 

                                                 
4
 A Stokes-sugár annak a fiktív szilárd, gömb alakú részecskének a sugarával egyenlő, amelynek diffúziós 

sebessége az adott közegben, adott körülmények között megegyezik a molekuláéval. 
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kapilláris gélelektroforézis (CGE), továbbá a kapilláris izoelektromos fókuszálás 

(CIEF), amelynek előnye, hogy izoelektromos pontjuk különbsége alapján kiváló 

felbontóképességgel (ΔpI = 0,005) képes elkülöníteni egymástól a peptid- és 

fehérjemolekulákat. Említést érdemel még a kapilláris izotachoforézis (CITP), 

amelynek során a komponensek egymástól igen élesen elkülönülő sávokban, de azonos 

sebességgel mozognak. A kapott elektroferogram ebben az esetben tehát nem csúcsokat, 

hanem sávokat eredményez. 

A számos előny mellett meg kell említeni néhány nyilvánvaló hátrányt is. Ezek 

egyik oka a CE módszerek során használt igen kis injektálási térfogat. A mintabevitel 

két legelterjedtebb módja a hidrodinamikus és az elektrokinetikus injektálás. Előbbinél 

adott ideig tartó túlnyomással, utóbbinál elektromos tér alkalmazásával juttatjuk a 

mintát a kapillárisba. Ennek nyomán a mintatérfogat ingadozása sokkal kifejezettebb, 

mint a folyadékkromatográfiában, ahol fix térfogatú injektálásra van lehetőség, akár 

több száz µl nagyságrendben is. Mindez azt eredményezi, hogy a HPLC esetében 

jellemző jó ismételhetőség elérése CE-ben lényegesen nehezebb feladat, melynek 

megoldásához a legtöbbször belső standard alkalmazása szükséges. 

A másik nagy probléma a kimutatási határ lehet. A leggyakrabban alkalmazott 

ultraibolya (UV) detektor esetében a kapilláris keskeny belső átmérője – azaz a 

meglehetősen rövid fényút – komoly korlátozó tényezőt jelent, melynek 

kiküszöbölésére ugyan léteznek megoldások, ám ezek vagy csak egy nagyságrenden 

belüli javulást eredményeznek (mint a belső átmérő megnövelésével előállított 

buborékcellák) vagy meglehetősen bizonytalanul alkalmazhatók (mint a mechanikai 

hatásokra igen érzékeny „Z-cella”). Más lehetőségként egyes méréseknél a kapillárison 

belül igyekeznek a mintát dúsítani, amelynek egyik változata a fent említett CITP, de 

hasonló eredmény érhető el akkor is, ha az alkalmazott elektrolit vezetőképessége 

lényegesen nagyobb, mint a mintáé. Ekkor a mintakomponensek a normális migráció 

bekövetkezése előtt igen keskeny sávokban torlódnak össze. 

Annak ellenére tehát, hogy a CE-nek bizonyos szempontból vannak hiányosságai a 

HPLC-vel szemben, folyamatos a törekvés a módszer vitathatatlan előnyeinek 

kihasználására. Ez a tendencia tetten érhető a gyógyszeranalitikában is, amit számos ide 

kapcsolódó összefoglaló tanulmány és könyv [3-12] is bizonyít. 
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3.1.2. Az amlodipin gyógyászati felhasználása, kémiai tulajdonságai és analitikája 

Az amlodipin (1. ábra) a kalcium-csatorna blokkolók családjába tartozó vegyület, 

melyet a gyógyászatban széles körben alkalmaznak, elsősorban magas vérnyomás és 

koszorúér-problémák kezelésére. Egyes készítmények más típusú kardiovaszkuláris 

szerekkel, angiotenzin-konvertáz enzim gátlókkal (lizinopril) és angiotenzin-II receptor 

antagonistákkal (valzartán) együtt tartalmazzák. Az eredetileg az amerikai Pfizer 

gyógyszergyár által 1992-ben Norvasc
®
 néven piacra dobott amlodipin rövid időn belül 

fantasztikus karriert futott be a világ gyógyszerpiacain. 2002 és 2004 között például 

rendszeresen évi 3,5 milliárd dollár feletti forgalmat produkált és folyamatosan a világ 

10 legsikeresebb gyógyszere közé tartozott [13]. A szabadalom lejártával ennek 

megfelelően világszerte számos generikus gyártó is megjelent a piacon a saját 

változatával. 

Magyarországon a dolgozat készítése idején mintegy 30 különböző gyógyszercég 

rendelkezik engedéllyel amlodipint tartalmazó gyógyszer forgalomba hozatalára. A 

kereskedelemben ezek a termékek (monoterápiás vagy kombinált készítmények) 

amlodipinre vonatkoztatva 5 és 10 mg hatáserősségű tablettaként kaphatók
5
. A 

gyógyszerek a hatóanyagot benzolszulfonsavas (amlodipin-bezilát) vagy maleinsavas 

(amlodipin-maleát) só formájában tartalmazzák. 

Az amlodipin-bezilát a Ph. Eur. 7. kiadásában egyedi cikkellyel rendelkezik [14]. A 

cikkely az anyag minőségére vonatkozó követelményeket, illetve az azonosság, a 

tisztaság és a tartalom meghatározására alkalmas analitikai vizsgálatokat ír elő. A 

„Rokon vegyületek” pont alapján a hatóanyag gyártása során keletkező gyártási 

köztitermék-maradványok és melléktermékek, illetve a jellemző bomlástermék szintjét 

folyadékkromatográfiás módszerrel kell meghatározni. 

A Ph. Eur.-ban a követelmények megállapítása során a lehetséges szennyezőket két 

kategóriába sorolják. Az „egyedi határértékhez nem kötött (nem specifikált) 

szennyezők” közé azok tartoznak, amelyekre általános elfogadási határérték van előírva, 

saját határérték ugyanakkor nincs feltüntetve. Az „egyedi határértékhez kötött 

(specifikált) szennyezők” ezzel szemben a hatóanyag olyan jellemző (azonosított vagy 

azonosítatlan szerkezetű) szennyezői, amelyek szintjét valamilyen oknál fogva egyedi 

                                                 
5
 Egyes generikumok esetében 2,5 és/vagy 7,5 mg hatáserősség is létezik. 
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követelménnyel szükséges szabályozni. Az amlodipin-bezilát cikkelyben négy ilyen 

szennyező, köztük a D-szennyezőként jelölt ún. piridin analóg (más néven oxidált 

amlodipin) van feltüntetve (1. ábra), amely az amlodipin legfőbb bomlásterméke [15, 

16]. A többi felsorolt szennyező a gyártási folyamat melléktermékének tekinthető [17]. 

 

1. ábra. Az amlodipin-bezilát és a D-szennyező szerkezeti képlete. 

Kémiai szerkezetét tekintve az amlodipin 1,4-dihidropiridin-vázas (DHP) molekula. 

A hasonló felépítésű gyógyszerek csoportjának „dipin” elnevezése is a váz nevéből 

ered. A dipinek közös szerkezeti tulajdonsága, hogy a DHP gyűrű nitrogénje 

szubsztituálatlan állapotú, a 3. és 5. szénatomon észtercsoport található, míg a 2. és 6. 

szénatomhoz rendszerint alkillánc, többnyire két metilcsoport kapcsolódik. További 

jellemző a 4. szénatomhoz kapcsolódó, elektronszívó szubsztituenst tartalmazó aromás 

gyűrű jelenléte. Az amlodipin esetében – ritka kivételként – a 2. szénatomon hosszabb, 

egy éter- és egy láncvégi primer aminocsoportot is tartalmazó oldallánc található. 

Utóbbi okból kifolyólag az amlodipin bázikus tulajdonságú. 

A dipinek általánosságban a gyűrű-nitrogénen nem képesek protonálódni, egyrészt a 

környező csoportok árnyékoló hatása, másrészt a nemkötő elektronpár aromatizációs 

hajlama miatt [18]. A láncvégi primer aminocsoporthoz tartozó pKa értékre többféle 

adat is található a szakirodalomban. Egy Caron és munkatársai által jegyzett publikáció, 

amely az amlodipin ionizációs képességével, lipofilitásával és molekuláris 

modellezésével foglalkozik, a több forrásból származó, tisztán vizes közegben, illetve 

metanolos elegyekben extrapolációval meghatározott pKa értékeket figyelembe véve, 

9,1 átlagértéket javasol [19]. Más források szerint ugyanakkor az amlodipin pKa értéke 

8,7 [20]. A logP állandóra a források szerint a 3,0 körüli érték jó közelítésnek tekinthető 

[18, 19]. 
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Világméretű sikerét tekintve nem meglepő, hogy az amlodipinnel törzskönyvezése 

óta számos tudományos közlemény foglalkozik. A cikkek tekintélyes része elsősorban 

farmakológiai, biológiai és élettani jellegű, ezek nem kapcsolódnak szorosan a dolgozat 

témájához. Az alábbiakban tehát kizárólag az amlodipin analitikáját érintő munkák 

rövid áttekintése következik, elsősorban a gyógyszerminőségi kérdésekre koncentrálva. 

Az amlodipint tartalmazó gyógyszerkészítményekben a D-szennyező a hatóanyag 

esetleges bomlása révén képes felhalmozódni, ami azért nem kívánatos, mert a dipinek 

esetében a bomlástermékek rendszerint hatástalanok [16]. A probléma régóta ismert, 

hiszen a D-szennyező gyors és egyszerű mennyiségi meghatározására már korábban is 

dolgoztak ki módszert. Ragno és munkatársai a vegyület természetes (közvetlen 

napfény) és mesterséges fény (UV lámpa 280-360 nm tartományban) hatására 

bekövetkező bomlási reakcióját vizsgálták, amelyhez derivatív UV spektrofotometriás 

módszert dolgoztak ki és validáltak [15]. A tabletták megfelelően hígított etanolos 

oldatai spektrumának harmadik deriváltját vizsgálva lehetővé vált a két komponens 

egymás melletti meghatározása. A módszer a szerzők szerint alkalmasnak bizonyult 

amlodipint tartalmazó gyógyszerkészítmények rutinszerű minőség-ellenőrzésére, 

azonban a mennyiségi meghatározás alsó határa 1% volt, ami nem elég szigorú például 

amlodipin-bezilát hatóanyag gyógyszerkönyvi minőségének (határérték: 0,3%) 

ellenőrzése céljára, tehát hatóság által végzett pásztázó vizsgálathoz nem használható. 

Ide tartozik, hogy a kutatócsoport a későbbiekben olyan, ciklodextrin, liposzóma és 

mikrogömb alapú zárványrendszereket dolgozott ki, amelyek az amlodipin magukba 

ágyazásával jelentősen tudták növelni annak stabilitását a hagyományos 

gyógyszerformákhoz képest [21]. 

Egy japán munkacsoport HPLC módszerrel vizsgálta három dihidropiridin-vegyület, 

köztük az amlodipin fény hatására bekövetkező bomlásának kinetikáját, utóbbit az 

amlodipintartalom csökkenésén és a D-szennyező mennyiségének növekedésén 

keresztül [16]. A szennyezőt frakciógyűjtést követően MS-sel azonosították. A szerzők 

azt tapasztalták, hogy az alkalmazott standard besugárzási körülmények mellett a D-

szennyező 24 órát követően jelent meg kimutatható mennyiségben a kromatogramon. A 

bomlás sebességi állandójának számított értéke 0,0110 h
-1

 volt, a felezési idő pedig 60 

óra. Az eredményt összehasonlítva a fent említett közleményben megjelent 0,0035 h
-1

 

sebességi állandóval arra a következtetésre jutottak, hogy noha a két érték az eltérő 
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besugárzási körülmények miatt nem feltétlenül vethető össze közvetlenül, a különbséget 

az okozhatta, hogy amíg az előző munkacsoport egész gyógyszerformákat vizsgált, 

addig ők elporították a mintákat. A porítási művelet tehát feltehetőleg jelentős 

mértékben gyorsítja a hatóanyag bomlását a készítményben. 

Az amlodipin UV-látható spektrofotometriás meghatározásáról hatóanyagként vagy 

gyógyszerformák részeként egy sor további közlemény született. Rahman a molekula 

különböző vegyületekkel, nevezetesen 2,3-diklór-5,6-diciano-1,4-benzokinonnal, 

aszkorbinsavval, valamint ninhidrinnel képzett színes komplexeinek abszorbanciáját 

mérte 580, 530, illetve 590 nm-en [22, 23]. A szerző további módszereket is 

kidolgozott, amelyek az amlodipin vas(III)-ionnal történő oxidációját követően a 

keletkezett vas(II) különböző komplexeinek, illetve az ammónium-heptamolibdát-

tetrahidráttal végbemenő reakció termékeként keletkező molibdénkék 

spektrofotometriás mérésén alapulnak [24]. Basavaiah szintén a vas(III) → vas(II) 

redukción alapuló közvetett meghatározásból indult ki, amikor amlodipin- és felodipin-

tartalmú gyógyszerek, illetve tiszta hatóanyagok tartalmi meghatározását végezte. A 

dipinek oxidációját követően a vas(II) iont hexaciano-ferrát(III) ionnal „visszaoxidálta”, 

és a keletkezett [Fe(CN)6]
4-

 abszorbanciáját mérte 760 nm-en [25]. 

Argekar és Powar nagy hatékonyságú vékonyréteg-kromatográfiával végezte 

amlodipint és atenololt tartalmazó tabletták hatóanyag-tartalmának meghatározását [26]. 

A két komponensre kapott relatív szórás (RSD) értékek rendre a vizsgált tablettáktól 

függően 1,12% és 1,42% közé estek. A módszer torzítatlanságát jellemzi, hogy a 

mintákra kapott visszanyerési értékek 99,03% és 99,30% között voltak. Mindazonáltal a 

módszer nem tette lehetővé a szennyezők vizsgálatát. 

Más kutatók amlodipint és atorvasztatint tartalmazó kombinált készítményeket 

vizsgáltak HPLC-vel [27]. Az egyszerű fordított fázisú, oktadecilszililezett (C18) 

szilikagél töltettel kifejlesztett izokratikus módszer (acetonitril (ACN) + 0,025 M 

NaH2PO4 55:45 V/V; pH 4,5) alkalmasnak bizonyult egyrészt a két komponens 

mennyiségi meghatározására, másrészt a különböző mesterséges, bomlást előidéző 

körülményeknek (oxidáció, hidrolízis, hőhatás, fény) kitett tablettákban bekövetkező 

változások követésére, azaz a keletkezett bomlástermékek elválasztására. A szerzők 

ugyanakkor nem tettek kísérletet a bomlástermékek mennyiségének mérésére, hanem a 

hatóanyag-tartalom csökkenéséből vonták le következtetéseiket a stabilitást illetően. 
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Naidu és munkatársai amlodipin és benazepril hatóanyagokat tartalmazó tabletta 

tartalmi meghatározását végezték el [28]. A módszer lényege ebben az esetben is az 

volt, hogy mesterséges stresszkörülmények között tartott minták hatóanyag-tartalmát 

mérték, továbbá igazolták, hogy a keletkezett bomlástermékek nem zavarják a 

meghatározást. A HPLC vizsgálathoz C18-as töltetet használtak. A mozgófázis ACN 

(35%) és 50 mM foszfát puffer (65%) pH 7,0 értékre beállított elegye volt. 

Munkánk publikálását követően jelent meg egy közlemény, amely az amlodipin-

bezilátot tartalmazó gyógyszerek esetében potenciálisan keletkező alkil-bezilátok 

megfelelő érzékenységű kimutatását és meghatározását teszi lehetővé, egyszerű fordított 

fázisú HPLC módszerrel [29]. Az alkil-bezilátok maximális megengedhető 

koncentrációját az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) különösen szigorúan, 

rendszerint ppm nagyságrendben szabja meg, mivel genotoxikus szennyezőkről van szó. 

Ami a CE módszereket illeti, Martínez és munkatársai amlodipin-bezilát és öt 

további dipin (nifedipin, nimodipin, felodipin, nikardipin, lacidipin) elválasztására 

dolgoztak ki MEKC módszert [30]. Az optimális közeg 50 mM töménységű borát-

puffer volt, a pH-t 8,2-re állították be. A puffer 15% ACN-t is tartalmazott, 

micellaképzőként pedig 20 mM nátrium-dodecil-szulfátot (SDS) használtak. Ebben a 

rendszerben, +25 kV feszültség mellett, az amlodipin utolsóként, 14,1 perc migrációs 

idővel jutott el a detektorig. Az ACN és az SDS is elengedhetetlennek bizonyult a 

megfelelő csúcsfelbontás biztosításához. 

Minthogy az amlodipin királis molekula, és a két konfiguráció biológiai aktivitása 

eltér [18], számos tanulmány foglalkozik az enantiomerek elválasztásának 

lehetőségével. A kapilláris elektroforézis egyik különösen kedvelt alkalmazása éppen az 

optikai izomerek elválasztása, amely azzal együtt is érdekes probléma, hogy a 

hatóanyag – legalábbis egyelőre – a legtöbb gyártó által forgalomba hozott 

gyógyszerekben racémként fordul elő, így az enantiomerek elválasztása a minőségi 

vizsgálatok során ezekben az esetekben nincs előírva. 

Lukša és munkatársai éppen az enantiomerek eltérő biológiai hatását vizsgáló 

klinikai kísérlethez állították elő a racemátból a tiszta optikai izomerek 

benzolszulfonsavas sóit [31]. A preparatív munkát folyadékkromatográfiával végezték, 

azonban a folyamatok ellenőrzéséhez CE módszert is használtak, oly módon, hogy a 

háttérelektrolithoz α-ciklodextrint és metilcellulózt adtak. 
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Owens különböző ciklodextrineket alkalmazott királis elválasztás céljára, HPLC és 

CE módszerrel egyaránt, egyúttal pedig vizsgálta az amlodipinnel képzett komplexeik 

sztöchiometriáját és stabilitását is [32]. A kromatográfiás technikánál a vizsgált 

ciklodextrinek közül csak az anionos szulfobutiléter-β-ciklodextrin adott megfelelő 

elválasztást (a kromatografálási idő mintegy 22 perc volt). A CE két anionos (az előbbin 

kívül karboximetil-β-ciklodextrin) és egy semleges (hidroxipropil-β-ciklodextrin) 

ciklodextrinnel is megfelelőnek bizonyult, az elválasztás legfeljebb 18 perc alatt 

végbement. Valamennyi esetben az R-enantiomer vándorolt gyorsabban. 

Más kutatók több szintetikus 4-aril-1,4-dihidropiridin enantiomereinek preparatív 

elválasztását oldották meg diasztereomer sóképzéssel, és az eredmény ellenőrzéséhez ők 

is CE módszert dolgoztak ki [33]. Kontrollként két ismert DHP-t, a nikardipint és az 

amlodipint is bevonták a vizsgálatba. Érdekes módon az amlodipin esetében semleges 

α-ciklodextrinnel is megfelelő, alapvonalon történő elválást írtak le, ráadásul a felbontás 

is jobbnak bizonyult, mint Owens fent vázolt módszere esetében. 

Az amlodipin enantiomerek mennyiségét magas vérnyomású, amlodipinkezelésben 

részesülő betegek vérplazmájában is mérték [34]. Az elválasztáshoz hidroxipropil-β-

ciklodextrint használtak, amelyet 2,5 pH értékre beállított foszfát pufferhez kevertek. A 

detektálási hullámhossz 214 nm, a mennyiségi meghatározás alsó határa 0,7 µg/ml volt. 

A napok közötti ismételhetőség és a visszanyerés a mérés célját tekintve elfogadhatónak 

bizonyult (RSD < 10%, illetve visszanyerés > 85%). 

Közleményünk bírálásával közel egy időben jelent meg egy rendkívül érdekes 

tanulmány, mely amlodipin-maleát tablettákban stresszkörülmények (40 °C, 75% relatív 

páratartalom, 6 hónapos tárolás) között keletkezett két új bomlástermékről számol be 

[35]. A szennyezők kémiai szerkezetét nagy felbontású HPLC–MS/MS és HPLC–

2DNMR technikák alkalmazásával azonosították. Kiderült, hogy egyikük az amlodipin 

és a segédanyagként használt laktóz Maillard-reakcióval létrejövő származékával 

azonos, míg a második bomlástermék Michael-addíció révén keletkezik amlodipinből és 

a sópárként jelen levő maleátból. A közlemény rámutat a megfelelő sóforma és 

segédanyagok kiválasztásának jelentőségére, ugyanakkor kérdéses, hogy normál tárolási 

körülmények között mennyire kell számítani a fenti bomlástermékek megjelenésére. 
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3.2. Teofillin, fenobarbitál, kodein és efedrin egymás melletti tartalmi 

meghatározása egyedi magisztrális végbélkúpban fordított fázisú ionpárképzős 

(RP-IP)-HPLC-vel 

2008 októberében az OGYI-hoz mellékhatás-bejelentés érkezett egy magánszemély 

részéről. A bejelentő 13 hónapos gyermekének a háziorvos magisztrális végbélkúpot írt 

fel, melyet az apa egy helyi gyógyszertárban váltott ki. A készítmény vényen megadott 

összetétele – 10 kúpra számolva – a következő volt: 0,10 g teofillin, 0,10 g efedrin-

hidroklorid, 0,10 g kodein-hidroklorid, 0,025 g fenobarbitál-nátrium, 1 db Fenistil 24 

retard kapszula, 10,0 g kakaóvaj; adagolási rend: szükség esetén 1 kapszula. A fenti 

összetételű, nem hivatalosan „T-kúpként” ismert készítmény a Szabványos Vényminta 

Gyűjteményben (Fo-No) ugyan nem szerepel, de a háziorvosok nem ritkán alkalmazzák 

gyermekeknél croup kezelésére. A gyógyszert készítő patikával való konzultáció után 

kiderült, hogy a gyógyszerész a kakaóvaj helyett készítményalapként Adeps solidust 

(Ph. Eur.) használt, amit a módszer kidolgozásakor figyelembe vettünk. 

A bejelentés szerint a kúp beadását követően a csecsemő eszméletvesztésre utaló 

tüneteket produkált: nyitott, olykor felakadó szemmel mereven feküdt a hátán, külső 

ingerekre nem reagált, továbbá többször hányt és sűrűn kapkodta a levegőt. A tünetek 

jelentkezése ellenére a szülők nem vitték kórházba a gyermeket, akinél a tünetek két óra 

elteltével megszűntek, elaludt és másnap nyugodtan ébredt. A bejelentő hangsúlyozta, 

hogy a csecsemő korábban is kapott már ilyen kúpot, de soha nem jelentkeztek nála 

hasonló mellékreakciók. Intézetünkhöz a megmaradt kúpok (7 db + 1 töredék) a 

levélhez mellékelve jutottak el. A bejelentő az OGYI-tól a kúp összetételének 

vizsgálatát kérte. A készítmény egyedi összetétele és összetettsége új analitikai módszer 

kidolgozását tette szükségessé. A bejelentésről az OGYI hivatalosan tájékoztatta az 

országos tisztifőgyógyszerészt is. 

Az alábbiakban előbb röviden összefoglaljuk a magisztrális gyógyszerek minőség-

ellenőrzésének és minőségbiztosításának magyarországi hátterét és szabályait, 

elsősorban azokra a szempontokra koncentrálva, amelyek a fenti eset kivizsgálása 

tekintetében relevánsak, majd áttekintjük a vizsgálandó készítmény analitikája 

szempontjából lényeges szakirodalmi anyagot. 
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3.2.1. A magisztrális gyógyszerekkel kapcsolatos minőségi szempontok 

A magisztrális gyógyszerek a forgalombahozatali engedéllyel rendelkező gyári 

készítményekkel szemben különleges helyet foglalnak el a gyógyszerpiacon. Definíció 

szerint az ilyen készítmények gyógyszertárban, megfelelő előirat (Gyógyszerkönyv, Fo-

No, orvosi rendelvény) alapján készülnek, a gyógyszertár által ellátott betegek kezelése 

céljából [36]. Az alapvető különbséget tehát az eltérő előállítási körülmények és 

volumen jelentik. 

A törzskönyvezett gyári készítmények és a magisztrális gyógyszerek előállításának 

szemlélete gyökeresen különbözik egymástól. A tömegtermelésre berendezkedett ipari 

gyógyszergyártás folyamata sokkal jobban szabályozható, elsősorban mivel a 

készítmények összetétele állandó, illetve az előállítási eljárás tervezhető és 

automatizálható. Ennek megfelelően a törzskönyvezett gyógyszerek ellenőrzése terén 

folyamatos a fejlődés, és állandó a törekvés a nemzetközi szinten minél egységesebb 

szabályozás kialakítására. Ez tetten érhető például a gyógyszeripar globalizációjában, a 

forgalombahozatali engedélyezés európai eljárásainak kialakításában (centralizált, 

decentralizált, kölcsönös elfogadáson alapuló engedélyezési eljárások), a gyártóhelyek 

folyamatos inspektálásában vagy a törzskönyvi dokumentáció formai követelményeinek 

egységesítésében. 

A magisztrális készítmények ezzel szemben kis mennyiségben, gyakran egyedi 

összetétellel készülnek, nagyságrendekkel kisebb szeletet kihasítva a 

gyógyszerforgalomból. Az előállítás kevéssé vagy egyáltalán nem standardizálható és 

rendkívül sok múlik a gyógyszer készítésében résztvevő szakember(ek) szakmai 

felkészültségén és hozzáállásán, így a megfelelő minőség folyamatos biztosítása a 

törzskönyvezett gyógyszereknél alkalmazott módszerekkel nem lehetséges. 

Mindezek ismeretében jogosnak tűnik a dilemma, szükség van-e egyáltalán 

magisztrális gyógyszerekre? A kérdést szerencsére európai szinten is feltették, és az 

EDQM által rendezett szakmai konferencián a résztvevők igennel feleltek [37]. 

Indoklásuk szerint a gyári készítmények mint az átlagos igényekre szabott, uniformizált 

gyógyszerek nem minden esetben alkalmazhatók egy-egy beteg kezelésére. 

Felmerülhetnek speciális szükségletek, például a ható- vagy segédanyagokkal szembeni 

allergia, ritka betegség vagy a szokásostól eltérő adagolási igény esetén. Utóbbi tényező 



 25 

különösen a gyermekgyógyászatban kiemelkedő jelentőségű. Nem mellékes a 

gyógyszertárban előállított készítmények rendszerint igen kedvező ára sem. 

A magisztrális gyógyszerek szükségességét tehát továbbra sem kérdőjelezi meg a 

szakma, ez a tény azonban még inkább sürgetővé teszi a minőségbiztosítási kérdések 

megválaszolását. A törzskönyvezett gyógyszerekkel ellentétben a magisztrális 

készítmények kezelése terén az egyes európai országok gyakorlata nagyon eltérő [37]. 

Az előállítási módszerekről szóló szabványműveleti előírásokat, ajánlásokat, a 

magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható anyagokat nemzeti gyógyszerkönyvek 

és előirat-gyűjtemények tartalmazzák [38-43]. Magyarországon a FoNo-nak a dolgozat 

írásakor is hatályban levő, VII. kiadása [44] tölt be kulcsfontosságú szerepet, mely a 

készítmények pontos összetételén kívül az előállítás részleteire vonatkozó szakmai 

ajánlásokat is közöl. 

A 2006. augusztus 1-jével hatályba lépett VIII. Magyar Gyógyszerkönyv (Ph. Hg. 

VIII.) [45], gyökeres átalakulást hozott a korábbi magyar gyógyszerkönyvekhez képest, 

mivel teljes egészében Ph. Eur.-on alapul. Elsősorban azonban éppen a magisztrális 

gyógyszerkészítés és -forgalmazás nemzeti sajátosságai miatt volt szükség arra, hogy a 

VII. Magyar Gyógyszerkönyv (Ph. Hg. VII.) egyes rendelkezései a Ph. Hg. VIII. 

hatályba lépése után is érvényben maradjanak [46]. Ilyen részek többek között a 

dózistáblázatok, illetve azok alkalmazására vonatkozó rendelkezések, a 

gyógyszeranyagok tájékoztató és egyéb vizsgálataira vonatkozó részek, egyes kémiai 

gyógyszeranyagok, illóolajok, növényi drogok és gyógyszerkészítmények egyedi 

cikkelyei, illetve azok fejezetek, amelyekre a közleményben szereplő fejezetek és 

cikkelyek szövege hivatkozik. 

A nemzeti gyógyszerkönyvön és a vénymintagyűjteményen kívül Magyarországon 

az OGYI további irányelvek és módszertani levelek kiadásával szabályozza a 

magisztrális gyógyszerek előállítását és forgalmazását. A magisztrális gyógyszerek 

készítéséhez felhasználható anyagok listája az OGYI 2009-ben kiadott megfelelő 

közleményében (a továbbiakban: magisztrális lista) [47], valamint annak az OGYI 

honlapján is megtalálható módosításaiban található meg. A magisztrális listán az 

anyagok Ph. Hg. VII.-ben és Ph. Hg. VIII.-ban hivatalos nevén kívül a hatáserősségi 

csoport (keresztjelzés) és annak a minőségügyi rendszernek a neve is fel van tüntetve, 

amely szerinti minőségben az adott anyag gyógyszerkészítés céljára felhasználható. 
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Az OGYI-P-25-2010 dokumentum [48] részletes előírásokat tartalmaz egyrészt a 

minőség-ellenőrzés során elvégzendő vizsgálatok kiválasztásának módjáról, másrészt a 

minősítés alapelveiről. Itt jegyezzük meg, hogy az eset kivizsgálása idején az 

irányelvnek egy korábbi, 1988-ban hatályba lépett változata volt érvényben. A 2010-es 

módosítást követően a dokumentum ugyanakkor lényegét tekintve nem változott, és 

létrehozásának indoka csupán az volt, hogy alkalmazkodni kellett az időközben 

megváltozott jogi szabályozáshoz. Az OGYI-P-25 rögzíti többek között, hogy 

magisztrális „gyógyszerek készítéséhez csak bizonyítottan megfelelő minőségügyi 

rendszerben előállított (…), a vonatkozó gyógyszerkönyvi vagy az OGYI által megadott 

egyéb előírásoknak megfelelő gyógyszeranyag használható.” Ez azért nagyon fontos 

kitétel, mert magában foglalja, hogy egy gyógyszeranyag adott minőségügyi rendszer 

(pl. Ph. Eur.) szerinti minősítése nem lehetséges pusztán a vizsgálati követelményeknek 

való megfelelés utólagos bizonyításával, más szavakkal a minőség „nem vizsgálható 

bele” a termékbe. A gyakorlatban előfordul, hogy egy-egy ható- vagy segédanyag nem 

szerezhető be olyan minőségben, amelyet az OGYI magisztrális listája előír. Ilyenkor, 

amennyiben indokolt, a nagykereskedők az OGYI külön engedélyével forgalmazhatnak 

eltérő minőségű gyógyszeranyagokat is. 

A vizsgálatok kiválasztását illetően itt csak a dolgozatban tárgyalt módszert érintő 

vonatkozásokra térünk ki. A gyógyszerkönyvi készítmények esetében rendszerint az 

adott egyedi cikkely tartalmazza a minősítéshez szükséges vizsgálatokat, míg a Fo-No-s 

készítményeknél a vizsgálati módszereket az OGYI saját előirat-gyűjteményében adja 

meg (ún. OGYI-A-… jelű előiratok). Minthogy a szóban forgó kúp egyik kategóriába 

sem tartozik, az OGYI-P-25 szerint a vizsgálati pontokat az irányelv útmutatásai és saját 

szakértelme alapján az analitikusnak kell kiválasztania. Végbélkúpoknál például 

lényeges lehet az átlagtömeg eltérése a jelzett tömegtől, illetve az egyedi tömeg eltérése 

az átlagtömegtől, az oldódás/olvadás, a hatóanyag-tartalom és annak eloszlása stb. 

A minősítésre vonatkozóan az irányelv világos követelményrendszert fogalmaz 

meg, mely figyelembe veszi a magisztrális készítmények speciális előállítási 

körülményeit. Eszerint egy készítmény „megfelelő” minősítést kaphat, ha valamennyi 

vizsgálati pont eredménye az erre a kategóriára megadott határértékeken belül van. A 

második, „elfogadhatónak” nevezett kategória gyakorlatilag a „megfelelő” tartomány 

kiterjesztésének tekinthető. Az „elfogadhatónak” minősített készítmény valóban nem 
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elégíti ki a jó gyógyszerminőség követelményét, azonban terápiásan nem káros, nem 

veszélyezteti a beteg egészségét. „Elfogadható” minősítés esetén a tisztifőgyógyszerész 

a gyógyszertár ellen rendszerint nem alkalmaz szankciókat, azonban szóbeli vagy 

írásbeli figyelmeztetésben részesítheti. Végül „nem megfelelő” a készítmény, ha akár 

egyetlen vizsgálati pont eredménye is az „elfogadható” tartományon kívül esik. 

3.2.2. A kúp hatóanyagainak gyógyászati felhasználása, kémiája, analitikájuk 

szakirodalmi háttere 

 

2. ábra. A vizsgálandó hatóanyagok szerkezeti képletei, pKa értékei és ATC kódrendszer szerinti terápiás 

besorolása. 

Az orvosi vényen szereplő hatóanyagok mindegyike szerepel az OGYI magisztrális 

listáján, mely a teofillint, a kodeint és az efedrint az erős hatású gyógyszeranyagok közé 

(+ jelzés), a fenobarbitál-nátriumot pedig az altató- és nyugtatószerek közé (# jelzés) 

sorolja. A vegyületek szerkezeti képlete, pKa értéke és terápiás besorolása a 2. ábrán 

látható. Analitikai szempontból fontos, hogy míg a fenobarbitál egyértelműen, a 

teofillin pedig inkább savas karakterű (mindkettőnél laktám ↔ laktim tautoméria lép 

fel, ami a fenobarbitál esetében a nátriumsó képzésére is lehetőséget ad; a teofillinnél az 
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imidazol-nitrogén igen gyenge bázis), addig a kodein tercier, illetve az efedrin 

szekunder aminocsoportja protont képes felvenni, ami ezt a két molekulát bázikussá 

teszi. 

A Ph. Eur. mind a négy hatóanyagra vonatkozóan tartalmaz egyedi cikkelyt [49-52]. 

Ezek a gyógyszeranyagok tartalmi meghatározására kivétel nélkül titrálást írnak elő, 

ami a teofillin esetében argentometriás, a másik három vegyületnél pedig acidi-

alkalimetriás meghatározást jelent. A cikkelyek „Sajátságok” részében feltüntetett 

oldékonysági információkból kiderül, hogy általánosságban vízoldékony, apoláris 

oldószerekben rosszul oldódó anyagokról van szó. Az egyetlen kivételt a teofillin 

jelenti, melynél azonban a pH savas vagy bázikus tartományba történő eltolásával 

javítható a vízben való oldékonyság. Fentiek alapján kézenfekvőnek tűnt, hogy a 

hatóanyagok megfelelően megválasztott oldószerek esetén folyadék-folyadék 

extrakcióval hatékonyan elválaszthatók az erősen lipofil készítményalaptól. 

Az Egyesült Államok Gyógyszerkönyvében (USP), az európaitól eltérően, 

gyógyszerkészítményekre vonatkozó monográfiák is találhatók. Ezek között szerepel 

egy fenobarbitált, efedrint és teofillint tartalmazó tabletta, melynél a cikkely a tartalmi 

meghatározásra folyadékkromatográfiás módszert ír elő [43]. A kolonna 30 cm hosszú, 

C18 módosítású szilikagél állófázissal töltött, a mozgófázis ACN és pH 7,8 értékre 

beállított 10 mM foszfát puffer 24:76 térfogatarányú elegye, a térfogat áramlási 

sebesség 1,0 ml/perc. A rendszeralkalmassági követelmény szerint a szomszédos 

csúcsok közötti felbontás nem lehet kevesebb, mint 1,5, illetve az ismételhetőség relatív 

szórása nem haladhatja meg 2,0%-ot. A 20 perc mechanikus rázatásból álló minta-

előkészítésnél, valamint a referenciaoldatok készítésénél oldószerként 10 ml metanol 

(MeOH) és 100 ml kloroform elegyét kell használni, az oldatokat pedig kloroformmal 

hígítani. Az oldatok injektálását megelőzően egy származékképzési reakciót is be kell 

iktatni, melynek során az efedrint nátrium-metaperjodáttal benzaldehiddé kell oxidálni. 

A komponensek ezt követően UV-detektorral 241 nm-en mérhetők. Vélhetően az 

oxidációs lépés miatt a cikkely belső standardként butabarbitál alkalmazását javasolja. 

Ugyanezen tabletta hatóanyagainak tartalmi meghatározására dolgozott ki CE 

módszert egy amerikai munkacsoport [53]. Az elválasztást 50 mM foszfát pufferben 

végezték, az elektrolit pH-ja 8,0 volt, belső standardként metilparabént használtak. A 

komponenseket UV spektrofotométerrel, 220 nm-en detektálták. A teljes körűen validált 
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módszer analízisideje mindössze 9 perc volt. Legnagyobb előnyként a szerzők azt 

emelték ki, hogy egyáltalán nem volt szükség szerves oldószerek használatára, és az 

efedrin oxidálását is sikerült kiküszöbölni. 

Efedrin és teofillin együttesen az USP-ben megtalálható készítményétől eltérő 

összetételben is előfordul tablettákban, általában köhögés vagy asztma kezelésére. Ezek 

tartalmi meghatározására évtizedek óta több RP-HPLC módszer is rendelkezésre áll, 

attól függően, hogy milyen egyéb hatóanyagokat – ezek többnyire antihisztaminok 

és/vagy simaizom-görcsoldók – tartalmaz még az adott készítmény [54-56]. 

Az említett módszerek közül érdemes kiemelni egy török szerzőktől származó 

közleményt [56], mely a „szokásos” folyadékkromatográfiás meghatározás mellett egy 

derivatív UV spektrofotometriás módszert is bemutat. Ennek lényege, hogy a kalibráció 

során az efedrint és teofillint is tartalmazó keverékspektrum és a tisztán az egyik 

komponenst tartalmazó referenciaspektrum hányadosából képzett arányspektrum első 

deriváltjából kiválasztott két hullámhosszhoz tartozó értékekkel számolnak. 

Dang és munkatársai MEKC technikával oldották meg efedrin-hidrokloridot is 

tartalmazó teofillin tabletták hatóanyagainak meghatározását [57]. A BGE 20 mM borát 

puffer (pH 9,2) volt, micellaképzőként 50 mM nátrium-dodecilszulfátot, belső 

standardként hidroklorotiazidot, illetve az efedrin-hidroklorid esetében levamizol-

hidrokloridot használtak. A validálás során az is kiderült, hogy a módszer precizitása és 

torzítatlansága javul, amennyiben a csúcsterületek helyett a csúcsmagasságokat 

értékelik. 

Az efedrint és a kodeint sokszor alkalmazzák együtt vagy külön-külön, más 

anyagokkal kombinációban köhögéscsillapító szirupok alkotórészeiként. Ilyen típusú 

készítmények analízisére a szakirodalomban szintén számos példa található. 

Lau és munkatársai 1989-ben [58] RP-IP-HPLC módszert dolgoztak ki és 

alkalmaztak sikerrel 8 különböző hatóanyag (többek között kodein és efedrin) 

meghatározására szirupokban, melyhez C18 módosítású szilikagél állófázist, metanolból, 

vízből, tetrahidrofuránból és foszforsavból álló, pH-kontrollált eluenst és dioktil-

szulfoszukcinát ionpárképzőt használtak. A minta-előkészítés a szirupok eluenssel való 

hígításából állt.  

Ugyanez a munkacsoport 1995-ben szintén 8, az előzőektől néhány tagjában 

különböző vegyület szirupokból történő HPLC-s tartalmi meghatározását írta le, nitril 
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módosítású szilikagél oszlopon, ionpárképző alkalmazása nélkül, vizet, acetonitrilt, 

etanolt és perklórsavat tartalmazó eluenst használva [59]. A módszer érdekességeként a 

méréseket UV detektálás helyett indirekt konduktometriás detektorral végezték. 

Hood és munkatársai a fenti módszerek egyszerűsítését és az analízisidő 

lerövidítését tűzték ki célul és valósították meg [60], amikor C8 módosítású szilikagél 

állófázison gradiens módszerrel választottak el és határoztak meg efedrint, kodeint és 

klórfeniramint, kevesebb, mint 7 perc alatt. A módszert az FDA minőségbiztosítási 

követelményeinek megfelelően validálták. 

A felsorolt folyadékkromatográfiás módszerekre kínál alternatívát Gomez és 

munkatársainak közleménye, akik CE technikával oldották meg kodein, efedrin, 

noszkapin és difenhidramin tartalmi meghatározását szirupban, propilparabén belső 

standard alkalmazásával [61]. A BGE pH 8,6 értékre beállított 20 mM nátrium-

tetraborát puffer volt. A meghatározást UV-detektálással végezték, 200 és 250 nm-en. 

Golubitskii és Budko számos összetett gyógyszerkészítményben vizsgálták a HPLC-

s analitikai módszerek efedrinre és kodeinre vonatkoztatott szelektivitásának 

optimalizálási lehetőségeit, mivel ezeket a hatóanyagokat rendszerint más, hozzájuk 

viszonyítva többszörös koncentrációban jelen levő komponensekkel együtt alkalmazzák 

[62]. A szerzők által alkalmazott fordított fázisú rendszerben a kodein és az efedrin az 

akár nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű más összetevőkkel szemben 

irreverzibilisen kötődött az állófázishoz. Amennyiben azonban az egyéb komponensek 

elúcióját követően kálium-foszfátot adtak a mozgófázishoz, a két hatóanyag affinitása a 

C18-szilikagél kolonnatöltethez jelentősen csökkent. Az eredmény egy kodeinre és 

efedrinre nézve nagy szelektivitású módszer lett. 

A hatóanyagok végbélkúp gyógyszerformából való tartalmi meghatározására 

ugyanakkor lényegesen kevesebb példát találtunk a szakirodalomban. 

Figyelemreméltónak találtuk azt a tanulmányt, amelynek célja a gyógyszerhatóanyagok 

Witepsol H15 kúpalapanyag és a végbélfolyadék közötti megoszlásának in vitro 

értékelését tűzte ki célul, HPLC technika segítségével [63]. A vizsgált anyagok között 

szerepelt többek között a fenobarbitál és a kodein is, alapvegyület és só formájában 

egyaránt. Minthogy a vizsgálat célja a végbélfolyadék összetételének szimulálása volt, a 

fordított fázisú töltet mellett pH 7,2-re beállított foszfát puffert tartalmazó mozgófázist 

használtak. A kísérlet alapfeltevése az a korábban megerősített tapasztalat volt, hogy a 
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fordított fázisú folyadékkromatográfiás rendszerben meghatározott retenciós tényező 

(k’) logaritmusa alapján az oktanol/víz megoszlási hányados értéke megbecsülhető. Az 

ily módon számolt logP érték fenobarbitálra 1,71-nek, kodeinre 1,83-nak adódott. 

A fentiekből is kitűnik, hogy ezeknek a terápiás szempontból fontos és széles 

körűen alkalmazott hatóanyagoknak az analitikája nem számít új területnek. Ezzel 

együtt sem sikerült olyan módszert találnunk, amely megoldást jelentett volna az 

előttünk álló analitikai problémára. A szakirodalmi közleményeket összehasonlítva az is 

feltűnő volt, hogy az egyedi összetételű, kombinált gyógyszerformák esetén – 

amilyenek például a magisztrális gyógyszerek is – egy-egy újabb hatóanyag 

felbukkanása a készítményben gyakran teljesen új analitikai módszerek kidolgozását 

teszi szükségessé, amihez a már meglévő szakirodalmi adatok jó esetben is csak 

kiindulópontként szolgálhatnak. 

3.3. Katinonszármazékok célzott kimutatása ismeretlen eredetű pormintákból 

HPLC-MS/MS analízissel; a 4’-metiletkatinon (4-MEC) azonosítása és szerkezet-

felderítése 

3.3.1. Az OGYI hamis és illegális gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenysége 

A 2010-ben hatályos és vonatkozó kormányrendelet szerint [64] a gyógyszereket 

érintő vitás kérdésekben az OGYI illetékes szakvéleményadóként eljárni. A 

gyakorlatban ilyen kérdések a leggyakrabban hamisítás vagy illegális 

gyógyszerforgalmazás gyanújával vizsgálatra küldött minták esetében fordulnak elő. Az 

utóbbi néhány év tendenciáit tekintve sajnos az Intézet laboratóriuma egyre többször 

szembesül ilyen jellegű feladatokkal [65]. Ez egyrészt megerősíti azt a tényt, hogy a 

hamisítás és az illegális gyógyszerforgalmazás hazánkban is mind nagyobb teret nyer, 

optimistább olvasatban azonban az illetékes hatóságok közötti egyre hatékonyabb 

együttműködés bizonyítékaként is szolgál.  

Az OGYI a gyógyszerbiztonság kérdését, ezen belül a gyógyszerellátás 

biztonságának fenntartását alapvető feladatának tekinti, mivel ez garantálja a beteg 

számára az általa használt készítmény megfelelő minőségét, hatásosságát és relatív 

ártalmatlanságát. A gyógyszerek zárt, a hatóság által minden elemében ellenőrzött 

ellátási láncon belüli forgalmazása tehát nagyon fontos kérdés. Magyarországon a 
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dolgozat megírásának időpontjáig a legális gyógyszer-forgalmazási láncon belül a 

hatóságok nem találtak hamisított gyógyszert. Annál nagyobb a probléma az ezen a 

rendszeren kívül eső termékekkel. Ezek közül is kiemelkednek az étrend-kiegészítők 

nehezen definiálható és igen tág kategóriájába tartozó készítmények, melyek közül nem 

egyről bizonyosodott be az utóbbi években, hogy mesterségesen hozzáadott 

gyógyszerhatóanyagokat vagy azok rokon vegyületeit tartalmazzák [65-68]. A probléma 

átfogó megoldására egyelőre sajnos sem Magyarországon, sem az Európai Unióban 

nincs hatékonyan működő rendszer kidolgozva, habár az olyan kezdeményezések, mint 

a hazai Hamisítás Elleni Nemzeti Testület közreműködésével kidolgozott Hamisítás 

Elleni Nemzeti Stratégia [69] vagy az Európa Tanács által elfogadott Medicrime 

Egyezmény [70] biztató jeleknek tekinthetők. 

A legnagyobb hiányosság talán a hatáskörök világos kijelölésében mutatkozik. Az 

OGYI mint gyógyszerellenőrző hatóság ugyanis elméletileg nem jogosult étrend-

kiegészítőkkel kapcsolatos szakvélemény adására. A gyakorlatban az Intézet akkor 

kerül kapcsolatba ilyen termékekkel, ha felmerül annak gyanúja, hogy az adott 

készítmény gyógyszeranyagot tartalmaz. A legtöbb esetben a Vám- és Pénzügyőrség 

által egy már megindított jogi eljárás keretében lefoglalt mintákban esetlegesen jelen 

levő hatóanyagok azonosítása képezi a laboratórium feladatát, de előfordul, hogy 

magánszemélyek bejelentése kapcsán kell vizsgálatot folytatni. Az utóbbi időben az 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) is bekapcsolódott a 

megbízók sorába, amikor, részben az OGYI és a Szegedi Egyetem fent hivatkozott, 

2010-ben publikált közleményeinek hatására, néhány gyógynövény-készítménynek 

feltüntetett étrend-kiegészítő vizsgálatát kérte az OGYI-tól, melyekben kivétel nélkül 

potencianövelő hatású szintetikus hatóanyagokat, illetve azok analógjait sikerült 

azonosítani. 

Mivel többnyire ismeretlen forrásból származó mintákról van szó, melyek 

összetételére vonatkozóan csomagolásuk vagy kísérőiratuk – ha egyáltalán van ilyen – 

esetleg félrevezető információt tartalmaz, előfordul, hogy gyógyszerhatóanyag helyett 

más komponensekre bukkanunk. Ilyen esetre volt példa 2010 nyarán és őszén, amikor a 

Vám és Pénzügyőrség többször is az OGYI-tól kért szakvéleményt néhány, a budapesti 

nemzetközi repülőtéren lefoglalt pormintával kapcsolatban. A tételekhez tartozó 

kísérőiratok vagy szállítólevelek alapján a vámtisztek arra következtettek, hogy a porok 
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gyógyszeranyagokat tartalmazhatnak, így laboratóriumunktól azok összetételére 

vonatkozó információkat kértek. A vizsgálat során kiderült, hogy a minták nagy része a 

szintetikus katinonszármazékok közé tartozó anyagokat tartalmazott. Az alábbiakban 

ennek a vegyületcsaládnak rövid bemutatása következik. 

3.3.2. A katinonszármazékok mint „dizájner drogok”  

Az angol terminológia évtizedek óta „designer drug” megnevezéssel illeti az olyan 

titkos, általában illegális laboratóriumokban előállított, de legális anyagok csoportját, 

amelyek kémiai szerkezetüket és farmakológiájukat tekintve rendkívül hasonlítanak 

valamely kontrollált, tiltólistán szereplő vegyületre, rendszerint kábítószerre [71]. Az 

ilyen anyagok előállítóinak célja, hogy a hatályos jogszabályok megkerülésével 

„rekreációs” használatra alkalmas új szerekkel lássák el a piacot [72]. Az angol 

kifejezésre igazán pontos magyar megfelelő egyelőre nem terjedt el, leggyakrabban a 

„dizájner drog” vagy – a szinonimaként egyre gyakrabban használt „legal high” nyomán 

– a „legális kábítószer” megnevezésekkel lehet találkozni. 

A katinon egy természetes fenil-etil-amin típusú protoalkaloid, mely a khat (Catha 

edulis) nevű növény leveleiben fordul elő. Szerkezetét és élettani hatását tekintve is az 

amfetaminra hasonlít, azzal a különbséggel, hogy farmakológiáját illetően lényegesen 

kevesebb információ áll rendelkezésre [73]. Félszintetikus származékának, az N-metil-

katinonnak, ismertebb nevén metkatinonnak, már a 80-as években leírták 

amfetaminszerű stimuláns hatását [74], a 90-es években pedig felvetődött, hogy 

használata világszerte elterjedhet a kábítószerfogyasztók körében [75]. 

A „dizájner drogok” általános jellemzője, hogy közös alapvázzal rendelkező, 

szerkezetükben csak egy-egy funkciós csoportban eltérő rokon vegyületekből állnak. A 

katinonszármazékok esetében ez az alapváz a 2-amino-1-fenil-propán-1-on molekula. A 

2011-ig ismert származékok esetében általában jellemző, hogy a fenilcsoport 2-es, 3-as 

és/vagy 4-es helyzetben fluor-, alkil- vagy alkoxi-csoportokkal szubsztituált, hogy a 3 

szénatomos oldallánc esetenként 4, 5 vagy még több szénatomosra bővülhet, valamint 

hogy az aminocsoport a hozzá kapcsolódó alkil-szubsztituens(ek) révén szekunder vagy 

tercier lehet. Nem ritka az olyan szerkezeti izomerek előfordulása sem, amikor a 

molekulák közötti különbséget mindössze egy-egy csoport helyzete jelenti. A 

vegyületcsaláddal kapcsolatos kommunikációt nehezíti, hogy még nem alakult ki 
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egységes nómenklatúra, így az egyes anyagokat sokszor különböző neveken említik a 

szakirodalomban. A „dizájner drogok” leggyakoribb forrása az internet, ahol gyakran 

„emberi fogyasztásra nem használható” jelzéssel, kertészeti vegyszerként vagy kutatási 

célra szánt anyagként árusítják őket. 

Az utóbbi évek tendenciája alapján, ha maga a metkatinon nem is, származékai 

annál „sikeresebb” pályát futottak be a „dizájner drogok” piacán. 2010-ben a Kábítószer 

és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) az Európai Unió 

rendvédelmi ügynökségével (Europol) közösen átfogó jelentést adott ki az utóbbi évek 

egyik legelterjedtebb pszichotróp élvezeti szerével, a mefedronként ismert 4’-

metilmetkatinonnal kapcsolatos európai helyzetről [76]. A beszámoló összefoglalja a 

mefedron legfontosabb fizikai és kémiai tulajdonságait, továbbá ismert vagy valószínű 

élettani hatásait is. Utóbbit illetően fontos különbség a legtöbb kábítószerhez, pl. az 

amfetaminokhoz képest, hogy ezekkel a molekulákkal nem végeztek klinikai 

kutatásokat, így a valódi fiziológiai hatásaikról főként a fogyasztóktól származó 

beszámolók és a toxikológiai jelentések alapján lehet fogalmunk. A leggyakrabban 

említett tünetek között a stimuláns hatású partidrogokra jellemző hatások szerepelnek. 

A dokumentumból, melyhez a tagállamok illetékes hatóságainak előzetesen kiküldött 

kérdésekre adott válaszai is hozzájárultak, az is kiderül, hogy 2010-ig a mefedront 

számos országban az ecstasy és a kokain legális alternatívájaként árulták. Egyes 

tagállamok ezenfelül jelezték, hogy hatóságaik por és tabletták formájában is lefoglaltak 

mefedron szállítmányokat, továbbá bizonyítékokat szolgáltattak mefedronnal való 

visszaéléshez köthető mérgezésekről is. 

A jelentés következtetéseit szakirodalmi közlemények is alátámasztják. Egyikük 

négy olyan skóciai halálesetről számol be, amelyeknél felmerült a mefedronmérgezés 

gyanúja. A gyanú a négyből két esetben végül be is igazolódott [77]. Szintén Skóciában 

fordult elő heroin és mefedron együttes adagolása következtében végzetes kimenetelű 

mérgezés, ahol a vizsgálatok alapján nem lehetett kizárni a mefedron szerepét a halál 

okozásában [78]. Egy brit esettanulmány, mely egy súlyos túladagolás klinikai 

következményeit ismerteti, a mefedron által létrehozott szimpatomimetikus tüneteket 

emeli ki [79]. 

Dargan és munkatársai 1006 brit közép- és főiskolás fiatalt kérdeztek arról, volt-e 

bármilyen tapasztalatuk a mefedron használatát illetően [80]. A válaszadók mintegy 
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20%-a ismerte el, hogy legalább egyszer kipróbálta már a szert, közülük 56% számolt 

be valamilyen nem kívánt mellékhatásról, közel 18% pedig függőségre utaló tünetekről. 

Beszerzési forrásként többnyire utcai dílereket és az internetet jelölték meg. Hasonló 

következtetésre jutott egy másik brit 2010-es közvélemény-kutatás is, amelynek 

célcsoportját rendszeresen diszkóba járó fiatalok képezték [81]. A 2295 válaszadó több, 

mint 40%-a használt korábban mefedront. Többségük a katinonszármazék mellett más 

kábítószert, pl. kokaint is fogyasztott már. 

A katinonszármazékok kérdésköre persze nem korlátozódik az Egyesült Királyság 

területére. Mint az alábbiakban ismertetett szakirodalmi eredményekből is kiderül, 

Európa más országaiban, de Japánban, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is 

foglalkoznak a problémával. 

Végzetes kimenetelű mérgezést a metedron (4’-metoximetkatinon) fogyasztásával 

összefüggésben is leírtak [82]. A halál okának hátterében a szerzők szerint a metedron 

toxicitása állhat, mivel az élő és halott alanyok vérében mért koncentrációk közel estek 

egymáshoz, ami meglehetősen szűk terápiás ablakot valószínűsít. 

A metilont mint az ecstasyként ismert metiléndioxi-metamfetamin (MDMA) β-keto-

származékát már 2005-ben felfedezték utcai árusoknál Hollandiában [83]. A legújabb 

kutatások szerint a metilon jelentősen gátolja a monoamin neurotranszmitterek 

visszavételét, ugyanakkor serkenti felszabadulásukat [84]. Japán kutatók interneten 

vásárolt metilon okozta mérgezésről számoltak be [85]. A kivizsgálás során 

bebizonyosodott, hogy a minta a metilon mellett jelentős mennyiségű 5-metoxi-N-metil-

N-izopropil-triptamint is tartalmazott, ami a világhálón keresztüli beszerzett anyagok 

minőségével kapcsolatos veszélyekre is rávilágít. 

Az említett 2 vegyületen kívül más származékok „dizájner drogként” való 

alkalmazásáról is számtalan közlemény jelent meg. A dolgozat szempontjából 

leglényegesebbekről a fejezet későbbi részében lesz szó. Nem meglepő, hogy a fenti 

eredmények tükrében az Egyesült Királyság 2010 áprilisában úgy döntött, hogy jogi 

értelemben az amfetaminokkal azonos kategóriába sorolja, azaz végső soron betiltja a 

mefedront és rokon vegyületeit [86]. 2011. január 1-jétől – sok európai országgal 

egyetemben – az Európa Tanács ide vonatkozó határozatával összhangban [87] 

Magyarország is ellenőrzés alá vonta a mefedront, igaz, a brit példával ellentétben 
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hazánkban nem volt lehetőség az egész vegyületcsalád kémiai szerkezet alapján való 

betiltására [88]. 

3.3.3. A katinonszármazékok kémiájának és farmakológiájának rövid áttakintése 

A katinonok fenil-etil-amin alapvázas vegyületek, melyek az amfetaminok β-keto-

származékainak tekinthetők (3. ábra). Általános kémiai sajátságaikat kitűnően 

összefoglalja az a publikáció, amely molekulamodellezési módszerekkel jellemzi és 

hasonlítja össze az N-metil-katinonokat és megfelelő amfetamin-analógjaikat [89]. A 

kísérletek azt mutatták, hogy a ketocsoport növeli a molekulák hidrofil jellegét. Ennek 

megfelelően katinonok becsült logP értékei rendre mintegy 1 egységgel kisebbnek 

bizonyultak, mint a megfelelő amfetaminszármazékokéi, ami összességében –2,6 

(katinon) és 0 (MDPV) közötti logP-tartományt jelent. 

Mindez arra engedett következtetni, hogy a katinonszármazékok az amfetaminokhoz 

képest nehezebben jutnak a vér–agy gáton keresztül a központi idegrendszerbe. A 

csoportra jellemző becsült pKa-értékek – hasonlóan az amfetaminokéhoz – 

nagyságrendileg a 8,4–9,5 tartományba estek, tehát a szervezet fiziológiás pH-ján a 

molekuláknak nagyrészt protonált formában kell lenniük. 

A molekulák valószínű konformereinek modellezése érdekes információkat 

szolgáltatott. A számítógépes adatok arra utaltak, hogy a ketocsoport nagyban 

befolyásolja az oldallánc és az aromás gyűrű egymáshoz viszonyított helyzetét. Amíg 

ugyanis a metamfetaminszármazékok esetében az aminocsoport merőleges a gyűrű π-

elektron-felhőjére, addig ugyanez a csoport a katinonok oxigénjével hidrogénkötést 

alakít ki, tehát utóbbi molekulák térbeli helyzete sokkal inkább planárisnak tűnik. A 

szerzők szerint ez kedvező a DNS-molekulákba történő interkaláció lehetősége 

szempontjából, ami megmagyarázná a katinonok toxicitását is. 

A katinonszármazékok királis vegyületek, aminek vélhetően szintén a toxicitás 

tekintetében lehet jelentősége. A metkatinonról ismeretes, hogy patkányban károsítja a 

dopaminerg neuronokat, az S-enantiomer pedig a szerotonerg rendszerre is toxikus 

hatású [90]. A racém formában forgalmazott vegyületek tehát – ha metkatinonhoz 

hasonló szerkezetüket tekintve az élettani hatásaik között is hasonlóságot tételezünk fel 

– mindkét monoamin alapú ingerület-átviteli rendszert negatívan befolyásolhatják. 
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3. ábra. A katinonszármazékok alapvegyületei és néhány jellemző képviselőjük:
6
 1. amfetamin; 

2. katinon; 3. metamfetamin; 4. metkatinon; 5. mefedron (4’-metilmetkatinon); 6. metilon (β-keto-

MDMA); 7. flefedron (4’-fluormetkatinon); 8. butilon (β-keto-MBDB); 9. metedron (4’-metoxi-

metkatinon); 10. MDPV (3’,4’-metiléndioxi-pirovaleron); 11. 4-MEC (4’-metiletkatinon). 

                                                 
6
 A feltüntetett nevek a leggyakrabban használt triviális nevek, illetve azok jellemző szinonimái. 
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3.3.4. Analitikai vonatkozások 

3.3.4.1. A GC-MS és HPLC-MS gyakorlati alkalmazhatóságának rövid összehasonlítása 

A vegyületcsalád analitikájával kapcsolatos szakirodalmat áttekintve feltűnő volt a 

tömegspektrometria vezető szerepe. A technika részletes áttekintése meghaladná a 

dolgozat kereteit, mivel azonban munkánk során elsősorban HPLC-MS-sel dolgoztunk, 

néhány mondatban összefoglaljuk az ide vonatkozó legfontosabb szempontokat. 

A gázkromatográfia(GC)-MS és HPLC-MS technikák használata mára gyakorlatilag 

mindennapi laboratóriumi rutinná vált. A GC-MS régóta alapvető szerepet tölt be a 

szerves vegyületek szerkezet-felderítésében. Ehhez egyrészt a leggyakrabban hozzá 

kapcsolt elektronütközéses (EI) ionforrással nyerhető, rendszerint igen részletgazdag 

spektrum, másrészt a mára több százezer molekulát tartalmazó spektrum-adatbázisok 

termtik meg az alapot. Az EI-nél „lágyabb” ionizációs módszerként számon tartott 

kémiai ionizáció (CI) ugyanakkor a molekulaionok vizsgálatára alkalmas, így kiválóan 

kiegészíti az előbbi technikát. 

Az HPLC-MS esetében sajnos hasonló adatbázisok nem állnak rendelkezésre. A 

technika mégis számos újdonságot hozott: jelentősen bővült a vizsgálható vegyületek 

halmaza, hiszen a poláris és szemipoláris, hőre érzékeny anyagok analízise felé is 

megnyílt az út, a néhány száz Da-os kismolekuláktól a több tízezer Da tömegű 

polimerekig és biomolekulákig, ráadásul mindehhez származékképzésre sincs szükség. 

Tömegspektrometriai vizsgálataink nagy részét többszörös üzemmódú ionforrással 

(mutimode ion source = MMI) és hármas kvadrupól (QQQ)
7
 analizátorral felszerelt LC-

MS készüléken végeztük. Az MMI előnye, hogy az elektroporlasztásos ionizáció (ESI) 

mellett atmoszférikus nyomású kémiai ionizációra (APCI) is képes, ami tovább növeli a 

detektálható molekulák számát. A QQQ analizátoros készülékek fő erénye a 

sokoldalúság. A két kvadrupól (Q1 és Q3) egymástól függetlenül, pásztázó (scan) vagy 

szelektív ionkövetés (SIM) üzemmódban is működtethető (MS/MS), a közöttük 

elhelyezkedő ütközési cellában (Q2-ként jelölik, valójában azonban nem kvadrupól) 

pedig kontrollált körülmények között fragmentálhatjuk a molekulákat. Mindennek 

eredményeként, attól függően, hogy a két kvadrupól éppen „scan” vagy SIM 

üzemmódban működik-e, többféle spektrum felvételére nyílik lehetőség, egy akár 2000 

                                                 
7
 Az analizátor elnevezése – számos más MS-paraméterrel együtt – készülékgyártótól függően változhat. 

Esetünkben az általunk használt MS gyártójának nevezéktanához igazodunk. 
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Da-os tömegtartomány végigpásztázásától a szinte specifikusnak tekinthető többszörös 

reakciókövetésig (MRM), amikor egy-egy általunk kiválasztott molekula bizonyos 

leányionjait követhetjük nyomon. 

A munkánk során alkalmazott másik MS készülék TOF analizátorral rendelkezik. 

Ennél nincs lehetőség az imént vázolt számos detektálási mód kihasználására, a 

készülék nagy felbontása révén azonban kis molekulák esetén elegendően pontos 

tömegértékek nyerhetők ahhoz, hogy – bizonyos határok között – kiszámíthassuk a 

vegyületek elemösszetételét. 

3.3.4.2. A katinonszármazékok analitikájának irodalmi áttekintése 

A mefedron és rokon vegyületeinek kutatása érthető módon egészen az utóbbi 

évekig nem került a figyelem középpontjába. Az áttörés az elmúlt évtized második 

felében következett be, amikor egyre nyilvánvalóbbá vált e pszichotróp hatású anyagok 

népszerűsége a rendszeres és alkalmi kábítószerfogyasztók körében. 

Egy ausztráliai kórházban egy névtelen feladótól érkezett gyógyszerszállítmányban 

találtak különböző katinon- és amfetaminszármazékokat, amelyek között GC-MS-sel és 

NMR spektroszkópiával mefedront is azonosítottak [91]. A vizsgálathoz bizonylattal 

ellátott mefedron referenciastandardot használtak. Értékes részét képezi a cikknek a 

mefedronról elsőként közölt gázfázisú IR spektrum is. 

Gibbons és Zloh már említett közleményükben interneten keresztül beszerzett 

mefedront használtak a molekula részletes szerkezet-felderítésére és jellemzésére [89]. 

Az azonosításhoz és tisztasági vizsgálathoz egy- és kétdimenziós NMR spektrumokat 

vettek fel, elemanalízist, illetve nagyfelbontású tömegspektrometriával pontos 

tömegmeghatározást végeztek, és optikai forgatóképesség méréssel megállapították, 

hogy az anyag racém formájú.  

Egy német kutatócsoport a mefedron mellett a metilon és a butilon NMR- és 

tömegspektroszkópiai tulajdonságait is leírta [92], utóbbit GC-MS alkalmazásával. A 

közlemény emellett a hidrokloridsók IR spektrumait is tartalmazza, melyeket az 

általunk vizsgált porminták esetében referenciaként tudtunk felhasználni. A szerzők a 

méréseket a vegyületek számos, mesterségesen előállított acilezett és alkilezett 

származékaival is elvégezték. 
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Archer szintén NMR, GC-MS és IR spektroszkópiai vizsgálatokkal határozta meg 

különböző fluormetkatinonok szerkezetét interneten vásárolt kapszulákból és porokból 

[93]. Az izomerek (2’-, 3’- és 4’-fluormetkatinon) megkülönböztetésére a 
19

F-NMR 

kiválóan alkalmasnak bizonyult, de gázkromatográfiás retenciójuk és stabilitásuk között 

is eltérés volt tapasztalható. Az IR spektrumok – ujjlenyomat-régióik jelentős eltérése 

miatt – ebben az esetben is használhatók voltak referenciaként vizsgálataink során. 

Az MDPV-t mint pszichoaktív rekreációs anyagot Westphal és munkatársai 

jellemezték [94]. A vegyület bázis és hidrokloridsó formájában egy magánszemély ellen 

indított rendőrségi eljárás keretében került a laboratóriumba, ahol GC-MS és NMR 

módszerekkel végezték a szerkezet-felderítést. Ugyanez a laboratórium más rokon 

szerkezetű pirrolidinekről is közölt ilyen típusú adatokat [95, 96]. 

Az előbbitől függetlenül jelent meg az az amerikai kutatók által közölt cikk is, 

amelyben az MDPV hasonló részletességgel végzett szerkezet-meghatározásáról 

számolnak be, szintén egy rendőrségi eljárás kapcsán [97]. A vizsgálati minta ebben az 

esetben csak a hidrokloridsó volt. A közlemény a tömeg- és NMR-spektrumok mellett 

IR- és UV-spektrumokat is tartalmaz. 

Awad és munkatársai metoximetkatinonokat (többek között metedront) és 

metiléndioxi-metamfetaminokat vizsgáltak GC-MS módszerrel [98]. A kísérletek célja 

annak elemzése volt, hogy az azonos tömegű és elemösszetételű molekulák milyen 

szempontok szerint különböztethetők meg egymástól. Az egyes izomerek azonosítása 

fluorozott észterszármazékok képzését követően vált lehetségessé. A szerzőknek 

egyúttal sikerült megoldaniuk a komponensek gázkromatográfiás elválasztását is, így a 

retenciós idők is hozzájárultak a vegyületek megkülönböztetéséhez. 

Egy nemrégiben megjelent munka többek között metilont, MDPV-t és a flefedron 

szerkezeti izomerét, 3’-fluormetkatinont tartalmazó, növényi eredetű készítmények 

deszorpciós atmoszférikus nyomású fotoionizációs (DAPPI) forrással felszerelt 

ioncsapdás tömegspektrométerrel végzett vizsgálatáról közöl tanulmányt [99]. Az 

eredményeket GC-MS adatokkal összehasonlítva a szerzők úgy értékelték, hogy az 

általuk használt technika hatékonyan alkalmazható gyógyszerformák közvetlen, minta-

előkészítés nélküli elemzésére. 

A 4-MEC szerkezeti sajátságairól vizsgálataink kezdetén nem találtunk hasonló 

részletességű anyagot a szakirodalomban. Ettől függetlenül maga a vegyület nem volt 
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ismeretlen, mivel számos internetes portál kínálta eladásra mint „legális kábítószert”. A 

teljesség kedvéért megemlítjük, hogy időközben, laboratóriumunktól függetlenül, egy 

brit kutatócsoport is jellemezte – néhány rokon vegyülettel együtt – a molekulát [100].  

Az analitikai vizsgálatok másik nagy csoportját a biológiai mátrixokból végzett 

meghatározások és az anyagok metabolizmusának tanulmányozása képezik. A fent 

említett, végzetes kimenetelű heroin–mefedron együttadagolás kivizsgálása során a 

szakértők GC-MS-sel, származékképzést követően az áldozat vérében és vizeletében is 

meghatározták a mefedron koncentrációját [78]. Belső standardként metamfetamin-

d(14)-et használtak. A skóciai halálos kimenetelű mefedronmérgezések hátterének 

felderítésénél az anyagot származékképzés nélkül, saját pásztázó GC-MS módszer 

segítségével azonosították [77]. A metabolitok azonosításához HPLC-TOF-MS-t 

használtak, és megállapították, hogy a normefedron és a 4’-karboxi-dihidromefedron 

fordul elő a legnagyobb koncentrációban. 

Meyer és munkatársai sokkal részletesebben tárták fel a mefedron metabolitjait 

emberi és patkányvizeletben [101]. A három legfontosabb lépés a szekunder 

aminocsoport demetileződése, a ketocsoport redukciója alkohollá, és a metilfenil rész 

alkoholon keresztül karbonsavvá történő oxidálódása volt. A tanulmány részeként a 

szerzők patkányok felhasználásával saját, célzott GC-MS pásztázó módszert 

fejlesztettek ki mefedron, metilon és butilon kimutatására vizeletből, amihez a 

komponensekből a minta-előkészítés során acetilezett származékokat állítottak elő. 

Sørensen humán vérmintákból határozott meg egymás mellett 15 különböző efedrin- 

és katinonszármazékot (köztük mefedron, flefedront, metilont, metedront és butilont) 

HPLC-MS/MS módszerrel [102]. Az elválasztást fenilpropilszililezett állófázison, 0,1% 

hangyasavat tartalmazó víz–MeOH gradienssel végezte. Belső standardként a vizsgált 

komponensek izotóppal jelölt formáit alkalmazta. A cikk minden vizsgált komponensre 

közli az optimálisnak talált MRM átmeneteket és rendkívüli alapossággal mutatja be a 

validálási adatokat is. 

A metedronnal összefüggésbe hozható halálesetek kivizsgálásakor [82] ante- és 

post-mortem vérmintákban, illetve hajban trifluoracetilezést követően, GC-MS 

analízissel határozták meg a vegyület koncentrációját. 

A metilon metabolizmusát japán kutatók tárták fel GC-MS és HPLC-MS 

technikával, patkányok és metilonfogyasztó humán alanyok vizeletéből [103]. Az ennél 
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a vegyületnél is jelentős N-demetileződés mellett a másik jellemző anyagcsere útvonal a 

metiléndioxi molekularész bomlása dihidroxi-származékká, majd O-metileződése 3’- 

vagy 4’-metoxiszármazékká. A vizelettel ürülő komponensek vizsgálatát követően a 

szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a metilonfogyasztás bizonyítására a 

legalkalmasabb módszer a 4’-hidroxi-3’-metoximetkatinon metabolit kimutatása lehet. 

Ezeket az eredményeket ugyanez a laboratórium nem sokkal később a butilon és 

annak konstitúciós izomere, az etilon (β-keto-MDEA) metabolitjainak 

tanulmányozásához is felhasználta [104]. A vizsgálatok során butilont, illetve etilont 

fogyasztott humán alanyok és az anyagokra negatív egészséges önkéntesek 

vizeletmintáival dolgoztak. A GC-MS analízishez a származékképzést trifluorecetsavval 

végezték. Analitikai szempontból érdemes megemlíteni, hogy a két szerkezeti izomer 

megkülönböztetése egyrészt a retenciós idők, másrészt az EI tömegspektrumok 

kismértékű eltérése alapján volt lehetséges. A várakozásnak megfelelően a 3’-hidroxi-

4’-metoxi-, illetve a 3’-metoxi-4’-hidroxi-származékokat, valamint a megfelelő β-

hidroxi-analógokat is sikerült azonosítani. A mennyiségi meghatározásra alkalmazott 

HPLC-MS vizsgálatok során a szerzők a kromatogramon a GC-MS-hez képest két 

újabb csúcs felbukkanásáról számoltak be, melyek a β-hidroxi-metabolitok 

diasztereomerei lehettek. Az elválasztási folyamatot tekintve tehát a HPLC 

előnyösebbnek tűnt a GC-vel szemben, mivel a diasztereomerpárok elkülönítésére is 

alkalmas volt. 

Szintén egy japán munkacsoport foglalkozott a metilon, metkatinon és más 

vegyületek szervezetben való felhalmozódásának vizsgálatával [105]. Az 

állatkísérletekből származó mintákat pentafluorpropil-észterezést követően GC-MS 

analízissel, szelektív ionkövetéssel tanulmányozták. A szőrben és a plazmában mért 

koncentrációk hányadosait elemezve a szerzők úgy találták, hogy a metiléndioxi-csoport 

jelenléte elősegíti a vegyületek felhalmozódását. Tetten érhető volt ugyanakkor az a 

tendencia is, hogy az amfetaminoknál – a megfelelő β-keto-származékokkal szemben – 

a koncentrációhányadosok értéke jóval magasabb volt. Mindebből a szerzők arra 

következtettek, hogy a hajból történő kimutatás katinonszármazékoknál kevésbé tűnik 

ígéretes eljárásnak az igazságügyi gyakorlatban, mint az amfetaminok esetében. 

Az MDPV metabolizmusát egy olasz kutatócsoport in vitro módszerekkel vizsgálta, 

humán máj mikroszóma és S9 sejtfrakciókon [106]. A metabolitokat folyadék-folyadék 
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extrakciót és trimetilszililezést követően GC-MS-sel és HPLC-TOF-MS-sel 

tanulmányozták. Az adatok azt mutatták, hogy jellemzően katechin- és metilkatechin-

származékok keletkeznek, melyek a II. fázisban szulfatálódnak és glükuronidizálódnak. 

A szerzőknek MDPV vizeletből való kimutatására és mennyiségi meghatározására 

alkalmas módszert is sikerült kidolgozniuk. 

Az előbbi munkától függetlenül német kutatók is hasonló céllal és módszerekkel 

végeztek vizsgálatokat MDPV-vel [107]. Az eredmények részben megerősítették a fent 

leírtakat, azonban azokon túlmenően a pirrolidingyűrű laktámmá, majd karbonsavvá 

történő oxidációját is megemlítik. 
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4. Módszerek 

4.1. Amlodipin-bezilát-tartalmú gyógyszerek piacellenőrző vizsgálata kapilláris 

elektroforézissel 

4.1.1. Reagensek, oldószerek, referenciaanyagok 

A minták előkészítéséhez és az elválasztáshoz MeOH-t, ACN-t (mindkettő Carlo 

Erba Reagenti Spa, Rodano, Olaszország) és trietil-amint (Reanal Zrt., Budapest) 

használtunk, melyek kivétel nélkül HPLC tisztaságúak voltak. Az elektrolitok készítése 

Millipore Elix3 RO típusú víztisztító berendezéssel előállított vízzel történt. A módszer 

kidolgozása és validálása során felhasznált valamennyi só, sav, lúg és segédanyag 

analitikai tisztaságú volt. 

Az amlodipin D-szennyező (EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest), az amlodipin-

bezilát hatóanyag és a szelektivitásvizsgálathoz felhasznált szennyezők (Richter Gedeon 

Nyt., Budapest) bizonylattal ellátott gyári referenciastandardok voltak. A módszer 

teszteléséhez a Norvasc
®
 (Pfizer), Normodipine

®
 (Richter Gedeon) és Cardilopin

®
 

(EGIS) 5 mg hatáserősségű tablettákat gyógyszertári forgalomból szereztük be. 

4.1.2. Készülékek és mérési körülmények 

4.1.2.1. CE (az optimalizált módszerre érvényes beállítások) 

Készülék: HP G1600AX 3DCE készülék. 

Kapilláris:  

Anyaga: bevonatmentes kvarcüveg. 

Teljes/effektív hosszúság: 64,5/56 cm. 

Belső átmérő: 50 µm. 

Buborékcella átmérője: 150 µm. 

Kapilláris hőmérséklete: 25,0 °C. 

Mintatartó hőmérséklete: 25 °C (külső termosztálás) 

Külső termosztát: MLW Thermostat U1. 

Detektor: UV diódasoros detektor (DAD). 

Detektálási hullámhossz: 223 nm. 

Injektálás: 300 mbar·s. 

Feszültség: 30 kV. 
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4.1.2.2. HPLC 

Készülék: Agilent 1200 Series RRLC 

Oszlop: Zorbax Eclipse XDB C-18 (5 µm; 150×4,6 mm) 

Mozgófázis: ACN + MeOH + puffer 15:35:50 V/V. 

Puffer: 7 ml trietil-amin + 1000 ml víz; pH 3,0 (beállítás: cc. H3PO4) 

Mérési hullámhossz: 237 nm. 

Áramlási sebesség: 1 ml/perc. 

Injektálási térfogat: 5 µl. 

4.1.2.3. Egyéb 

pKa-meghatározás 

Készülék: Sirius GLpKa automata pKa- és logP-analizátor 

Elektród: kombinált üvegelektród 

pH-mérés: 

Mettler-Toledo MA235 pH-mérő 

Mettler-Toledo InLab 413 kombinált üvegelektród 

Mérlegek: 

Mettler Toledo XS 205 Dual Range analitikai mérleg 

Sartorius Handy gyorsmérleg 

IKA MS L001500 típusú rázógép 

Tesla típusú ultrahangos vízfürdő 

MLW T52,1 típusú centrifuga 

4.1.3. Oldatok, oldószerek, minta-előkészítés 

4.1.3.1. BGE-oldatok készítése 

Az optimalizált módszerhez használt BGE előállításához trinátrium-citrát 25 mM 

koncentrációjú vizes oldatának pH-ját dinátrium-hidrogén-citrát szintén 25 mM 

töménységű vizes oldatával 7,0 értékre állítottuk be, majd a kapott oldatot metanollal 

8:2 V/V arányban elegyítettük és 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn szűrtük. 

A módszer kidolgozása során ezen kívül számos különböző összetételű foszfát- és 

citrát-puffert használtunk. Ezek trinátrium-citrát, dinátrium-hidrogén-citrát és 

citromsav, illetve trinátrium-foszfát, dinátrium-hidrogén-foszfát és orto-foszforsav 
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különböző töménységű, vizes oldataiból készültek. A pH beállítása az oldatok 

egymással megfelelő arányban történő elegyítésével, illetve adott esetben 0,1 M sósav 

vagy 0,1 M NaOH-oldat hozzáadásával történt. 

A robusztusság vizsgálatnál a vizsgált faktornak megfelelően módosítottuk az 

optimálisnak talált BGE pH-ját, valamint metanol-, illetve citráttartalmát. 

4.1.3.2. Oldószerelegyek 

Az optimalizált összetételű oldószerelegy az optimális BGE-oldathoz hasonló 

módon készült, azzal a különbséggel, hogy a citrát-oldatok koncentrációja 40 mM, a 

puffer és a metanol elegyítési aránya pedig 1:1 V/V volt. 

A kidolgozás során alkalmazott további oldószerelegyek víz és metanol egyszerű 

térfogat szerinti elegyítésével készültek (ld. alább). 

4.1.3.3. Vizsgálati oldatok 

„Híg modell” oldat: amlodipin-bezilát, D-szennyező, mindkettő 250 µg/ml. 

„Tömény modell” oldat: 20 µg/ml D-szennyező, 6,94 mg/ml amlodipin-bezilát; a D-

szennyező amlodipin-beziláthoz viszonyított koncentrációja megfelel a 0,3%-os Ph. 

Eur. határértéknek. 

A szelektivitás, az ismételhetőség és a robusztusság vizsgálatánál használt oldatok 

összetétele: 20 µg/ml D-szennyező, 6,94 mg/ml amlodipin-bezilát, 100 µg/ml prokain-

hidroklorid (belső standard). 

A gyártási folyamatból származó szennyezők által okozott interferencia 

ellenőrzésére használt oldat: amlodipin-bezilát, D-szennyező + a rendelkezésre 

bocsátott 3 szennyező (ld. 9. ábra), valamennyi 100 µg/ml. 

A kimutatási határ, ill. az mennyiségi meghatározás alsó határának (LOD, ill. LOQ) 

megállapításánál a zajt a kizárólag az oldószert tartalmazó vak minta injektálásával 

vettük fel, a D-szennyező csúcsának várható megjelenési helyét körülvevő olyan 

intervallumban, amelynek nagysága az LOQ-nak megfelelő csúcs várható szélességének 

20-szorosa volt. Ez az eljárás megfelel a Ph. Eur. ajánlásának [108]. Az LOQ 

megállapításához D-szennyezőből 2, 4, 6, 8 és 10 µg/ml töménységű oldatsorozatot 

készítettünk, és az értéket interpolációval határoztuk meg, arra a koncentrációra, 

amelynél a jel/zaj viszony értéke várhatóan 10 [109]. Az LOD-t (jel/zaj viszony = 3) az 

LOQ-ra kapott értékből aránypárral számítottuk. 
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4.1.3.4. A kapilláris prekondicionálása 

Új kapilláris beszerelését követően az előkezelés menete a következő volt: 1 M 

NaOH 30 percig, víz 5 percig, BGE 30 percig. 

Az egyes mérések között a kapilláris öblítése a BGE-oldattal történt, két lépésben: 9 

perc előkondicionálás, 1 perc utókondicionálás. 

A módszerkidolgozás és a validálási lépések során a mérések között 15 perces 

mosási periódust (BGE-vel) iktattunk be minden olyan esetben, amikor változtatni 

kellett az elektrolit összetételén. 

4.1.3.5. Minta-előkészítés a CE vizsgálathoz 

Amlodipin-bezilát tartalmi meghatározása 

10 tablettát – a bemérést és az átlagtömeg meghatározását követően – mozsárban 

elporítottunk, majd 50 ml-es csiszolt dugós Erlenmeyer-lombikban 1 tabletta 

átlagtömegének megfelelő pormennyiséghez 10,0 ml oldószerelegyet mértünk. Ezután a 

lombikot dugóval és parafilmmel lezártuk, majd 15 perc mechanikus rázatás, 5 perc 

ultrahangos kezelés és 10 perc centrifugálás (3000 rpm) után a felülúszó folyadék 

tisztáját injektáltuk, szükség esetén 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn keresztül 

történő szűrést követően. 

D-szennyező tartalmi meghatározása 

40 tablettát elporítottunk, majd 10 tabletta átlagtömegének megfelelő por bemérését 

követően a fentivel azonos módon jártunk el. Mind a tartalmi meghatározásnál, mind a 

D-szennyező mérésénél 3-3 párhuzamos bemérést végeztünk. 

4.1.3.6. Minta-előkészítés a validálás során 

A tartalmi meghatározás torzítatlanságának vizsgálatához az egyik gyártó 

termékéből 10 db tablettát elporítottunk, majd fél tablettának megfelelő mennyiséghez 

25 ml oldószert adva elvégeztük a szokásos extrakciós eljárást (kontrollminta). Ezzel 

párhuzamosan a 10 elporított tablettából 3 tablettának megfelelő mennyiséghez a 

várható tartalomnak megfelelő mennyiségű hatóanyagot, azaz 20,8 mg amlodipin-

bezilátot (15,0 mg amlodipin) mértünk, majd homogenizálást követően fél tablettának 

megfelelő mennyiséggel ugyanúgy jártunk el, mint az előbb ismertetett kontrollmintánál 

(„spiking”). Mindkét esetben 3-3 független bemérést végeztünk. A visszanyerést 
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amlodipin-bezilát referenciastandard 1,39 mg/ml töménységű oldatának (1,0 mg/ml 

amlodipin) hígításaiból (40-400 µg/ml) kapott kalibrációs egyenes egyenletéből 

számítottuk. 

A szennyezésvizsgálat torzítatlanságának meghatározásánál ugyancsak az előbbi 

gyártó tablettáit használtuk. A kontrollmintát 3 párhuzamosban, a tisztasági vizsgálat 

minta-előkészítésénél leírt módon kezeltük. További 3 párhuzamoshoz a D-szennyező 

1:100 arányú, segédanyagokkal készült porhígításának 15 mg-ját kevertük, majd a 

kontrollmintákkal azonos módon kezeltük („spiking”). Referenciaoldatként a „tömény 

modellt” használtuk. 

4.1.3.7. Minta-előkészítés a HPLC vizsgálatoknál 

A különböző gyártók tablettáinak minta-előkészítése az adott termék törzskönyvi 

dokumentációjában megadott módon történt, a tartalmi meghatározásra, illetve a 

tisztasági vizsgálatra előírtaknak megfelelően. Mivel a törzskönyvi dokumentációk 

bizalmas információkat is tartalmaznak, a minta-előkészítéssel kapcsolatban itt további 

részleteket nem közlünk.  

4.1.3.8. Számolás 

A mérések értékelésekor a migrációs idő hatásának kiküszöbölése céljából korrigált 

csúcsterületekkel számoltunk, amit úgy kaptunk meg, hogy az adott komponens 

csúcsterületét elosztottuk a migrációs idővel. A mérendő komponens korrigált 

csúcsterületét ezt követően elosztottuk a belső standard korrigált csúcsterületével. 

Munkák során az így képzett csúcsterület-arány értékkel („peak area ratio”: PAR) 

számoltunk. 

4.2. Teofillin, fenobarbitál, kodein és efedrin egymás melletti tartalmi 

meghatározása egyedi magisztrális végbélkúpban RP-IP-HPLC-vel 

4.2.1. Reagensek, oldószerek, referenciaanyagok 

A mérésekhez Millipore Elix3 víztisztító berendezéssel előállított vizet használtunk. 

Szerves oldószerek és egyéb reagensek: diklórmetán, ACN (mindkettő Carlo Erba 

Reagenti, Rodano, Olaszország), tömény ecetsav (cc. CH3COOH; Sigma-Aldrich, 

Seelze, Németország), nátrium-acetát-trihidrát (CH3COONa; Mallinckrodt Baker, 
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Phillipsburg, NJ, USA), nátrium-oktánszulfonát (NaOS; Merck KGaA, Darmstadt, 

Németország), nátrium-hidroxid (NaOH; Reanal Finomvegyszer Zrt., Budapest), 

kalibráló pufferoldatok pH-méréshez (Mettler Toledo, Schwerzenbach, Svájc). 

A módszer kidolgozása során használt teofillin, fenobarbitál-nátrium, kodein-

hidroklorid és efedrin-hidroklorid referenciaanyagok és a szilárd zsír (Adeps solidus) 

készítményalap Ph. Eur. szerinti minőségűek voltak, és valamennyit a Hungaropharma 

Zrt.-től szereztük be. A Fenistil retard 24 kapszulákat közforgalmú gyógyszertárban 

vásároltuk. 

4.2.2. Készülék, kromatográfiás paraméterek, mérési körülmények 

Készülék: HP 1050 LC 

Oszlop: Purospher Star RP-18e (5 µm; 250×4,6 mm) 

Mozgófázis: 

A-mozgófázis: víz + ACN + cc. CH3COOH (900:100:20 V/V); 5 mM NaOS. 

B-mozgófázis: víz + ACN + cc. CH3COOH (600:400:20 V/V); 5 mM NaOS. 

Gradiens program: 0–6,5 perc 0% B-mozgófázis; 6,5–7 perc 0 → 35% B-mozgófázis; 

7–33 perc 35% B-mozgófázis. 

Áramlási sebesség: 1 ml/perc. 

Injektálási térfogat: 50 µl 

Detektor: UV-DAD. 

Mérési hullámhossz: 

Fenobarbitál: 250 nm. 

Efedrin: 256 nm. 

Teofillin: 272 nm. 

Kodein: 285 nm. 

Oszlop hőmérséklete: 28 °C. 

A mozgófázis on-line gázmentesítéséhez héliumot használtunk. 

pH-mérők, mérlegek rázógép, centrifuga: azonosak a 4.1.2.3. pontban felsoroltakkal. 
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4.2.3. Oldatok, oldószerek, minta-előkészítés 

4.2.3.1. Kivonó folyadékok 

A kivonási eljárás során egymás után kétféle oldatot alkalmaztunk. Az első (a 

továbbiakban: acetát puffer) CH3COONa 120 mM töménységű oldata volt, melynek 

pH-értékét cc. CH3COOH felhasználásával 5,0-re állítottuk be. Ezt a puffert használtuk 

a standard oldatok hígítására is. A második kivonó folyadék 0,1 M NaOH-oldat volt. 

4.2.3.2. Standard oldatok 

A standard oldatok készítéséhez a rendelkezésünkre álló hatóanyagok pontos 

bemérésével először egy standard törzsoldatot készítettünk. Ennek koncentrációja az 

egyes hatóanyagokra nézve a következő volt: 200 µg/ml teofillin, efedrin-hidroklorid és 

kodein-hidroklorid, továbbá 50 µg/ml fenobarbitál-nátrium. Oldószerként az acetát 

puffer és 0,1 M NaOH 7:3 V/V elegyét használtuk, mivel a hígítatlan vizsgálati oldatok 

oldószere is ehhez hasonló összetételű volt (ld. később). 

A standard törzsoldatot ezt követően az A-mozgófázissal 5-szörösére hígítottuk 

(standard munkaoldat: 40-40 µg/ml teofillin, efedrin-hidroklorid és kodein-hidroklorid, 

10 µg/ml fenobarbitál-nátrium). 

A linearitás vizsgálatot is a standard törzsoldat megfelelő hígításaival végeztük, 

amelyek koncentrációja a következő volt: 10, 20, 30, 40, 60 és 80 µg/ml (teofillin, 

efedrin-hidroklorid és kodein-hidroklorid), illetve 2,5, 5, 7,5, 10, 15 és 20 µg/ml 

(fenobarbitál-nátrium). 

4.2.3.3. Modell kúpok 

A módszer validálásához háromféle ömlesztett modellkúpot (Msup 1-3) és egy 

ömlesztett üres kúpot készítettünk. A hatóanyagokat – pontos bemérésüket követően – 

dörzsmozsárban a megfelelő számú Fenistil 24 retard kapszulák töltetével alaposan 

homogenizáltuk, majd a keveréket a megfelelő mennyiségű, óvatosan megolvasztott 

kúpalapanyagban szuszpendáltuk. A pontos összetételeket az 1. táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat. A validálásnál alkalmazott modellek összetétele. 

Összetevő neve Msup 1 Msup 2 Msup 3 Üres kúp 

Teofillin 100,0 mg 300,0 mg 300,0 mg 0 mg 

Fenobarbitál-

nátrium 
25,0 mg 75,0 mg 75,0 mg 0 mg 

Kodein-hidrokorid 100,0 mg 300,0 mg 300,0 mg 0 mg 

Efedrin-

hidroklorid 
100,0 mg 300,0 mg 300,0 mg 0 mg 

Fenistil 24 retard 2 3 2 1 

Szilárd zsír 20,0 g 30,0 g 20,0 g 10,0 g 

Adagolási 

egységek száma 
20 30 20 10 

Hatóanyag-

tart./kúp
8
 

50% 100% 150% 0% 

4.2.3.4. Minta-előkészítés és extrakció 

A mérést megelőzően a mintákat több lépésből álló kivonási eljárásnak vetettük alá. 

A rendelkezésre álló kúpokból ötnek a tömegét lemértük, majd szobahőmérsékleten 

porcelánmozsárban óvatosan összetörtük és homogenizáltuk őket. A homogenizátumból 

az adagolási egység átlagtömegének felével egyenértékű mennyiséget kb. 3 ml 

diklórmetánban oldottunk, és az oldatot kb. 2 ml diklórmetánnal egy választótölcsérbe 

mostuk. A folyadékot ezt követően 3×5 ml acetát pufferrel kiráztuk. A kirázást 

rázógépen 150 rpm fordulatszámon 5-5 percig végeztük, és a fázisok szétválása után a 

pufferes fázisokat 50 ml-es mérőlombikban összegyűjtöttük. 

Következő lépésként a diklórmetános fázist 3×5 ml 0,1 M NaOH-oldattal ismételten 

kiráztuk, 150 rpm fordulatszámot és 10-10 perces rázási periódusokat alkalmazva. A 

nátronlúgos fázisokat az összegyűjtött acetát pufferes kivonatokat tartalmazó 

mérőlombikba öntöttük, majd a kivonat térfogatát az acetát pufferrel 50,0 ml-re 

kiegészítettük. 

Végezetül a kivonat 10,0 ml-ét az A-mozgófázissal 25,0 ml-re hígítottuk, és a kapott 

oldatot 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn megszűrtük. A vizsgálathoz 3 

párhuzamos kivonatot készítettünk. 

                                                 
8
 a vényen szereplő összetételhez viszonyítva 
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4.3. Katinonszármazékok célzott kimutatása ismeretlen eredetű pormintákból 

HPLC-MS/MS analízissel; a 4-MEC azonosítása és szerkezet-felderítése 

4.3.1. Reagensek, oldószerek, referenciaanyagok 

A mérésekhez használt vizet Millipore Elix3 víztisztító berendezéssel állítottuk elő. 

További oldószerek és reagensek: HPLC-MS minőségű ACN, MeOH (mindkettő Merck 

KGaA, Darmstadt, Németország) és hangyasav (HCOOH; Sigma-Aldrich GmbH, 

Seelze, Németország). Az NMR vizsgálathoz 99,9% tisztaságú D2O-t (1% DSS-d6) 

használtunk (Sigma-Aldrich GmbH, Seelze, Németország). 

A metilon-hidroklorid és metedron-hidroklorid referenciaanyagokat az LGC 

Standards-től (Teddington, Egyesült Királyság) szereztük be. Mivel a módszer 

kidolgozása során referenciaanyagként használt mefedron-, flefedron-, butilon- és 

MDPV-hidroklorid sók a vizsgálati mintákból származtak, azonosságukat és 

tisztaságukat HPLC-MS/MS, NMR, FT-IR és nagyfelbontású (HR) MS technikákkal 

igazoltuk. 

4.3.2. Készülékek 

HPLC-MS/MS: UV-VIS diódasoros detektorral (DAD) felszerelt Agilent 1200 Series 

HPLC + Agilent 6410A Triple Quad MS (ionforrás: MMI).  

FT-IR: Perkin Elmer Spectrum 400 FT-IR/FT-NIR spektrofotométer. 

NMR: Varian VNMRS spektrométer 600 MHz; belső standard: DSS. 

HRMS: Agilent Technologies 1260 Infinity HPLC + Jet Stream
™

 ionforrással felszerelt 

Agilent 6230 Time of Flight MS. Referenciatömegek: m/z 121,050873 és 922,009798. 

Szoftver: Agilent MassHunter Workstation Software B.01.03. 

4.3.3. A referenciaanyagként használt minták azonosítása és tisztasági vizsgálata 

Az MS/MS fragmentációs kísérletekhez a mintákat metanolban oldottuk, és ESI 

módban, pozitív polaritással, pásztázó és leányion üzemmódban felvettük 

tömegspektrumaikat. 

Az IR spektrumokat közvetlenül a pormintákból vettük fel, UATR (univerzális 

gyengített teljes visszaverődés = universal attenuated total reflection) feltét segítségével. 

A minták spektrumai rendre megegyeztek a mefedron-hidroklorid, a butilon-hidroklorid 
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[92, 110], a flefedron-hidroklorid [93] és az MDPV-hidroklorid [97, 110] 

szakirodalomban közölt IR spektrumaival. 

A HRMS spektrumok rögzítéséhez a porok vízzel készült oldatait külön-külön, 

közvetlen mintabevitellel juttattuk a készülékbe, a pontos tömegek számítását a 

szoftverrel végeztük. 

A kémiai szerkezeteket 
1
H és 

13
C NMR vizsgálatokkal is igazoltuk. Az NMR 

spektrumok alapján az anyagok nagy tisztaságúnak tűntek, szennyezésnek nem volt 

nyoma. 

A mintákat további tisztasági vizsgálatnak is alávetettük, amihez HPLC-UV-

MS/MS módszert alkalmaztunk. A minták metanolos oldatait külön-külön injektáltuk a 

kromatográfiás oszlopra. Lineáris gradiens elúciót alkalmaztunk, melynek során a 

mozgófázis ACN-tartalmát 5%-ról fokozatosan 95%-ra növeltük. Sem a 210 nm-en 

felvett UV-kromatogramokon, sem az m/z 102–500 tömegtartományban rögzített teljes 

ionkromatogramokon (TIC) nem látszott a főkomponenseknek megfelelő csúcsokon 

kívül más csúcs. 

4.3.4. A célzott MRM módszer LC-UV-MS/MS paraméterei 

A vegyületek elválasztását Agilent Zorbax Eclipse XDB C18 (3,5 µm) 75×4,6 mm 

kromatográfiás oszlopon végeztük, melyet 25 °C-ra termosztáltunk. Gradiens elúciót 

alkalmaztunk, 0,6 ml/perc térfogat áramlási sebességgel, a következő összetételű 

mozgófázisokkal: 

 A-eluens: víz + ACN + HCOOH (95:5:0,1 V/V); 

 B-eluens: víz + ACN + HCOOH (5:95:0,1 V/V). 

A gradiensprogramot a következőképpen állítottuk be: 

Idő (perc) B-eluens aránya a mozgófázisban (V/V) 

0 – 2 10% 

2 – 7 10% → 40% 

7 – 9 40% 

3 perc utókondicionálás 10% 

Az UV-kromatogramokat 210 nm hullámhosszon vettük fel, az UV-spektrumokat 

pedig a 210–400 nm tartományban rögzítettük. 
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Az MS ionforrását ESI pozitív, az analizátort MRM üzemmódban működtettük. A 

további paraméterek a következők voltak: 

Szárítógáz: nitrogén. 

Szárítógáz áramlási sebessége: 5 l/perc. 

Szárítógáz hőmérséklete: 325 °C. 

Porlasztónyomás: 60 psi (~ 4,1 bar). 

Kapillárisfeszültség: 2500 V. 

Kamrafeszültség: 2000 V. 

A komponensfüggő tömegspektrometriai paramétereket az egyes vegyületekre 

külön-külön, az ionizáció és a fragmensképzés hatékonyságára koncentrálva 

optimalizáltuk, a fragmentor feszültség (Vfr) és az ütközési energia (Ecoll) beállításával. 

Ehhez folyamatos mintabevitelű analízist (flow injection analysis – FIA) alkalmaztunk. 

Azokat a beállításokat és átmeneteket kerestük, amelyek a legintenzívebb jeleket 

eredményezték. Az optimális értékeket a 2. táblázat tartalmazza. Az adatpontok mérési 

ideje (dwell time) minden átmenetnél 200 ms volt. 

2. táblázat. A pásztázó módszersorán alkalmazott MRM paraméterek. 

Molekula 
Anyaion 

[M+H]
+
 

Leányion
9
 Vfr (V) Ecoll (V) 

Mefedron 178 
1. átmenet: 160 

2. átmenet: 144 
90 

10 

36 

Flefedron 182 
1. átmenet: 164 

2. átmenet: 149 
100 

11 

22 

Metedron 194 
1. átmenet: 176 

2. átmenet: 161 
90 

8 

18 

Metilon 208 
1. átmenet: 160 

2. átmenet: 132 
90 

16 

30 

Butilon 222 
1. átmenet: 174 

2. átmenet: 204 
100 

16 

9 

MDPV 276 
1. átmenet: 126 

2. átmenet: 135 
125 

27 

27 

4-MEC 192 
1. átmenet: 174 

2. átmenet: 144 
100 

11 

32 

                                                 
9
A 2. táblázatban szereplő leányionok közül az „1. átmenet” sorban azokat tüntettük fel, amelyek 

valamennyi körülményt figyelembe véve a legintenzívebbnek bizonyultak, azaz kvantitatív mérésnél a 

mennyiségi meghatározáshoz használhatók (quantifier), míg a „2. átmenetnél” feltüntetettek a második 

legintenzívebb átmenetet jelentik, tehát mennyiségi meghatározásnál minősítő (qualifier) szerepet 

tölthetnek be. 
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5. Eredmények és megbeszélés 

5.1. Amlodipin-bezilát-tartalmú gyógyszerek piacellenőrző vizsgálata kapilláris 

elektroforézissel 

5.1.1. A CE módszer optimalizálása 

5.1.1.1. pH 

A módszerhez olyan közegre volt szükség, amely a két komponens legalább 

alapvonalon történő elválasztását a lehető legrövidebb idő alatt lehetővé teszi. Minthogy 

a két molekula tömege alig, mindössze 2 tömegegységben tér el egymástól, az ionok 

(protonált molekulák) méretében nem számítottunk számottevő különbségre. Az 

elválasztási hatékonyságot befolyásoló tényezők közül tehát a töltéskülönbségre 

helyeztük a hangsúlyt. 

Mivel a D-szennyező protonálódási tulajdonságáról semmilyen információ nem állt 

rendelkezésünkre, metanolos-vizes közegben elvégeztük mindkét anyag pKa értékének 

meghatározását, amely alapján az elválasztáshoz optimális pH becsülhető lehet. A vizes 

közegre Yasuda-Shedlovsky extrapolációval nyert értékek a következők voltak: 

amlodipin pKa = 9,22 ± 0,01; D-szennyező pKa1 = 9,08 ± 0,01, pKa2 = 4,12 ± 0,01. 

Látható tehát, hogy a mérés szerint a primer aminocsoport protonálódási hajlama a két 

vegyületben lényegében azonosnak tekinthető, ugyanakkor a D-szennyező piridin-

nitrogénje – szemben a DHP-nitrogénnel – savas pH-n képes protont felvenni, ami 

megfelel az előzetes várakozásoknak. Mindezek alapján pH 2 körül a D-szennyező 

kétszeres, míg az amlodipin egyszeres pozitív töltéssel rendelkezik. Ez a körülmény arra 

utalt, hogy a legjobb elválás erősen savas pH-n várható. 

A pH hatását az elválasztásra a „híg modellen” vizsgáltuk (4. ábra). A 6 különböző 

pH értékre beállított 25 mM citrát oldat, valamint metanol 80:20 V/V elegyének 

alkalmazásával felvett elektroferogramok azt mutatták, hogy pH 7,0 értéken ideális az 

elválasztás. Alacsonyabb pH-tartományban az EOF csökkenésével drasztikusan nő a 

mérési idő. Érdekes módon az elválás – a többi pH-értéken kapott eredményekkel 

összehasonlítva – az erősen savas tartományban (pH 2,5) sem javult. Ez a tény 

ellentmondani látszik annak a feltevésnek, amely a pKa értékekből következne. 

Ugyanakkor az is látható, hogy az analízisidő a 4 körüli pH-hoz képest ismét csökken, 
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annak ellenére, hogy az EOF kvarckapillárisban ilyen pH-n gyakorlatilag 

elhanyagolható. Ez alapján nincs kizárva, hogy mindkét komponens protonálódik, és 

így mindkettejük mozgékonysága megnő, habár erre nézve további vizsgálatokat nem 

végeztünk. 

 

4. ábra. A BGE pH-jának hatása a D-szennyező (1. csúcs) és az amlodipin (2. csúcs) elválására (250-250 

µg/ml D-szennyező és amlodipin-bezilát; oldószer víz + MeOH 1:1 V/V). BGE: 25 mM citrát (megfelelő 

pH-értékre beállítva) + MeOH 8:2 V/V. a) pH 2,5; b) pH 3,9; c) pH 4,5; d) pH 6,0; e) pH 7,0; f) pH 8,8. 

Az EOF pH 7,0 felett tovább nő, ezzel szemben a molekulák kezdik elveszíteni 

töltésüket (pKa ~ 9,1), így tehát a mérési idő csökken ugyan, de ezzel együtt elválás már 

nem megfelelő. Ráadásul a pKa ± 2 értékű pH-tartományban a protonált/protonálatlan 

molekulák aránya (azaz makroszkopikusan tekintve a molekulák átlagos töltése) igen 

érzékennyé válik a pH kis változásaira is, ami a módszer robusztusságának jelentős 

romlásához vezet. 
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Különösen fontos volt, hogy a D-szennyező csúcsa az amlodipiné előtt jelenjen 

meg. Fordított helyzetben ugyanis fennállt volna a veszélye annak, hogy a szennyező 

„beleolvad” a több nagyságrenddel nagyobb koncentrációban jelen levő főkomponens 

csúcsába, lehetetlenné téve a meghatározást. 

5.1.1.2. A futtató elektrolit összetétele 

A BGE pH-ja mellett annak anyagi minősége és töménysége is lényeges hatással 

van a komponensek migrációjára, elsősorban a kapillárist kitöltő folyadék 

vezetőképességének és a ζ-potenciálnak a befolyásolása, illetve a vizsgálandó 

komponensekkel való esetleges kölcsönhatás (komplexképzés, Stokes-sugár 

nagyságának megváltoztatása stb.) révén. Ennek hatását két különböző puffer eltérő 

töménységű (25–100 mM) oldatainak alkalmazásával vizsgálatuk. A méréseket pH 7,0-

n végeztük, továbbá, mivel lényeges szempont volt a gyorsaság, az alkalmazott 

elektromos térerősséget végig a lehető legnagyobb értéken (30 kV feszültség) tartottuk. 

Az ionerősség növelése a ζ-potenciál csökkentésén, illetve a vizsgálandó 

komponenseknek a BGE lokális vezetőképességére gyakorolt hatásának nivellálásán 

keresztül javította az elválasztás hatékonyságát. Ezzel együtt azonban nőtt az 

áramerősség is, ami a fejlődő Joule-hő miatt csúcsszélesedéshez és a csúcsalak 

torzulásához vezetett. 

Végeredményben mind a foszfát, mind a citrát alapú elektrolitok alkalmazhatónak 

bizonyultak. Az értékelésnél a hatékonyabb nagy töménység és a kisebb Joule-hőt 

eredményező hígabb oldatok között kerestük a kompromisszumot. A foszfát puffer 

esetében 50 mM, a citrát esetében 25 mM koncentráció tűnt optimálisnak.  

A puffer anyagi minőségét illetően a foszfát mellett szólt, hogy pH 7 körül 

pufferkapacitása nagyobb, mint a citráté, ugyanakkor van példa rá, hogy utóbbi 

alkalmazása előnyösebb [111]. Jelen esetben azért döntöttünk a citrát mellett, mert 

tekintettel kellett lennünk arra, hogy a mintákhoz használt oldószer ionerőssége (azaz 

első közelítésben a puffer koncentrációja) nem térhet el jelentősen a BGE-től. Ezt 

figyelembe véve célszerűnek látszott a „hígabb”, de hasonlóan hatékony 25 mM citrát 

puffert előnyben részesíteni az 50 mM foszfáttal szemben, hiszen az esetlegesen túl 

nagy sókoncentráció a kivonó elegyben ronthatta volna a komponensek 

extrahálhatóságát a tablettából. A citrát gyengébb pufferkapacitása pH 7,0-n a 
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megfelelően körültekintő pH-beállítással kézben tarthatónak bizonyult, amit a validálás 

során sikerült igazolnunk. 

Miután megtörtént az optimális pH és elektrolitösszetétel meghatározása, a „tömény 

modellt” is injektáltuk. Oldószerként, az előbbiekhez hasonlóan, víz és MeOH 1:1 V/V 

elegyét alkalmaztuk. A híg modellnél tapasztalt alapvonalon történő elválás nem 

valósult meg, és a D-szennyező csúcsalakja is jól láthatóan torzult. A jelenséget 

valószínűleg a nagy töménységben jelen levő amlodipin okozta, amelynek rossz 

oldékonysága a tisztán vizes alapú BGE-ben a kapillárisfalra való adszorpcióhoz 

vezetett, és ezáltal a „híg modellnél” fennálló viszonyok megváltozását 

eredményezhette. A korrekt és reprodukálható értékelés az adott körülmények között 

nem volt lehetséges. A problémát úgy sikerült kiküszöbölni, hogy 20 V/V% MeOH-t 

kevertünk a futtató elektrolithoz, ami lényegesen javította az elválást és a 

csúcsszimmetriát. 

5.1.1.3. Belső standard 

A CE módszer precizitásának javítására az egyik leggyakrabban alkalmazott 

lehetőség a belső standard használata. Ennek kiválasztásánál a legfontosabb 

követelmény, hogy ne zavarja az elválasztást, megfelelő UV-aktivitása legyen a mérési 

hullámhosszon (lehetőleg abszorpciós maximummal), hasonló mozgékonyságú legyen, 

mint a mérendő komponensek, megfelelően oldható legyen a minták oldószerében és a 

futtató elektrolitban, oldatban is stabil maradjon, lehetőleg ne legyen toxikus, továbbá 

könnyen hozzáférhető és olcsó legyen. 

 

5. ábra. A prokain szerkezeti képlete. 

A belső standard keresésénél a kiindulópont az volt, hogy a molekula kémiai 

szerkezetét tekintve rokonságot mutasson az elválasztandó komponensekkel. A prokain-

hidroklorid (5. ábra) a D-szennyezőhöz hasonlóan aromás gyűrűhöz kapcsoltan 

összesen 5 atomnyi távolságra aminocsoportot tartalmaz. A nitrogénatomhoz 
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hidrogének helyett egy-egy etilcsoport kapcsolódik, valamint az oldallánc oxigénje nem 

éter, hanem észter típusú. Az oldallánc tercier nitrogénjének pKa-értéke 8,9 [112, 113], 

ami az amlodipinéhez közel esik. 

A tömény modellhez 100 µg/ml prokain-hidrokloridot adagolva az 

elektroferogramon a három csúcs egymáshoz viszonyított helyzete megfelelő volt. 

Mivel a prokain a D-szennyezőnél valamivel gyorsabban vándorolt (6. ábra), így nem 

állt fenn annak a veszélye, hogy zavarná az elválasztást vagy „beleolvadna” az 

amlodipin csúcsába. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az alkalmazott oldószerben a 

prokain 24 óra elteltével nem bizonyult stabilnak, így a méréseket csak frissen készített 

oldatokkal lehetett elvégezni. Mivel azonban egy teljes méréssorozat egy munkanapon 

belül elvégezhető, ez a gyakorlatban nem jelent problémát. 

 

6. ábra. A prokain (1; 100 µg/ml), a D-szennyező (2; 20 µg/ml) és az amlodipin-bezilát (3; 6,94 mg/ml) 

migrációs sorrendje. BGE: 25 mM citrát (pH 7,0) + MeOH 8:2 v/v; det. hullámhossz: 223 nm. 

5.1.1.4. Detektálási hullámhossz 

A Ph. Eur. HPLC módszere detektálási hullámhosszként az amlodipin egyik 

elnyelési maximumát, 237 nm-t írja elő. Mivel a CE a HPLC-nél kevésbé érzékeny, így 

fontos, hogy olyan hullámhosszon történjen a detektálás, amelyen a fajlagos 
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abszorpciós koefficiens lehetőség szerint nagy. Ezenfelül, a módszer zavartűrésének 

növelése érdekében, a mérést célszerű olyan hullámhosszon végezni, ahol az UV 

spektrum meredeksége nem számottevő (pl. abszorpciós maximum- vagy 

minimumhelyek, vállak stb.). Ahogy a 7. ábrán is látható, a D-szennyező 272 nm-en 

jelentkező abszorpciós maximuma igen gyenge. A prokain 223 nm-en elnyelési 

maximumot mutat. Az amlodipinnek ezen a hullámhosszon minimumhelye van, 

amelyhez ugyan kisebb fajlagos abszorpciós koefficiens tartozik, mint a 237 nm-hez, 

ugyanakkor a különbség nem jelentős. 

A 223 nm a D-szennyező szempontjából természetesen nem ideális a spektrum 

meredeksége miatt, mivel azonban a molekula a 200-250 nm-es tartományban 

semmilyen abszorpciós maximumhellyel nem rendelkezik, a 223 nm-es detektálási 

hullámhossz megfelelő kompromisszumnak tekinthető. 

 

7. ábra. Az amlodipin (pöttyözött vonal), a D-szennyező (szaggatott vonal) és a prokain (folytonos vonal) 

UV spektrumai, a készülék detektorával rögzítve (BGE 25 mM citrát (pH 7,0) + MeOH 8:2 v/v). 

5.1.1.5. Kapilláris 

Az optimalizálás során az 50 µm belső átmérőjű kapilláris mellett az elválasztást 75 

µm belső átmérőjű kapillárisban is elvégeztük. A nagyobb belső átmérő esetében a 
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detektálási ablak, azaz a buborékcella belső átmérője is 25%-kal nagyobb (150 helyett 

200 µm), ami a fényút megnövekedése miatt intenzívebb elnyelést, és ezáltal jobb 

LOQ-t eredményez. 

Komoly hátrányt jelentett azonban, hogy a maximális, 30 kV feszültség alkalmazása 

mellett a kapillárisban folyó áram is jelentősen megnőtt (>90 µA), ami a fokozott Joule-

hő képződés miatt nemkívánatos jelenség. A megfelelő értéket csak a feszültség 

csökkentésével (15 kV) sikerült elérni. Mivel mindez az EOF és a komponensek 

vándorlási sebességének csökkenését eredményezte, a mérési idő nagymértékben 

megnőtt, és az elválasztási hatékonyság is romlott. A nagyobb belső átmérőjű kapilláris 

alkalmazása tehát nem bizonyult előnyösnek. 

5.1.1.6. Injektálás 

Az injektált minta mennyiségét – hidrodinamikus mintabevitelről lévén szó – az 

állandó nyomás mellett alkalmazott injektálási idő változtatásával befolyásoltuk. Az 

injektálási idő megnövelésével több mintát juttathatunk a kapillárisba, azonban a 

„mintadugó” hossza a vele járó csúcsszélesedés miatt nem növelhető tetszőlegesen.  

Az optimális érték beállításához az elméleti tányérszám (N) változását vizsgáltuk az 

injektálási idő függvényében (8. ábra). Küszöbértéknek az N = 200 000 értéket 

választottuk. Ennek megfelelően az optimális injektálási idő 6 s volt. 

5.1.1.7. Hőmérséklet 

A hőmérséklet hatását a komponensek migrációs ideje és a csúcsfelbontás 

szempontjából vizsgáltuk a 20-45 °C közötti tartományban, 5 °C-os lépésenként. 

Lényeges változás nem volt tapasztalható, így a kapillárist szobahőmérsékletűre (25 °C) 

termosztáltuk, hogy a komponenseket ne tegyük ki felesleges hőhatásnak. 

5.1.1.8. Oldószerelegy 

A kapillárisban folyó áram nagysága a teljes hosszon állandó és egyenesen arányos 

a vezetőképesség és a lokális elektromos térerősség szorzatával. Ebből következik, hogy 

a minta és az elektrolit vezetőképessége közötti különbség elektrodiszperzióhoz vezet. 

Utóbbi jelenség a csúcsok kiszélesedését és jelentős torzulását okozhatja. Fontos tehát, 

hogy a minta oldószere ionerősség és pH tekintetében ne térjen el túl nagy mértékben 

attól a közegtől, amelyben az elválasztás zajlik. 
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Másik fontos szempontként figyelembe kellett venni azt is, hogy a prokain és az 

amlodipin oldékonysága a citrát puffer és MeOH különböző arányú elegyeiben nem 

egyforma. Az optimalizálást olyan MeOH–citrát puffer (pH 7,0) elegyekkel végeztük, 

melyeknél a citrát koncentrációját úgy állítottuk be, hogy az megfeleljen a BGE 

töménységének. A megfelelő oldószernek 40 mM citrát-puffer (pH 7,0) és metanol 

1:1 V/V elegye bizonyult. 
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8. ábra. Az elméleti tányérszám változása elméleti az injektálási idő függvényében, állandó nyomás 

(50 mbar) alkalmazása mellett. Vizsgálati oldat: „híg modell”. 

5.1.2. A CE módszer validálása 

A validálás a GEON 2005-ben kiadott, az ICH Q2(R1) irányelven [109] alapuló, 

megfelelő minőségbiztosítási dokumentumai [114] szerint történt. 

5.1.2.1. Szelektivitás 

A szelektivitás vizsgálata során azt ellenőriztük, hogy a belső standard és a két 

komponens, az optimalizált körülmények alkalmazása mellett, kielégítő mértékben 
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elválik-e egymástól. Kritikus paraméternek az egymáshoz legközelebb eső két csúcs – 

azaz a D-szennyező és az amlodipin – közötti alapvonal-elválást tekintettük, amelyet 

megfelelőnek találtunk. 

Ugyan a módszernek nem volt célja a gyártási folyamatból származó szennyezők 

vizsgálata, mégis fontos volt annak igazolása, hogy azok, amennyiben jelen volnának, 

nem zavarnák a D-szennyező meghatározását.  

A 3 vizsgált szennyező (9. ábra) közül az amlodipin-ftaloil és az amlodipin-

ftálamidsav az EOF-fel együtt érte el a detektort. Ez azzal magyarázható, hogy ezek a 

vegyületek semleges pH-n nem képesek protonálódni, mivel a bázikus primer 

aminocsoport mindkét esetben savamid jellegű kötésben van. A dietil-amlodipin az 

amlodipinnel együtt vándorol a rendszerben, azaz biztos, hogy nincs interferencia a D-

szennyező csúcsával. Ugyanakkor az amlodipinnel történő együttvándorlás sem jelent 

problémát a gyakorlatban, hiszen gyártásból származó szennyezőről lévén szó az adott 

gyártási tétel felszabadításakor mennyisége nem haladhatta meg a 0,1%-ot, továbbá – 

minhogy nem bomlástermékről van szó – a tárolás során sem nőhet a koncentrációja. 

Esetleges jelenléte tehát gyakorlatilag elhanyagolható mértékben zavarná az amlodipin 

tartalmi meghatározását. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a módszer kidolgozása idején hatályos Ph. Eur. 

cikkelyben [115] a vizsgáltakon kívül egy további szennyező (C-szennyező; 9. ábra) is 

szerepelt a lehetséges gyártási maradékok között, azonban ebből nem sikerült megfelelő 

referenciastandardot beszereznünk. A szennyező ugyanakkor a 2009. április 1-jén 

hatályba lépett, a dolgozat írásakor is érvényben levő, felújított amlodipin-bezilát 

cikkelyből [14] már kikerült, helyette a cikkely a korábbiakhoz képest 4 új szennyezőt 

(E–H-szennyezők, 9. ábra) tartalmaz. 

A vegyületek közül a G- és a H-szennyező nem tartalmaz semleges pH-n 

protonálható csoportot, így rendszerünkben az EOF-fel vándorolnának, az E-szennyező 

pedig azonos az általunk is vizsgált dietil-amlodipinnel. Az F-szennyezőről – egyetlen 

kivételként – vizsgálat híján nem állíthatjuk biztosan, hogy nem okoz interferenciát, 

még ha ennek gyakorlati valószínűsége (a dietil-amlodipinhez és az amlodipinhez való 

nagyfokú szerkezeti hasonlatossága miatt) csekélynek is tűnik. 
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9. ábra. Az amlodipin-bezilát gyártási folyamat során keletkező lehetséges szennyezői a Ph. Eur. szerint. 

A zárójelben feltüntetett nevek a mintákat rendelkezésünkre bocsátó gyártó által használt megnevezések. 
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Az egyik törzskönyvezett tabletta segédanyagaival pontosan megegyező összetételű 

porkeverék vizsgálatával (a tablettáknál használt extrakciós eljárást alkalmazva) azt is 

elemeztük, hogy a tabletta segédanyagaiból származik-e bármilyen, az amlodipin, a D-

szennyező vagy a prokain detektálását zavaró jel, ám ilyen jellegű interferenciát nem 

tapasztaltunk. 

5.1.2.2. Kimutatási határ (LOD) és a mennyiségi meghatározás határa (LOQ) 

Az LOD és az LOQ meghatározása a jel/zaj viszony (S/N) értékelésén alapuló 

módszerrel történt. Mivel az ICH szerint a két tényező meghatározására csak 

szennyezésvizsgálat esetén van szükség [109], az értékelést az amlodipinre nem 

végeztük el. A jel nagyságának értékelésekor a csúcsmagasságot vettük figyelembe. Az 

értékeket a D-szennyező amlodipin-beziláthoz viszonyított százalékos arányában 

fejeztük ki (3. táblázat).  

5.1.2.3. Linearitás 

Az eredmények alapján a válasz a 10-1000 µg/ml koncentrációtartományban (n = 7) 

lineárisnak tekinthető. Az egyenesek egyenleteit a regressziós koefficiens négyzetének 

(R
2
) értékeivel együtt a 3. táblázatban tüntettük fel. A reziduumok eloszlása mindkét 

vegyület esetében a teljes tartományt tekintve véletlenszerű volt. 

5.1.2.4. Torzítatlanság és precizitás 

A tartalmi meghatározás és a szennyezésvizsgálat torzítatlanságát („accuracy”; a 

módszer rendszeres hibájának ellenőrzése) és precizitását („precision”; a véletlen hiba 

ellenőrzése) a teljes módszer tekintetében vizsgáltuk, az extrakciót is beleértve. Az 

elporított tablettákhoz adott és a tablettaporral homogenizált hatóanyag, illetve 

szennyező referenciastandardok visszanyerését mértük a várható érték százalékában. Az 

eredmények a 3. táblázatban láthatók. A visszanyerés alapján a módszer 

torzítatlanságát, míg a relatív szórás (RSD) alapján a precizitását értékeltük. 

Az amlodipin meghatározása esetében mind a visszanyerés, mind az RSD megfelelt 

a tartalmi meghatározásoknál megszokott követelményeknek. A szennyezésvizsgálatnál, 

minthogy lényegesen kisebb koncentrációtartományban, rendszerint az LOQ közelében 

dolgozunk, a munkatartománytól és a vizsgálati módszer érzékenységétől függően 

lényegesen nagyobb eltérések és mérési bizonytalanságok is megengedhetők.  
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3. táblázat. A módszer validálási adatainak összefoglalása. 

Érzékenység LOD LOQ 

D-szennyező 0,01% 0,04% 

Linearitás Egyenes egyenlete R
2
 

D-szennyező y = 0,0045x – 0,0119 0,998 

Amlodipin y = 0,0038x – 0,0084 0,998 

Torzítatlanság és precizitás (n = 3) Visszanyerés RSD 

Tartalmi meghatározás 100,4% 0,4% 

Szennyezésvizsgálat 118,1% 8,2% 

5.1.2.5. Robusztusság 

Három tényező hatását vizsgáltuk: pH, citrát koncentrációja a BGE-ben és a BGE 

MeOH-tartalma. A faktorok hatását annak tükrében elemeztük, hogy mennyiben 

befolyásolják a végeredmény értékelhetőségét. Az értékelésnél a kritikus csúcspárra, 

azaz a D-szennyezőre és az amlodipinre koncentráltunk. 

4. táblázat. A futtatási paraméterek kismértékű változtatásának hatása az elválasztásra. 

 D-szennyező 

migrációs idő (perc) 

Amlodipin 

migrációs idő (perc) 

Relatív migrációs idő 

(D-szenny./amlodipin) 

A citrát-puffer 

töménysége 
   

24 mM 7,87 8,22 0,958 

25 mM 7,92 8,28 0,956 

26 mM 7,97 8,33 0,956 

pH    

6,9 8,05 8,41 0,958 

7,0 7,96 8,32 0,957 

7,1 7,56 7,96 0,950 

A MeOH aránya 

(V/V) az elektrolitban 
   

18% 7,59 8,05 0,942 

20% 7,94 8,31 0,956 

22% 8,08 8,43 0,959 
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Az elválasztás hatékonyságának jellemzésére rendszerint a csúcsfelbontás a 

legalkalmasabb paraméter, mely azonban csak abban az esetben releváns, ha a vizsgált 

komponensek koncentrációja nagyságrendileg megegyezik. Mivel ez esetünkben nem 

teljesül – az amlodipin koncentrációja a D-szennyezőének több százszorosa – így a 

csúcsfelbontás helyett a relatív migrációs idők nyomon követésével becsültük meg a 

körülmények kismértékű megváltozásának hatásait (4. táblázat). Végeredményben a 

rendszer robusztusnak bizonyult a vizsgált apróbb változtatásokkal szemben. 

5.1.3. Alkalmazás tablettákon – összehasonlítás a Ph. Eur. HPLC módszerével 

A kidolgozott CE módszert 3 különböző gyártó Magyarországon is forgalomban 

levő termékén alkalmaztuk, az amlodipintartalom és a D-szennyező koncentrációjának 

meghatározására. Az eredményeket összehasonlítottuk Ph. Eur. megfelelő vizsgálataival 

kapott eredményekkel (5. táblázat). Noha utóbbi vizsgálatokat a tiszta hatóanyagra 

validálták, a gyártók által validált minta-előkészítési eljárásokat alkalmazva a teljes 

eljárás további validálás nélkül elvégezhető. 

5. táblázat. Az egyes termékekre kapott eredmények összefoglalása. 

 Amlodipin-tartalom (a névlegeshez képest) A D-szennyező szintje 

 CE HPLC
10

 CE HPLC
11

 

 Eredmény RSD Eredmény RSD Eredmény RSD Eredmény RSD 

Termék1 95,2% 1,7% 97,8% 0,5% 0,12% 6,1% 0,12% 3,1% 

Termék2 99,1% 1,6% 98,7% 0,1% <LOQ n.a. 0,02% 3,2% 

Termék3 100,6% 2,1% 100,3% 0,3% 0,05% 7,8% 0,04% 7,7% 

 

5.1.4. Megbeszélés 

A bemutatott módszer lehetőséget ad a különböző gyártók által előállított, amlodipin 

hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek gyors és egyszerű vizsgálatára, aminek a hatósági 

laboratórium gyógyszerpiac-ellenőrző tevékenysége során nagy jelentősége van. 

További lehetőséget jelent a vizsgálat amlodipin-bezilát hatóanyagra való alkalmazása. 

Ennek célja lehet például olyan visszamaradt gyártási tételek újraminősítése, 

                                                 
10

 A Ph. Eur. 6.0. Amlodipin-bezilátra vonatkozó egyedi cikkelyének „Tartalmi meghatározás” vizsgálata 
11

 A Ph. Eur. 6.0. Amlodipin-bezilátra vonatkozó egyedi cikkelyének „Rokon vegyületek” vizsgálata 
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amelyeknél lejárati idő helyett újravizsgálati periódus van megadva. A tartalmi 

meghatározás és a D-szennyező mint jellemző bomlástermék mennyiségének mérése 

ugyanis a hatóanyag stabilitását jelző sajátságok. 

A minta-előkészítés mindhárom vizsgált gyártó termékére alkalmazhatónak 

bizonyult, azaz úgy tűnik, a teljes módszer egységesen használható lehet a különböző 

gyártóktól származó amlodipin-tabletták pásztázó vizsgálatára. Ez a további termékek 

esetében egyszerű visszanyerési vizsgálatokkal ellenőrizhető. Az elválasztás 

körülményei alkalmasak mind az amlodipintartalom mérésére, mind a bomlástermék 

mennyiségének meghatározására. Egy-egy futtatás kevesebb, mint 9 percet vesz 

igénybe. 

A minta-előkészítéssel együtt a három különböző termék hatóanyag-tartalmának és 

bomlástermékének meghatározását egy munkanapon belül sikerült elvégezni. A 

szennyezésvizsgálat és a tartalmi meghatározás ugyanakkor egy futtatáson belül nem 

kivitelezhető. Ennek oka, hogy amennyiben az extrakciót szennyezésvizsgálat céljából 

végezzük, tehát olyan töménységű oldatokkal dolgozunk, hogy a szennyező határérték-

koncentrációja az LOQ 2-3-szorosa legyen, az amlodipin koncentrációja már nem esik 

bele a linearitási tartományba. A hatóanyag-tartalom méréséhez így egy független, 

megfelelő töménységű oldatot kell készíteni. Ilyen oldat elméletileg az előbbi egyszerű 

hígításával is elkészíthető volna, ennek azonban határt szab, hogy a minta-előkészítésnél 

nagyszámú tablettát kezelünk viszonylag kis mennyiségű oldószerrel, ami a kivonás 

hatékonysága szempontjából semmiképpen sem előnyös. Logikusnak látszott tehát a 

hatóanyag-tartalom extrakciója során kedvezőbb tabletta/oldószer arányt alkalmazni. 

Ebben az esetben természetesen a szennyező határértéke (0,3%) a LOD alatt marad. 

Fenti okoknál fogva a számolásnál a normalizációs eljárás nem alkalmazható, és a 

szennyező mennyiségét abszolút koncentrációban kell kiszámítani. A validálás és a 

tesztmérések során ezt az OGYI laboratóriumban lehetőségünk volt D-szennyező 

referencia standarddal kivitelezni. A gyakorlatban ugyanakkor sokszor nincs lehetőség 

alkalmas szennyező referenciaanyag beszerzésére, így a rutinszerű mérések során 

érdemes megfelelő amlodipin standardból készült referenciaoldattal dolgozni, 

figyelembe véve a válaszfaktort [116]. Utóbbi a linearitás vizsgálattal kapott regressziós 

egyenesek meredekségének hányadosával egyenlő, melynek értéke esetünkben 1,2. 

Ennek megfelelően a számolásnál alkalmazandó korrekciós tényező, mellyel a minta 
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elektroferogramján megjelenő szenyyezőcsúcs területét szorozzuk, ennek reciproka 

(0,8) kell legyen. Hozzá kell tenni azonban, hogy a Ph. Eur. ajánlása szerint [117], 

amennyiben a válaszfaktor értéke 0,8 és 1,2 közé esik, a korrekciós tényezőt nem 

feltétlenül szükséges alkalmazni. A százalékos D-szennyező-tartalom a tablettában lévő 

amlodipinmennyiség ismeretében számolható ki, a tartalmi meghatározást követően. 

A mérési körülmények releváns paramétereinek kiválasztását az 5.1.1. fejezetben 

részletesen tárgyaltuk. A validálási eredmények alapján a módszer kellően érzékeny 

(LOQ a határértéknél csaknem egy nagyságrenddel alacsonyabb), megfelelő mértékben 

robusztus, az esetleges egyéb szennyezők és a jellemző segédanyagok a D-szennyező 

meghatározását nem zavarják, a torzítatlanság és a precizitás kielégítő. A D-szennyező 

meghatározásánál tapasztalható, viszonylag nagy rendszeres hibával kapcsolatban meg 

kell jegyeznünk, hogy ahhoz technikai tényezők is hozzájárulhattak. Ilyen kis 

mennyiségű anyag pontos hozzámérése a mintához csak porhígításban lehetséges. Ezen 

porhígítás homogenizálása azonban többszöri próbálkozás után, a legnagyobb 

körültekintés mellett sem sikerült tökéletesen. Ennek ellenére úgy véltük, a szilárd 

formában történő addíció sokkal inkább jellemzi a valós viszonyokat, mintha oldat 

formájában adnánk a szennyezőt a rendszerhez, tehát a kioldás hatékonysága az előbbi 

módon reálisabban modellezhető. 

A Ph. Eur. által előírt „Rokon vegyületek” és „Tartalmi meghatározás” vizsgálatok 

HPLC készülékkel történnek. Meg kell jegyezni, hogy a törzskönyvi dokumentációk 

szerint a gyártók is általában ezt a technikát részesítik előnyben, noha az általuk 

kidolgozott módszerek eltérnek a gyógyszerkönyvitől. A Ph. Eur.-ban megadott 

kromatografálási idő ugyan meghaladja a 20 percet is, ennek oka azonban az, hogy 

egyes gyártási folyamatból visszamaradt szennyezők retenciója a hatóanyaghoz képest – 

amelynek retenciós ideje a cikkely szerint mintegy 7 perc – lényegesen nagyobb. Mint 

említettük, ezeket a szennyezőket az ICH megfelelő irányelve alapján [1] a gyártó által 

felszabadított gyógyszerekben már nem szükséges vizsgálni. A Ph. Eur. módszerben a 

D-szennyező retenciója a cikkely szerint mintegy fele az amlodipinének, így az 

elválasztási idő itt is mindössze kb. 8 perc. 

A kereskedelmi forgalomból beszerzett különböző termékeket mindkét módszerrel 

megvizsgáltuk. Az eredmények kielégítő egyezést mutattak. Kijelenthető, hogy 

valamennyi termék megfelelt a minőségi követelményeknek. A CE módszer HPLC-vel 
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szembeni legnagyobb hátrányát a megfelelő belső standard alkalmazása ellenére sem 

sikerült kiküszöbölni, vagyis a szórással jellemzett mérési bizonytalanság (5. táblázat) 

szignifikánsan nagyobb volt (F-próba; P = 0,95). Kérdés ugyanakkor, hogy ez 

mennyiben tudható be a technikának, és mennyiben annak, hogy a gyártók által előírttól 

eltérő, egységes minta-előkészítést alkalmaztunk. Azt is meg kell jegyezni, hogy a 

tartalmi meghatározásnál és a szennyezésvizsgálatnál kapott RSD értékek nem 

nagyobbak, mint az ilyen vizsgálatoknál szokásosak. Ezt leszámítva a CE módszer a 

HPLC-vel egyenértékűnek bizonyult. Előnyére írható, hogy a lényegesen kisebb 

oldószerigény mellett – különös tekintettel a szerves oldószerekre – képes azonos 

hatékonysággal elválasztani az amlodipint a bomlástermékétől. 

A szelektivitási vizsgálatokat követően az is világossá vált, hogy amennyiben teljes 

körű szennyezésprofil-meghatározást kívánunk végezni, a módszer erre alkalmatlan 

volna, mivel a gyártásból visszamaradt szennyezők nagy része az elválasztási pH-n nem 

protonálható. Ennek kiküszöböléséhez szelektorok (pl. ciklodextrinek) vagy MEKC 

alkalmazása jöhet szóba. 

Összességében tehát elmondható, hogy a CE az amlodipin esetében maximálisan 

alkalmasnak tűnik a gyártók által felszabadított, kereskedelmi forgalomban lévő 

termékek pásztázó vizsgálatára, mivel lehetővé teszi a gyógyszer minőségét és 

stabilitását jelző alapvető indikátoroknak (ez esetben a hatóanyag-tartalomnak és a 

bomlástermék mennyiségének) a meghatározását, illetve ezek változásainak követését. 

Mindezek alapján a CE ilyen jellegű felhasználásának kiterjesztése más gyógyszerekre 

reális lehetőségnek ígérkezik. Végezetül azonban meg kell jegyezni, hogy amennyiben a 

pásztázó vizsgálatok szerint a termék nem megfelelő, illetve ha a vizsgált gyógyszer 

minőségével kapcsolatban kétség merül fel, a GEON irányelvének megfelelően a 

vizsgálat eredményét a hivatalos módszerrel is meg kell erősíteni. 
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5.2. Teofillin, fenobarbitál, kodein és efedrin egymás melletti tartalmi 

meghatározása egyedi magisztrális végbélkúpban RP-IP-HPLC-vel 

5.2.1. A módszer kidolgozása 

5.2.1.1. A kromatográfiás körülmények optimalizálása 

A kromatográfiás módszer kidolgozásához kiindulási alapnak a Ph. Eur. 6. 

kiadásában szereplő „Codeini hydrochloridum monohydricum” cikkely „Rokon 

vegyületek” pontját tekintettük [52]. A cikkely 250×4,6 mm méretű, C8 módosítású 

szilikagéllel töltött oszlopot, valamint az izokratikus elúcióhoz 25% ACN-t, 2% cc. 

CH3COOH-t és 73% vizet tartalmazó mozgófázist ír elő, mely ionpárképző sóként 

5 mM NaOS-ot tartalmaz.  

A kezdeti méréseket a fentieknek megfelelő körülmények között végeztük, azzal a 

kivétellel, hogy a C8 módosítású töltet helyett C18 módosításút használtunk. A 

hatóanyagok csúcsainak azonosíthatósága érdekében a megfelelő standardokból a 

mozgófázissal külön-külön oldatokat készítettünk, melyeket aztán egyenként 

injektáltunk. Az eredmények azt mutatták, hogy az alkalmazott körülmények között a 

fenobarbitál és az efedrin gyakorlatilag azonos retenciós idővel (tr ~ 10 perc) eluálódott, 

nem sokkal a kodeint (tr ~ 8 perc) követően. A teofillin retenciója (tr ~ 2,5 perc) 

ugyanakkor elfogadhatatlanul alacsonynak bizonyult: a retenciós tényező (k’) értéke 0-

hoz közelített. 

A szelektivitás és a teofillin retenciójának növelése végett 25%-ról 20%-ra 

csökkentettük a mozgófázis ACN-tartalmát. A fenobarbitál és az efedrin elválasztásának 

problémája ezzel megoldódott, érdekes volt ugyanakkor, hogy a szerves oldószer 

koncentrációjának csökkentésével az elúciós sorrend is megváltozott. A fenobarbitál 

csúcs immár másodikként jelent meg (tr ~ 17,5 perc) a kromatogramon, míg a kodein (tr 

~ 20 perc) és az efedrin (tr ~ 26 perc) jóval később eluálódott az oszlopról. A teofillin 

retenciós ideje ugyanakkor még mindig közel volt a holtidőhöz. Mivel a szerves 

oldószer arányának további csökkentésével a másik három komponens retenciós 

idejének túlzott megnövekedése elfogadhatatlanul hosszú analízisidőt (> 50 perc) 

eredményezett, indokoltnak látszott gradiens elúciót alkalmazni. 

A gradiensprogram kezdeteként az ACN arányát 10%-ra állítottuk be. Ilyen 

körülmények között a teofillin retenciója már elfogadhatónak bizonyult (k’ ~ 0,9). A 
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teofillin megjelenését követően az ACN koncentrációját egy lépcsőben 20%-ra emeltük, 

oly módon, hogy megfelelő arányban ACN-t kevertünk a kezdeti mozgófázishoz. A 

lépcsőzetes gradiens azért tűnt jobb megoldásnak a gyakrabban előforduló lineárissal 

szemben, mert így a 3 később eluálódó komponens elválasztása gyakorlatilag 

izokratikus körülmények között mehetett végbe, ami rendszerint a kromatogramok 

reprodukálhatóságát és a mennyiségi meghatározás pontosságát tekintve is előnyös 

[118-120]. 

A standard munkaoldat többszöri injektálását követően ugyanakkor újabb probléma 

jelentkezett. Megfigyelhető volt, hogy az ionpárképző koncentrációjának a tiszta ACN 

hozzákeverése miatt bekövetkező csökkenése az alapvonal reprodukálhatatlan 

vándorlását eredményezte. A jelenséget azzal sikerült kiküszöbölni, hogy a tiszta ACN-t 

a B-mozgófázisnak megfelelő összetételű eleggyel helyettesítettük. A standard 

munkaoldattal ilyen körülmények között nyert kromatogram a 10. a) ábrán látható. A 

kromatogram alapján számolt teljesítményjellemzőket tájékoztatásként a 6. táblázatban 

közöljük. 

5.2.1.2. Az extrakció optimalizálása 

A kivonási eljárás kidolgozása a komponensek pKa értékeinek figyelembevételével 

történt (2. ábra). A vegyületek eltérő sav/bázis tulajdonságai alapján valószínűnek tűnt, 

hogy az anyagok kvantitatív kinyerése a készítményből egy extrakciós lépésben nem 

kivitelezhető. 

A kodein és az efedrin pKa értéke egyaránt meghaladja a 7-es értéket, ami alapján az 

acetát puffer 5-ös pH-ján gyakorlatilag 100%-ban protonált formában fordulnak elő, és 

így az erősen hidrofób diklórmetános fázisból a vizesbe hatékonyan átrázhatók. 

Kevésbé volt ilyen egyértelmű a helyzet a teofillin és a fenobarbitál esetében, melyek 

pKa értékükből kiindulva pH 5-nél teljes egészében töltés nélküli formában vannak 

jelen. Nem lehettünk tehát biztosak abban, hogy a vízre és diklórmetánra vonatkoztatott 

megoszlási hányadosuk nagysága elegendő ahhoz, hogy 100%-ban kinyerhetők 

legyenek a szerves oldatból. Az eljárás optimalizálását a vényen szereplő összetételnek 

megfelelően összemért Msup2 modellel végeztük. Az ismert mennyiségű hatóanyagok 

visszanyerését a kidolgozott kromatográfiás módszerrel vizsgáltuk. 
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Mivel a kúpalapanyag erősen lipofil volt, a hatóanyagok kinyeréséhez 

elkerülhetetlennek tűnt a teljes kúp feloldása, amihez oldószerként a kielégítően 

apoláros diklórmetánt választottuk. A beméréssel megegyező, fél adagolási egységnek 

megfelelő mennyiség már 2-3 ml folyadékban is könnyen feloldódott, a diklórmetánban 

oldhatatlan komponenseket (valószínűleg a Fenistil 24 retard kapszula segédanyagait) 

pedig kvantitatíve sikerült további 2 ml diklórmetánnal a rázótölcsérbe mosni. 

Első lépésként a háromszori acetát pufferes kirázást követően vizsgáltuk meg az 

egyes komponensek kinyerésének hatékonyságát. A visszanyerési értékek a 

várakozásoknak megfelelően mind a kodein (96,2%), mind az efedrin (99,5%) esetében 

elfogadhatónak bizonyultak, sőt, ugyanez elmondható volt a teofillinre (96,5%) is. A 

fenobarbitál kivonására (45,9%) ugyanakkor az eljárás nem bizonyult hatékonynak, 

ezért a pH erősen lúgos tartományba történő eltolásával igyekeztünk megnövelni a 

savas jellegű hatóanyag vízoldékonyságát, és a kirázást 0,1 M NaOH-oldattal folytattuk. 

A két lépcsős minta-előkészítési folyamat a visszanyerési vizsgálatok tanúsága szerint 

alkalmas volt a négy hatóanyag kvantitatív kinyerésére. Az erre vonatkozó értékeket a 

7. táblázat tartalmazza. 

Az eljárás reprodukálhatóságának javítása, a körülmények standardizálása és a 

minta-előkészítés gyorsítása érdekében a kirázás automatizálása mellett döntöttünk: a 

tölcséreket megfelelő pozícióban rázógépre rögzítettük, és a készüléket állandó 

fordulatszámon, meghatározott ideig működtettük. A fázisok optimális mértékű 

keveredését percenkénti 150-es fordulatszámmal sikerült biztosítani. Ennél intenzívebb 

keverés mellett a fázisok érintkezése nem volt megfelelő. 

Az acetát pufferes extrakció esetében a 3×5 perces rázási idő elegendőnek bizonyult, 

míg a lúgos kirázás során a fenobarbitál maximális kinyeréséhez kísérleteink alapján 

ennél hosszabb, 10 perces szakaszokra volt szükség. 

5.2.2. Validálás 

5.2.2.1. Szelektivitás 

A kúp mátrixkomponenseinek zavaró hatását az üres kúp modellen vizsgáltuk, 

melyet a minta-előkészítési eljárásnak megfelelően kezeltünk. Az injektálást követően 

egyik detektálási hullámhosszon sem volt látható a komponensek retenciós idejének 

megfelelő idővel eluálódó csúcs, amely zavarhatta volna a meghatározást (10. c) ábra). 
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A keresztszennyeződést (carry-over) a mintát követően injektált oldószer 

kromatogramjának vizsgálatával ellenőriztük. Keresztszennyeződésből származó csúcs 

nem jelent meg a kromatogramon. 

 

10. ábra. A validált módszerrel kapott kromatogramok (hullámhossz: 256 nm): a) standard munkaoldat; 

b) vizsgálati minta; c) vak modell. 

5.2.2.2. LOD, LOQ 

Az ICH Q2 (R1) irányelv szerint az LOD/LOQ értékeket tartalmi méréseknél nem 

szükséges meghatározni [109]. Mivel azonban esetünkben a hatóanyagok 

koncentrációja mind az adagolási egységekben, mind pedig a vizsgált oldatokban a 

tartalmi meghatározásnál szokásos értékeknél alacsonyabb volt, indokoltnak tűnt 

megvizsgálni, hogy a linearitás vizsgálatánál alkalmazott mérési tartomány alsó 

határának megfelelő koncentrációk meghaladják-e a definíció szerinti LOQ-t, azaz az 

egyes csúcsokra számolt S/N értékek (Ph. Eur. szerinti definíció) 10-nél nagyobbnak 

bizonyulnak-e. Amint a 7. táblázatból is kiderül, ez a feltétel mindegyik komponensre 

teljesült.  
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6. táblázat. A módszer teljesítményjellemzői a 10 a) ábrán látható kromatgram alapján. 

 Teofillin Fenobarbitál Kodein Efedrin 

Retenciós tényező (k’)
a 

0,9 6,9 8,0 10,1 

Szimmetriafaktor
b
  1,18 1,10 1,11 1,29 

Szelektivitási tényező
a,c 

– 2,59 1,16 1,26 

Csúcsfelbontás
a,c 

– 19,46 4,45 5,92 

a
 látszólagos értékek (kivéve: teofillin) 

b
 USP szerint, az adott komponens detektálási hullámhosszán 

c
 az előző csúcshoz viszonyítva 

5.2.2.3. Linearitás 

A linearitást a vényen szereplő összetétel alapján várható hatóanyag-tartalom 

értékek körüli 25–200%-os mérési tartományban vizsgáltuk. A reziduumok eloszlása 

mind a négy meghatározandó vegyületnél véletlenszerű volt. A regressziós egyenesek 

egyenletei és a hozzájuk tartozó R
2
 értékek a 7. táblázatban láthatók. 

5.2.2.4. Precizitás 

A precizitás (mérésen belüli és napok közötti ismételhetőség) értékeléséhez két 

különböző napon két különböző analitikus végezte el a hatóanyagok tartalmi 

meghatározását a Msup2 modell 5-5 független beméréséből. A 7. táblázatban felsorolt 

adatok a teljes eljárásra vonatkoznak, a minta-előkészítést is beleértve, és 

hatóanyagonként az egyes napokon kapott átlagos százalékos visszanyerési értékeket, 

valamint relatív szórásokat jelzik. 

5.2.2.5. Torzítatlanság 

A torzítatlanságot, azaz a módszer rendszeres hibáját három különböző 

hatáserősségű modellen (Msup1-3) vizsgáltuk. Az 50%-os és a 150%-os modell 

esetében 3-3 párhuzamos mérést végeztünk, míg a 100%-os modellnél a precizitás 

értékeléséhez is felhasznált, összesen 10 visszanyerési érték kombinált átlagát és 

szórását vettük figyelembe (7. táblázat). 
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7. táblázat. A módszervalidálás eredményeinek összefoglalása. 

 Teofillin 
Fenobarbitál-

nátrium 

Kodein-

hidroklorid 

Efedrin-

hidroklorid 

Linearitás (n = 6) 
y = 165,4x+14,1; 

R
2
 > 0,9999 

y = 10,37x–1,166; 

R
2
 = 0,9999 

y = 12,36x–6,582; 

R
2
 > 0,9999 

y = 2,348x–2,285; 

R
2
 = 0,9999 

S/N a legkisebb 

koncentrációban 
> 4000 20,9 48,7 12,5 

Mérési tartomány  10–80 (µg/ml) 2,5–20 (µg/ml) 10–80 (µg/ml) 10–80 (µg/ml) 

Precizitás 1. nap 

Átlagos 

visszanyerés 
98,5% 90,2% 97,1% 96,4% 

RSD 2,0% 1,2% 2,0% 3,2% 

Precizitás 2. nap 

Átlagos 

visszanyerés 
99,1% 93,3% 97,9% 97,4% 

RSD 0,4% 1,2% 0,5% 1,6% 

Torzítatlanság (a hozzáadott hatóanyag-mennyiség visszanyerése) 

50% hatóanyag-

tartalom (n = 3) 

99,8% 

(RSD: 0,3%) 

91,0% 

(RSD: 1,0%) 

98,5% 

(RSD: 0,5%) 

100,1% 

(RSD: 3,0%) 

100% hatóanyag-

tartalom (n = 10)
12

 

98,8% 

(RSD: 1,4%) 

91,7% 

(RSD: 2,1%) 

97,5% 

(RSD: 1,4%) 

96,9% 

(RSD: 2,5%) 

150% hatóanyag-

tartalom (n = 3) 

99,3% 

(RSD: 0,2%) 

96,4% 

(RSD: 0,9%) 

98,6% 

(RSD: 0,5%) 

99,6% 

(RSD: 0,4%) 

5.2.3. Mérési eredmények 

Mielőtt a minta-előkészítést megkezdtük volna, mind a 7 egész kúp tömegét 

egyenként lemértük, és kiszámoltuk az átlagtömeget. A kapott értéket 

összehasonlítottuk a vényen szereplő összetétel alapján kiszámított tömeggel (a Fenistil 

retard kapszula esetében az átlagos töltettömeggel számoltunk), valamint értékeltük az 

egyes adagolási egységek tömegének az átlagtól való eltérését is (8. táblázat). 

A minták átlagos hatóanyag-tartalmát a rendelkezésre álló kúpok egy részének 

felhasználásával mértük. A jellemző kromatogram a 10. b) ábrán látható. A teljes 

vizsgálatot (3 párhuzamos bemérés), a rendszeralkalmassági vizsgálatokkal együtt, 

frissen készített oldatokkal, egy munkanapon belül végeztük el. 

                                                 
12

 A precizitás vizsgálatnál kapott eredmények kombinálásával nyert adat. 
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8. táblázat. Az átlagtömeg eltérése a jelzett egyedi tömegtől, valamint az adagolási egységek tömegének 

egységessége, 7 kúpból meghatározva. 

 Eredmény 
Követelmény (OGYI-P-25-1988 alapján) 

Minősítés 
Megfelelő Elfogadható 

Átlagtömeg 1,148 g 0,931–1,184 g 0,899–1,216 g megfelel 

Maximális egyedi eltérés 

az átlagtömegtől 
0,003 g ± 0,115 g ± 0,115 g megfelel 

Mivel az első mérés során valamennyi hatóanyag mennyisége az OGYI-P-25 

irányelvben meghatározott „elfogadható” minősítési tartomány határértékein kívül esett, 

a laboratóriumunk minőségügyi rendszerének előírásait követve a vizsgálatot újabb 3 

független beméréssel megismételtük. Az összesen 6 párhuzamos mérés kombinált 

eredményét a 9. táblázat tartalmazza. Az eredményeket az átlagtömegre vonatkoztattuk. 

9. táblázat. A kifogásolt minta átlagos hatóanyag-tartalma, 6 párhuzamos mérés alapján, 5 db kúp 

felhasználásával. Az adatok a 90%-os szignifikanciaszinten
13

 számolt konfidenciahatárokat jelzik. 

Átlagos hatóanyag-tartalom Teofillin 
Fenobarbitál-

nátrium 

Kodein-

hidroklorid 

Efedrin-

hidroklorid 

a deklarált mennyiség %-ában: 121–124% 113–118% 125–127% 130–133% 

mg-ban, 1 kúpra vonatkoztatva: 12,1–12,4 2,8–3,0 12,5–12,7 13,0–13,3 

Követelmény OGYI-P-25-1988 szerint: 

- Megfelelő (mg/kúp) 

- Elfogadható (mg/kúp) 

 

9,0–11,0 

8,5–11,5 

 

2,25–2,75 

2,12–2,88 

 

9,0–11,0 

8,5–11,5 

 

9,0–11,0 

8,5–11,5 

Minősítés 
nem 

megfelelő 
elfogadható 

nem 

megfelelő 

nem 

megfelelő 

Megengedett maximális dózis
14

: 

- Egyszeri 

- Napi 

Szokásos
15

 

30 mg 

100 mg 

 

120 mg 

240 mg 

 

12 mg 

36 mg 

 

20 mg 

30 mg 

                                                 
13

 Az OGYI-P-25-1988 irányelv által ajánlott szignifikanciaszint. 
14

 A Ph. Hg. VII. dózistáblázata alapján, per os adagolásra előírva, 1 éves gyermek esetében 
15

 A teofillinre a táblázat csak a „szokásos adagot” tartalmazza. Ennél a hatóanyagnál a per os mellett a 

rektális adagolásra is érvényesek az értékek. 
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5.2.4. Megbeszélés 

Munkánk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a magisztrális készítmény 

minőségi hibája kapcsolatba hozható-e a leírt mérgezési tünetekkel. Ennek eldöntésére 

elsőként mérlegelni kellett, hogy a kérdés megválaszolásához mely vizsgálat(ok) 

elvégzésére van szükség. Az erre vonatkozó vezérfonalat az OGYI-P-25 irányelv 

tartalmazza. Elméletben a következő lehetőségek merültek fel. 

1. A kúpban található egy vagy több hatóanyag mennyisége túllépi a toxikus dózist 

(gyógyszer-túladagolás). 

2. A felhasznált hatóanyagok és alapanyag minősége nem megfelelő. 

3. Gyógyszercsere történt (más hatóanyag alkalmazása). 

A rendelkezésre álló csekély mintamennyiség (7 és fél kúp) miatt széles körű 

vizsgálatsorozatra nem volt lehetőségünk, így a megfelelő vizsgálatot kockázatbecslés 

alapján választottuk ki. Mivel a készítmény előállításához felhasznált alapanyagokat a 

gyógyszertár Ph. Eur. minőségben közvetlenül a nagykereskedőtől szerezte be, a 2. 

lehetőség valószínűsége minimális volt. A hatóanyagok szimultán mennyiségi 

meghatározása azért tűnt célszerűnek, mert az 1. és 3. kérdésre egyaránt választ 

adhatott, hiszen a referenciaanyaggal való összehasonlítás lehetővé teszi annak 

megállapítását is, ha a kívánt hatóanyag helyett más került a készítménybe. 

Szintén kockázatbecslés alapján döntöttünk úgy, hogy a dimetindén-maleátot 

tartalmazó, a kúphoz gyári készítmény formájában hozzáadott Fenistil retard kapszulát 

nem vizsgáljuk. Annak valószínűsége ugyanis, hogy a gyógyszerész a vényen szereplő 

1 darab kapszula helyett többet kevert volna a kúpmasszába, csekélynek tűnt ahhoz 

képest, hogy egy újabb, ráadásul elméletileg igen kis mennyiségben (0,4 mg/kúp) jelen 

levő hatóanyag mennyire komplikálttá tette volna a módszer kidolgozását és validálását, 

ami a szakvélemény kiadását késleltette volna. Természetesen ebben az esetben a 

Fenistil 24 retard kapszulát mátrixkomponensnek kellett tekintenünk. 

Érdekes kérdés volt, hogy a tartalmi meghatározás során az egyes kúpokat külön 

vizsgáljuk-e, vagy inkább átlagos hatóanyag-tartalmat nézzünk. A felvetés oka az volt, 

hogy a birtokunkban levő 7 és fél kúpból legalább két darabot ellenmintaként félre 

kellett tennünk, tehát a két megközelítés közül csak az egyik jöhetett szóba. Az 

adagolási egységek egyenkénti vizsgálatának előnye kétségtelenül az, hogy a 
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hatóanyag-tartalom eloszlásáról is információval szolgál. Ellene szólt azonban, hogy az 

OGYI laboratórium minőségügyi rendszerének előírása szerint határértéken kívüli vagy 

nem egyértelműen eldönthető eredmény esetén a vizsgálatot ugyanazzal a mintával meg 

kell ismételni. Mindez csak akkor volt lehetséges, ha az adagolási egységekből 

homogén mintát készítünk, és abból annyit használunk fel, hogy a maradékkal a teljes 

eljárás megismételhető legyen. 

A kromatográfiás módszer kidolgozásánál nem törekedtünk a szükségesnél nagyobb 

mértékű optimalizálásra, csupán a folyadékkromatográfiás módszereknél szokásos 

alapkövetelményeknek (retenciós ablak, csúcsszimmetria, alapvonalon történő elválás 

stb.) való megfelelést tartottuk szem előtt. Ennek magyarázata, hogy a hatóságnak, 

amellett, hogy biztosítania kell az általa szolgáltatott adatok és eredmények 

megbízhatóságát, igyekeznie kell a lehető legrövidebb időn belül kibocsátani a 

szakvéleményt. A gyorsaság ugyanakkor nem volt követelmény az analízisidő 

tekintetében, hiszen minden valószínűség szerint egyedi vizsgálatról volt szó, melynek 

rutinszerű alkalmazására jó eséllyel nem kerül sor. Mindemellett megjegyezzük, hogy a 

szükséges módszerátvételi lépések megtételét követően, például az oszlop hosszának 

csökkentésével, könnyen lerövidíthető az analízisidő. Sőt, korszerű, poláris csoportot 

tartalmazó állófázis vagy hidrofil kölcsönhatású folyadék(ion)kromatográfia (HILIC) 

alkalmazásával jó eséllyel az ionpárképző is kiváltható. 

A kromatogramokon kb. 24 percnél, közvetlenül a kodein csúcsa előtt megjelenő, 

ismeretlen eredetű alapvonal-változás minden injektálásnál megjelent (10. a-c) ábra), 

teljes mértékben reprodukálhatónak bizonyult, a csúcsok integrálását nem zavarta, a 

validálás során pedig bebizonyosodott, hogy a gyakorlatban sem okoz gondot. 

Egy gondolat erejéig érdemes kitérni az elúciós sorrendnek a módszerfejlesztés 

során tapasztalt megváltozására is. A mozgófázisban sem az ionpárképző 

koncentrációja, sem az ecetsav aránya nem változott, az alkalmazott állófázis pedig az 

utószilanizálás miatt nagy borítottságú volt (azaz a szabad szilanolcsoportok okozta 

poláris kölcsönhatások szerepe elméletileg elhanyagolható), így a jelenség valószínű 

magyarázata az lehet, hogy az ACN arányának megváltozása sokkal nagyobb 

mértékben befolyásolta a kodein és az efedrin oldékonyságát az eluensben, mint tette 

ezt a fenobarbitál esetében. 
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A validálás fontosságáról már a célkitűzésnél is említést tettünk. Tartalmi 

meghatározásokra az ICH irányelv [109] olyan mérési tartományt ajánl, amely a várható 

hatóanyag-tartalom 80–120%-át magában foglaló koncentrációkra terjed ki. Jól mutatja 

a magisztrális gyógyszerek vizsgálatának speciális megközelítését, hogy esetünkben 

ennél jóval szélesebb, a várható érték 25–200%-át felölelő tartományban dolgoztunk, 

hiszen a vényen szereplő összetételhez viszonyítva ±20%-nál akár lényegesen nagyobb 

mértékű eltérésre is számíthattunk. Amennyiben az előírthoz képest nagyságrenddel 

nagyobb hatóanyag-tartalmat mértünk volna a mintában, úgy a vizsgálati oldat további 

hígításával érhettük volna el a mérési tartománynak megfelelő töménységet. 

Ami a precizitást illeti, a teofillin, a kodein és az efedrin esetében a 95%-os 

szignifikanciaszinten elvégzett t-próba alapján a 2 analitikus által kapott visszanyerési 

értékek között nem volt szignifikáns különbség, ugyanez azonban nem volt elmondható 

a fenobarbitálra. A szórásokat összehasonlítva (F-próba; P = 0,95) ezzel szemben azt 

tapasztaltuk, hogy míg a fenobarbitál és az efedrin esetében nem volt szignifikáns az 

eltérés a két eredmény között, addig a kodeinre és a teofillinre a 2. analitikus esetében 

jelentősen kisebb szórás értékeket kaptunk. Noha mindenképpen hangsúlyozni kell, 

hogy az 1. analitikus által szolgáltatott eredmények is elfogadhatónak tekinthetők, a 

vizsgálat rávilágított arra, hogy a minta-előkészítés maximális körültekintést és az 

előirat pontos követését igényli, mivel így a pontosság nagy mértékben növelhető. 

A torzítatlanság értékelésénél a kapott eredményeket a várható értékhez mértük. A 

teofillinre, a kodeinre, valamint az efedrinre mindhárom szinten jóval 95% feletti 

visszanyerést kaptunk, ami a tartalmi meghatározásokat tekintve elfogadható. A 

fenobarbitál esetében az 50 és 100%-os hatóanyag-tartalommal elkészített modellek 

vizsgálata során csak a hozzáadott mennyiség 91-92%-át sikerült kinyernünk. Ez 

elméletileg nem ideális, de gyakorlati szempontból elegendő annak eldöntésére, hogy a 

szóban forgó hatóanyagból klinikai értelemben releváns többletet tartalmazott-e a minta. 

A kisebb visszanyerés oka minden bizonnyal technikai problémákban keresendő. 

Egyrészt, a fenobarbitál volt az egyetlen olyan mérendő komponens, amelyet két 

lépésben lehetett kivonni a kúpmasszából, tehát elvileg az anyagveszteségre is több 

lehetőség adódott. Másrészt, a modell elméleti hatóanyag-tartalmának megadásakor 

abból indultunk ki, hogy a hatóanyagokat sikerült tökéletesen homogenizálni a 

kúpalapanyagban, ami a többi komponenshez képest negyedakkora mennyiségben jelen 
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levő fenobarbitál esetében különösen nehezen kivitelezhető. Utóbbi feltevést megerősíti, 

hogy a 150%-os modellben már a fenobarbitál visszanyerése is 96%-os volt. 

Mint ahogy azt a bevezetőben is említettük, a gyógyszerész a kúpok előállítása 

során a vényen előírt kakaóvajat Adeps solidus alapanyaggal helyettesítette, ami 

szakmai indokok alapján megengedett. A helyettesítés következtében a kúpok a 

kakaóvaj esetében általában alkalmazandó préseléses technika helyett öntéssel 

készültek. Utóbbi eljárás adott esetben megkönnyítheti a hatóanyagok egyenletes 

eloszlatását, mivel lehetőséget ad a komponensek szuszpendálására a folyékony 

készítményalapban. További előnye, hogy szakszerű öntés esetén az öntőforma 

alkalmazása miatt az adagolási egységek tömegeloszlása könnyebben szabályozható. 

Ezt a tömegeloszlásra vonatkozó vizsgálatunk eredménye is igazolta. Hátrány lehet 

azonban, hogy az öntőforma fix térfogata miatt nehéz pontosan kiszámolni az 

alkalmazandó készítményalap mennyiségét. Ezt a gyakorlatban nem ritkán úgy szokták 

áthidalni, hogy mind a hatóanyagokat, mind a készítményalapot arányosan „felülmérik”, 

és a felesleget a megszilárdulást követően eltávolítják. A kúpok átlagtömege vélhetően a 

fenti okból kifolyólag tért el valamelyest a vényen szereplő elméleti tömegtől, ezzel 

együtt nem jelentett problémát a kúp minősítése szempontjából. 

A végbélkúp hatóanyag-tartalmát tekintve vizsgálataink szerint a teofillin, a kodein-

hidroklorid és az efedrin-hidroklorid mennyisége is az elfogadási határértéken kívül 

esett. A fenobarbitál-nátriumot illetően – 90%-os szignifikanciaszinten – nem 

jelenthettük ki egyértelműen, hogy mennyisége az „elfogadható” tartományon kívül 

esik, hiszen az eredmény konfidencia intervallumának alsó határa az elfogadási 

tartomány felső értékénél kisebb volt. A készítmény értelemszerűen „nem megfelelő” 

minősítést kapott. 

A minősítéssel és a vizsgálat dokumentálásával a laboratórium munkája véget ér, 

ebben az esetben azonban állást kellett foglalnunk azzal kapcsolatban is, hogy köze 

lehet-e a betegnél megfigyelt tünetekért. Ehhez a Ph. Hg. VII. dózistáblázatát 

használtuk [121]. Amint az a 9. táblázatból is kiderül, egyedül a kodein-hidroklorid 

mennyisége haladta meg némileg az egyéves gyermeknél megengedhető maximális 

egyszeri dózist, nagyságrendnyi túllépésről azonban e hatóanyag esetében sem 

beszélhetünk. Elméletileg az efedrin-hidroklorid maximális napi megengedhető 

adagjának túllépése is előfordulhatott, amennyiben a hiányzó 2 és fél végbélkúpot egy 
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napon belül adták be, ám erre vonatkozóan nem volt információnk. Ráadásul a teofillin 

kivételével minden hatóanyagra per os adagolás esetében érvényesek az értékek, a 

rektális alkalmazási módra vonatkozó dózisok nincsenek külön feltüntetve. Az 

eredményeket mindazonáltal nem hagyhattuk figyelmen kívül állásfoglalásunkban, 

mely szerint „nem zárható ki”, hogy a vizsgált magisztrális készítmény nem megfelelő 

minősége szerepet játszott a súlyos tünetek kialakulásában. 

Egyúttal szükségesnek érezzük megjegyezni, hogy – amint arra már a bevezetőben 

is kitértünk – a készítmény vizsgált hatóanyagai az OGYI magisztrális 

gyógyszeranyaglistáján kivétel nélkül keresztjelzéssel szerepelnek. A gyógyszerész 

felelősségén túlmenően felmerül a kérdés, hogy valóban indokolt-e csecsemő részére 

ilyen összetételű készítményt rendelni, nincs-e lehetőség azt korszerűbb, lehetőleg gyári 

gyógyszer-specialitással helyettesíteni, vagy ha az egyedi gyógyszerrendelés nem 

kerülhető meg, egy vagy több hatóanyagot más, jobban tolerálható gyógyszeranyaggal 

helyettesíteni. Ehhez hasonlóan érdekes kérdés az is, hogy noha a magisztrális 

gyógyszerek előállításánál gyári készítmények felhasználása elvileg nem tilos, az orvos 

és a gyógyszerész valóban minden esetben alaposan megfontolja-e annak indokoltságát. 

Az erre vonatkozó irányelv ugyanis arra figyelmeztet, hogy „forgalomba hozatalra 

engedélyezett gyógyszerkészítmény alkalmazása magisztrális gyógyszer kiindulási 

anyagaként (…) nem tekinthető szakszerűnek” [122], a hatályos jogszabály pedig az 

alkalmazást szigorú szakmai feltételekhez köti [123]. 

A fentiekben tárgyalt eset természetesen nem cáfolja meg a magisztrális 

gyógyszerek létjogosultságát. Tisztában kell lennünk azonban azzal, hogy gyógyszertári 

körülmények között, kis mennyiségben előállított készítményektől nem várható el a 

törzskönyvezett gyógyszerek esetében megkövetelt minőség. Mindez rávilágít az egyedi 

gyógyszerrendelést alkalmazó orvos és a vény alapján dolgozó gyógyszerész szakmai 

felelősségtudatának fontosságára, hiszen mint láttuk, ennek hiányában akár a legkisebb 

hiba is súlyos, balszerencsés esetben végzetes következményekkel járhat. 
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5.3. Katinonszármazékok célzott kimutatása ismeretlen eredetű pormintákból 

HPLC-MS/MS analízissel; a 4-MEC azonosítása és szerkezet-felderítése 

5.3.1. Fragmentációs tanulmányok 

A célzott MRM módszert eredetileg a hat ismert vegyületre, azaz a mefedronra, 

flefedronra, metedronra, metilonra, butilonra és MDPV-re dolgoztuk ki. Ezeket a 

vegyületeket már több független analitikai módszerrel jellemezték, és fragmentációs 

tulajdonságaikról is számos adatot publikáltak, melyeket túlnyomórészt 

elektronütközéses ionforrással (GC-MS) nyertek. Ennek ellenére úgy véltük, hogy a hat 

vegyület azonos rendszerben való vizsgálata, fragmentációs sajátságaik összehasonlítása 

még inkább segíthet megérteni az ütközési cellában lezajló folyamatokat, ezáltal 

hozzájárulhat a hasonló szerkezetű, ismeretlen új vegyületek szerkezetének 

felderítéséhez. 

A tanulmányozás első lépéseként mind a hat molekula tömegspektrumát pásztázó 

üzemmódban, fragmentálás nélkül vettük fel (11. ábra). A kombinált ionizációt 

lehetővé tevő MMI forrással ESI és APCI üzemmódot is alkalmaztunk. Azt 

tapasztaltuk, hogy az ESI-vel nagyobb intenzitású jeleket kaptunk, így a továbbiakban 

ebben az üzemmódban dolgoztunk, pozitív ionokat vizsgálva, mivel negatív 

polarizációval a vegyületek nem ionizálódtak. Az alkalmazott körülmények között a 

tömegspektrumokon kizárólag proton-adduktként megjelenő molekulaionok voltak 

láthatók, alkáli- vagy ammónium-adduktok nem jelentek meg. A szoftver 

alapértékeként beállított Vfr = 135 V értéken az MDPV kivételével valamennyi 

komponensnél forrásfragmentációt figyeltünk meg. Igen intenzívnek bizonyult az [M–

18+H]
+
 fragmens, ami minden bizonnyal egy vízmolekula (18 Da) kilépésének 

eredménye volt. Lényegesen kisebb intenzitással, de megfigyelhetők voltak az [M–

31+H]
+
 és [M–59+H]

+
 fragmensionok is, melyeket a közös szerkezeti elemként jelen 

levő metil-amin (CH5N; 31 Da) és propil-amin (C3H9N; 59 Da) molekularészek 

kihasadásával magyaráztunk. A metilonnál és butilonnál ezen felül feltűnő intenzitású 

volt az [M–48+H]
+
 fragmension is. Ennek megjelenését a valószínűleg CH4O2 

részecske formájában távozó metilén-dioxi-szubsztituenssel hoztuk összefüggésbe. Az 

MDPV az adott körülmények között nem fragmentálódott. 
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11. ábra. A vegyületek „full scan” üzemmódban felvett tömegspektrumai (közvetlen mintabevitel; 

Vfr = 135 V; eluens: ACN + víz + HCOOH 50:50:0,1 V/V; áramlási sebesség: 0,3 ml/perc): a) mefedron; 

b) flefedron; c) metedron; d) metilon; e) butilon; f) MDPV. 
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12. ábra. A a) mefedron, b) metedron és c) flefedron leányion spektrumai (közvetlen mintabevitel; 

eluens: ACN + víz + HCOOH 50:50:0,1 V/V; áramlási sebesség: 0,3 ml/perc; Vfr = 90 V; Ecoll = 10 V) és a 

molekulák feltételezett fragmentálódási mechanizmusa. 
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A leányion analízishez a készülékparamétereket úgy állítottuk be, hogy azok olyan 

fragmensionokat eredményezzenek, amelyek a lehető legalkalmasabbak a fragmentációs 

folyamatok megértéséhez. A mefedron, a flefedron és a metedron esetében a molekulák 

hasadása analóg módon ment végbe. A kapott tömegspektrumok nagy hasonlóságot 

mutattak a megfelelő „full scan” spektrumokkal, azzal az eltéréssel, hogy a fragmensek 

intenzitása itt lényegesen nagyobb volt (12. ábra). A megfelelő fragmensionok közötti 

tömegegység-különbség megegyezett az adott anyavegyületek molekulatömegei közötti 

különbséggel. A metedronnál a „full scan” spektrumoknál már tárgyalt leányionokon 

kívül m/z 144–146-nál egy kisebb fragmenscsoport is megjelent, továbbá egy markáns 

csúcs m/z 58-nál. Utóbbira a későbbiekben még visszatérünk. 

A metilon és a butilon leányion-spektrumain jól megfigyelhető volt, hogy az egyes 

fragmensek a molekulák mely részéből származtak, aszerint, hogy fennállt-e köztük a 

metiléncsoportnak megfelelő 14 tömegegységnyi különbség, vagy azonos m/z értéknél 

jelentek meg (13. ábra). Kiemelkedő intenzitásúak voltak a 18, 31 és 48 Da 

tömegvesztés eredményeképpen létrejövő fragmensek. Az alacsonyabb tartományban 

ennél a két vegyületnél is látható egy-egy fragmens m/z 58-nál, illetve 72-nél. A 14 

egységnyi tömegkülönbségből arra következtettünk, hogy utóbbi kettő a molekula 

aminocsoporthoz közeli részéből származik, amit megerősített, hogy tömegük éppen 

megegyezett a megfelelő immóniumionokéval. A feltevést alátámasztotta az MDPV 

leányion-spektrumán m/z 126-nál látható intenzív jel is (13. ábra). Ez éppen 

megfeleltethető a pirrolidingyűrűt is magában foglaló molekularészből származó 

immóniumionnak. Sőt, az MDPV m/z 72 fragmense egy másik immóniumion 

keletkezésével magyarázható, amely a pirrolidingyűrű felnyílását és hasadását követően 

keletkezhet. Minthogy az alkalmazott körülmények között immóniumfragmensek a 

mefedron és a flefedron esetében csak elhanyagolható intenzitással voltak 

megfigyelhetők, lehetségesnek véljük, hogy az aromás gyűrű 4-es szénatomján jelen 

levő alkoxicsoport elősegíti azok keletkezését. 

Az MDPV leányion-spektruma ettől eltekintve jelentősen különbözött a többi 

molekuláétól. A pirrolidingyűrű lehasadása (–71 Da) eredményeként keletkező 205-ös 

fragmens egyedinek bizonyult, az m/z 149-nél látható benziloxóniumion ugyanakkor 

közös volt a butilonnal és a metilonnal. 
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13. ábra. A a) metilon , b) butilon és c) MDPV leányion spektrumai (közvetlen mintabevitel; eluens: 

ACN + víz + HCOOH 50:50:0,1 V/V; áramlási sebesség: 0,3 ml/perc; Vfr = 90 V; Ecoll = 10 V [metilon és 

butilon]; Ecoll = 25 V [MDPV]) és a molekulák néhány jellemző fragmense. 
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5.3.2. A kromatográfiás módszer kidolgozása 

A nagy szerkezeti hasonlóság ellenére a molekulák eltérő funkciós csoportjai miatt 

lehetségesnek tűnt, hogy kromatográfiás elválasztásuk egy rendszerben megoldható. Az 

elválasztáshoz fordított fázisú rendszert használtunk, C18 módosítású szilikagél 

állófázissal. Mivel a vegyületek kivétel nélkül bázikusak voltak, a pH-kontroll is fontos 

volt, a molekulák azonos ionizáltsági állapotának biztosítása érdekében. A mozgófázist 

ennek figyelembevételével úgy állítottuk össze, hogy szervesoldószer-tartalmától 

függetlenül mindig 0,1 V/V% HCOOH-t tartalmazzon. A savas pH-n a vegyületek 

ionizált állapotban voltak, ami az MS detektálást tekintve előnyös volt. 

A kezdeti próbálkozások során bebizonyosodott, hogy izokratikus körülmények 

között nem oldható meg a feladat, mivel az MDPV retenciós ideje rendkívüli módon 

megnőtt olyan körülmények között, amikor a másik öt komponenst sikerült megfelelő 

mértékben elválasztani. Ennek hátterében minden bizonnyal az MDPV viszonylag 

hosszabb alkilláncai állnak, melyek vélhetően jelentősen megnövelik a molekula 

lipofilitását a többi vegyülethez képest. A 4.3. fejezetben leírt gradiens elúcióval ez a 

probléma kiküszöbölhető volt, és a hat vegyületet kevesebb, mint 8 perc alatt sikerült 

elválasztani egymástól (14. ábra). Noha a metilon és a flefedron esetében nem 

beszélhetünk alapvonali elválásról, ez MRM kromatogramok kiértékelése esetén nem 

zavarja a csúcsok integrálását. 

 

14. ábra. A hat vizsgált vegyület egymásra helyezett MRM kromatogramjai a két legintenzívebb 

átmenettel (kb. 100 ng/ml töménységű oldatok). 
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Annak ellenére, hogy a módszer az adott formában nem kvantitatív célokat szolgált, 

érdemesnek tartottuk meghatározni az egyes komponensekre az LOD nagyságrendi 

értékét is. A vegyületek metanolos oldatainak különböző, a várható LOD körüli 

koncentrációtartományba eső hígításaival kapott MRM kromatogramokat vizsgáltuk az 

ICH által előírt 3σ módszerrel. A S/N számításánál a zajmagasságot („peak-to-peak” 

módszer) az adott csúcs körüli 30 másodperces szimmetrikus időtartományban mértük. 

A számolt LOD nagyságrendi értéke valamennyi komponensre kb. 2 pg-nak (kb. 2 

ng/ml töménységű oldatok, 1 µl injektálási térfogat esetén) adódott. 

5.3.3. A 4-MEC azonosítása és szerkezetének jellemzése 

Az ismeretlen komponenst tartalmazó porminta „full scan” tömegspektrumán két 

intenzív csúcs jelent meg, 192 és 174 tömegegységnél (15. ábra). A 

katinonszármazékokkal kapcsolatos korábbi tapasztalataink alapján úgy véltük, hogy az 

azonosítandó vegyület is ebbe a csoportba tartozhat, mivel feltételeztük, hogy a kisebb 

m/z egységnél látható jel forrásfragmens, mely a nagyobból egy H2O molekula 

kihasadásán keresztül jött létre. Egyúttal feltételeztük, hogy a 192-es ion egy 191 Da 

tömegű molekula protonadduktja. A szakirodalmat átvizsgálva nem találtunk olyan 

katinonszármazékot, amely a rendelkezésre álló információk alapján egyértelműen 

azonosíthatóvá tette volna az ismeretlen molekulát. Referenciaként használható adatok 

hiányában elkerülhetetlen volt tehát a molekula szerkezetének felderítése. 

A porminta tisztaságát ugyanazzal a gradiens elúciós módszerrel ellenőriztük, mint a 

többi 4 mintáét (ld. a 4.2.3. pontot). Más komponensre vagy szennyezésre utaló csúcs 

sem az UV-kromatogramon, sem a TIC-n nem volt látható. 

A szerkezet-felderítés első lépéseként a molekula leányion-spektrumát elemeztük 

(15. ábra). A mefedron leányion-spektrumával összehasonlítva jellemző volt az m/z 

119-nél látható közös fragmens (benzoilkation) és a 14 tömegegységnyi 

tömegkülönbségek a legnagyobb tömegű fragmens és az anyaion esetében. Érdekes volt 

ugyanakkor, hogy a 31 Da-os semleges vesztés (metil-amin) bekövetkezése esetén várt 

161-es fragmens nem jelent meg, helyette 145–147 m/z egységnél egy fragmenscsoport 

volt megfigyelhető, ami a 147-es leányiont tekintve 45 Da-os (31+14) semleges 

vesztésnek felelt meg. A molekula UV spektruma a csúcsmaximum helyét tekintve 

(263 nm) gyakorlatilag megegyezett a mefedronéval (16. ábra). 
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15. ábra. A 4-MEC „full scan” (fent) és leányion-spektruma (lent). A vizsgálati paraméterek 

megegyeznek a mefedron, flefedron és metedron esetében alkalmazottakkal. 

A fenti eredmények alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az ismeretlen 

anyag közeli szerkezeti rokonságban van a mefedronnal, melyhez képest egy 

metiléncsoport-töblettel rendelkezik. A közös benzoilkation fragmens miatt 

valószínűnek tűnt, hogy a metiléncsoport az aminocsoport közelében lehet. Az m/z 100 

alatti tömegtartományban az esetleges immóniumionra utaló jellemző fragmens nem 

jelent meg, m/z 72-nél csak egy nagyon kis intenzitású jel volt látható. Elméletileg a 14 

Da tömegkülönbség magyarázható lett volna egy kettős kötéssel beépülő 

oxigénatommal is, ez azonban a molekulaszerkezet nagyfokú megváltozásával járt 

volna. Ellene szólt továbbá az UV-spektrumok hasonlósága is, ami arra utalt, hogy a 

kromofór szerepet betöltő aromás gyűrű és hozzá kapcsolódó karbonilcsoport szintén 

közös elemek lehetnek. Az is logikusnak látszott, hogy a leányion-spektrumon látható 

45-ös vesztés egy etil-amin lehasadásának következménye lehetett. 
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16. ábra. a) A mefedron és b) a 4-MEC UV-spektrumai, a HPLC-MS/MS készülék 

diódasoros detektorával rögzítve. 

A feltételezett elemösszetétel helyességét HRMS méréssel erősítettük meg. A mért 

monoizotópos tömeg 191,13162 volt. A szoftver a megadott ± 5 ppm tömegpontossági 

tartományon belül egyetlen lehetséges összegképletet adott meg eredménynek, miután a 

lehetséges elemeket szénre, hidrogénre, nitrogénre és oxigénre korlátoztuk. A 

C12H17NO képlet pontosan egy szén- és két hidrogénatommal tartalmaz több atomot, 

mint a mefedron. Az összegképletre számolt elméleti monoizotópos tömeget 

(191,13101) figyelembe véve az eltérés 3,2 ppm (0,00061 tömegység) volt. Az 

izotóparány helyességét jelző arányszám értéke szintén elfogadható, 93,9% volt. 

Az egyértelmű szerkezet-meghatározáshoz további nagyteljesítményű műszeres 

analitikai technikákat alkalmaztunk. Az MS vizsgálatokat követően elméletileg a 17. 

ábrán látható három konstitúciós izomer maradt mint lehetséges szerkezet. A vélt 

többlet-metiléncsoport pontos helyét a vegyület 
1
H- és 

13
C-NMR spektrumainak 

elemzésével állapítottuk meg.  
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17. ábra. A 4-MEC szénatomjainak az NMR adatok értelmezésénél alkalmazott számozása. A feltüntetett 

nevek megfelelnek a szakirodalomban leggyakrabban előforduló triviális neveknek. 

A hidrogén- és szénatomokat az egy- és kétdimenziós homo- és heteronukleáris 

mérések (HSQC, HMBC, NOESY) spektrumai alapján asszignáltuk. A kémiai 

eltolódásokat és a NOE keresztcsúcsok helyét a 10. táblázatban tüntettük fel. 

10. táblázat. A 4-MEC NMR vizsgálatának eredményei: kémiai eltolódások (δ; ppm) 

és NOE keresztcsúcsok (a szénatomok számozása a 17. ábrán látható). 

Szénatom 

száma 
δ 

1
H δ 

13
C NOESY 

1  150,18  

2 7,96 d, 1H 131,86 H-3 

3 7,46 d, 1H 132,74 H-2 

4  132,44  

5 7,46 d, 1H 132,74 H-6 

6 7,96 d, 1H 131,86 H-5 

7  199,82  

8 5,19 q, 1H 60,71 H-2 / H-6, H-9, H-11 

9 3,10-3,36 m, 2H 44,26 H-8, H-10 

10 1,44 t, 3H 13,64 H-9 

11 1,66 d, 3H 18,69 H-8 

12 2,47 s, 3H 23,85 H-3 / H-5 
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A HMBC és NOESY mérések eredményei egyedül a 4-MEC szerkezetével voltak 

magyarázhatók, így egyértelműen bebizonyosodott, hogy ezzel az izomerrel van 

dolgunk. Erre utalt többek között a 8-assal jelölt szénatomhoz kapcsolódó hidrogénatom 

jelének multiplicitása, a 9-es szénatomhoz kapcsolódó hidrogének jelének integrálja és a 

9-es és 10-es szénatomhoz kapcsolódó hidrogének térközelsége. A molekula 

aminocsoportjához tehát etilcsoport kapcsolódik, és ez jelenti az egyetlen különbséget 

az N-metil-szubsztituált mefedronnal szemben. 

 

18. ábra. A mefedron (fent) és a 4-MEC (lent) hidroklorid-sóinak UATR üzemmódban 

felvett IR spektrumai. 
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Tájékoztatásképpen a por IR spektrumát is felvettük, mivel nem találtunk ilyen 

adatot a szakirodalomban. A 18. ábrán a 4-MEC mellett a mefedron-hidroklorid IR 

spektruma is látható. Feltűnő a két spektrum hasonlósága, ami a kémiai szerkezetek 

közeli rokonságát igazolja. Nagyobb eltérés csupán az alacsonyabb hullámszám-

tartományban („ujjlenyomat” régió) fedezhető fel. A spektrum közléséhez fontos volt 

kiderítenünk, hogy 4-MEC bázissal vagy annak valamilyen sóformájával van-e 

dolgunk. A por kitűnő vízoldékonysága miatt az utóbbi lehetőséget tartottuk 

valószínűbbnek. Minthogy a másik 4 minta kivétel nélkül HCl-só volt, célszerűnek 

látszott a kloridionok kimutatásával kezdeni a kísérletet. Ehhez a Ph. Eur. kloridionok 

kimutatására előírt reakcióját végeztük el [124], mely az ionok savas közegben ezüst-

nitráttal történő csapadékképzésén, és a csapadék ammóniával való visszaoldásán 

alapul. A reakció alapján a kloridionok jelenléte egyértelműen bizonyítható volt. 

 

19. ábra. A 4-MEC retenciója a 6 vegyületre kidolgozott kromatográfiás rendszerben (egymásra 

helyezett MRM kromatogramok; kb. 100 ng/ml töménységű oldatok). 
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Az azonosítást és a tisztasági vizsgálatot követően megvizsgáltuk, hogy a 4-MEC 

hogyan illeszthető bele a 6 származékra kidolgozott kromatográfiás rendszerbe. Ehhez a 

4.3.4. pontban leírt módon a Vfr és a Ecoll optimalizálásával kiválasztottuk a két 

legintenzívebb átmenetet (2. táblázat). Az immár 7 vegyületből álló keverékkel kapott 

kromatogram a 19. ábrán látható. A várakozásoknak megfelelően a 4-MEC molekula 

többlet metiléncsoportja növeli a lipofilitást, ami a mefedronénál nagyobb retenciót 

eredményez. 

5.3.4. Megbeszélés 

Az ismertetett módszer kifejlesztése során rendkívül pragmatikus megközelítést 

alkalmaztunk, elsősorban a gyógyszerhatósági laboratóriumokban felmerülő gyakorlati 

problémákat szem előtt tartva. Az MRM detektálási mód nagyfokú szelektivitással, 

viszonylag egyszerűen és rövid idő alatt biztosítja a célcsoportba tartozó 7 vegyület 

kimutatását. A pikogrammnyi anyagmennyiség kimutatását is lehetővé tevő 

érzékenység akár nyomnyi mennyiségű anyag detektálására is alkalmas. Ennek azonban 

nem a gyógyszerészi, sokkal inkább az igazságügyi gyakorlatban lehet jelentősége. 

Mivel a dolgozat megírásának időpontjáig tablettaként vagy más 

gyógyszerformában nem érkeztek laboratóriumunkba katinonszármazékok, és az eddig 

vizsgált porminták nagy tisztaságúnak bizonyultak, mennyiségi meghatározási eljárás 

kidolgozására és validálására nem volt sem szükség, sem lehetőség. A vizsgált 

származékok jó vízoldékonysága alapján mindazonáltal úgy gondoljuk, a vegyületek 

egyszerű gyógyszerformákból (porhígítások, tabletták, kapszulák stb.) vízzel – illetve 

amennyiben bázisként volnának jelen, híg savas oldatokkal – adott esetben jó 

hatékonysággal kivonhatóak volnának. A kiválasztott MRM átmenetek 

meggyőződésünk szerint megfelelő validálást követően közvetlenül alkalmazhatók 

kvantitatív analízis céljára is. A molekulánkénti két-két átmenet kiválasztásakor azt a 

szokásos gyakorlatot követtük, mely szerint az MRM-alapú kvantitatív analízishez 

amellett a fragmens mellett, amelyet a mennyiségi meghatározáshoz használunk, egy 

másik leányiont is nyomon követünk. A két fragmens intenzitásaránya egy megfelelő 

határérték-tartományon belül állandó, aminek ismeretében kiküszöbölhetjük azt a 

valószínűtlen esetet, hogy a mérendő komponens helyett egy másik azonos tömegű és 

egy azonos leányiont eredményező vegyületet határozunk meg. 
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Az előzetes kromatográfiás elválasztás további előnye, hogy a gyógyszerformákban 

leggyakrabban és legnagyobb mennyiségben használt töltőanyagok (pl. cukrok, 

cukoralkoholok) és egyéb segédanyagok többségének a hatóanyagoktól való 

elválasztását is szolgálja, hiszen ezeknek a többnyire igen poláros vegyületeknek a 

visszatartása fordított fázisú rendszerben minimális vagy nulla. 

A szakirodalmi adatokat tekintve vegyesek az információk azzal kapcsolatban, hogy 

GC-MS analízis esetén alkalmaznak-e származékképzést. Úgy tapasztaltuk, hogy erre 

elsősorban tartalmi meghatározásoknál kerül sor, főként a kisebb molekulatömegű 

vegyületek esetében. A HPLC-MS analízisnek mindenképpen a javára írható, hogy a 

vegyületek kvantitatív mérése származékképzés nélkül is kivitelezhető. 

A szelektivitás a nyilvánvaló előnyök mellett bizonyos hátrányokkal is bír. Az 

ismertetett célmolekulák természetesen távolról sem fedik le az ismert és a jövőben 

felbukkanó katinonszármazékok teljes spektrumát. Tisztában kell lennünk tehát a célzott 

kimutatás korlátaival, hiszen ily módon szinte biztosan kizárjuk minden olyan egyéb 

molekula detektálását, amelyek nem képezik a célcsoport részét. Az azonosítás alapja 

HPLC-UV-MS/MS mérés esetén ugyanis az, hogy egyszerre több, egymástól független 

sajátságot veszünk figyelembe. Ezek közé tartozik a molekulatömeg, a jellemző 

fragmensek és azok aránya, a retenciós idő és a DAD sorba kötése esetén az UV 

spektrum. Utóbbinak külön jelentőséget ad, hogy az MRM kromatogramokkal szemben 

az UV kromatogram nem specifikus, vagyis az egy vagy több megfelelő hullámhosszon 

rögzített UV kromatogramok árulkodók lehetnek a mintánkban jelen levő UV-aktív, az 

MRM kromatogramon nem látható komponenseket illetően.  

A katinonszármazékok esetében nem ritka a konstitúciós izomerek előfordulása (ld. 

17. ábra). Jogosan merül fel tehát a kérdés: vajon az itt bemutatott módszer alkalmas-e 

ezeknek az izomereknek a megkülönböztetésére? Az MS technika önmagában általában 

nem feltétlenül elégséges ehhez. Elméletileg előfordulhat ugyan, hogy a fragmentációt 

követően más-más tömeg/töltés arányú leányionok keletkeznek, illetve hogy az azonos 

fragmensek intenzitásaránya szignifikánsan eltér egy-egy izomer esetében, ezt azonban 

biztosan csak megfelelő referenciaanyagok vizsgálatával lehet kijelenteni. Ha minden 

izomerpárnál találnánk legalább egy-egy olyan fragmenst amely alapján a két vegyület 

egyértelműen megkülönböztethető lenne, a megfelelő átmenetek kiválasztásával 

szelektívvé tehetnénk a módszert. A másik lehetőség, hogy a molekulák az adott 
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kromatográfiás rendszerben különböző retenciós idővel eluálódnak. Mivel azonban a 

módszer egyik legnagyobb előnye, hogy az azonosításhoz nincs szükség 

referenciaanyagra, fontos, hogy a retenciós idők közötti eltérés kellően nagy legyen 

ahhoz, hogy a kromatogram alapján – figyelembe véve a módszer reprodukálhatóságát 

és robusztusságát – egyértelműen eldönthető legyen, melyik izomerről is van szó. Ha 

ezt illetően bármilyen kétség merül fel, természetesen elkerülhetetlen, hogy további 

szerkezetvizsgáló technikákat hívjunk segítségül. Ebben az NMR mellett – megfelelő 

referenciaspektrum birtokában – az IR spektroszkópia játszik kulcsszerepet. Gyakorlati 

szempontból ugyanakkor – hacsak az eset jogi következményeit tekintve nem indokolt – 

sokszor elegendő, ha a molekuláról be tudjuk bizonyítani, hogy a katinonszármazékok 

közé tartozik, és nem feltétlenül kell különbséget tennünk az egyes izomerek között. 

A 4-MEC szerkezetének felderítésére azért kellett sort kerítenünk, mert a 

szakirodalomban nem találtunk olyan adatokat, amelyek alapján a molekulát 

egyértelműen azonosítani lehetett volna. A többi minta esetében ez nem jelentett 

problémát, hiszen rendelkezésre álltak az IR spektrumok. Utóbbiak figyelembevételével 

azt is kijelenthettük, hogy hidroklorid sókkal van dolgunk. Az ismeretlen vegyület 

tömegspektrumainak elemzésében és értelmezésében nagy segítséget jelentett a másik 

hat származék tömegspektrometriás viselkedésének alapos tanulmányozása, aminek 

köszönhetően megállapítottuk, a mefedron egyik közeli szerkezeti analógjával van 

dolgunk. A HRMS vizsgálat megerősítette a feltételezett összegképletet. A pontos 

kémiai szerkezetet végül az NMR spektrumok segítségével határoztuk meg. 

Érdekesség, hogy a Bűnügyi Szakértői Kutatóintézet (BSzKI) ide vonatkozó 

hírlevele szerint [125] Magyarországon 2010 novemberében azonosították először a 4-

MEC-t. Tájékoztatásuk szerint az anyag porokban, illetve tárgyakon talált 

pormaradványokban önmagában vagy más rokon származékokkal együtt fordult elő. 

Mindez alátámasztja, hogy a 4-MEC 2010 őszén újdonságnak számított a piacon. 

A kromatográfiás pásztázó vizsgálatot változtatás nélkül sikerült alkalmaznunk egy 

új komponensre is. Úgy tűnik tehát, hogy lehetséges a módszer további ismert vagy 

ismeretlen rokon vegyületekkel való bővítése. Nem szabad elfelejtenünk ugyanakkor, 

hogy a módszer ilyen jellegű „kiterjesztését” mindig az új komponens körültekintő 

azonosításának kell megelőznie. 
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6. Következtetések 

Az értekezésben bemutatott három új analitikai módszer technikai szempontból és 

célját tekintve is jelentősen eltér egymástól. Ennek megfelelően a dolgozat tükrözni 

igyekszik azokat a szemléletbeli különbségeket, amelyek az egyes feladatok 

megközelítéséhez és megoldásához szükségesek. 

A forgalombahozatali engedély kiadása szigorú feltételekhez kötött, ami magába 

foglalja többek között a helyes gyártási gyakorlat (GMP) követelményeinek megfelelő 

minőségügyi rendszer alkalmazását a hatóanyag- és a készítmény gyártása során. Az 

ilyen termékek esetében emiatt ritka a minőségi kifogás, és noha a piacellenőrző 

vizsgálatokat teljes egészében elhagyni nem lehet, azok megtervezését célszerű 

kockázatbecslési alapon elvégezni, így például olyan gyógyszerkészítmények (vagy 

akár hatóanyagok) bevonásával, amelyek kiugróan nagy forgalmuk (ezért esett a 

választás az amlodipinre) vagy toxikus bomlástermékeik miatt népegészségügyi 

kockázatot jelenthetnek. 

A piacellenőrző vizsgálatok különböző gyártók által előállított, de azonos 

hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek több gyártási tételére is kiterjedhetnek. Ebben az 

esetben egyáltalán nem mellékes, hogy az analízis mennyi időt vesz igénybe, illetve 

mekkorák a költségei. Mindkét szempontot figyelembe véve előnyös, ha a 

forgalombahozatali engedélyek birtokosai által benyújtott dokumentációkban szereplő, 

sokszor különböző reagenseket és eszközöket igénylő vizsgálatok helyett közös 

módszert alkalmazunk. Hasonló okokból az is nyilvánvaló, hogy az összes minőségi 

követelmény ellenőrzésére sincs lehetőség. Célszerű tehát egy-két olyan jellemző 

sajátságot kiragadni, amelyek megfelelnek az adott piacellenőrzés céljának, és csak 

azokban az esetekben elvégezni a részletes kivizsgálás, ahol ez az eredmények alapján 

indokoltnak látszik. 

Az általunk kifejlesztett CE módszer teljesíti a fenti kívánalmakat. A vizsgált 

készítmények stabilitását illetően indikátor jellegű, mivel a hatóanyag bomlásának 

nyomon követésével utalhat például a nem megfelelő tárolási körülményekre vagy 

egyéb stabilitást érintő problémákra. A vizsgálat legnagyobb erénye, hogy a HPLC-vel 

összehasonlítva a szervesoldószer-felhasználás elhanyagolható, ami költségkímélő 

hatása mellett környezetvédelmi szempontból is kedvező. Teljesítményjellemzőit 

tekintve ugyanakkor lényegében nem marad el a folyadékkromatográfiától. 
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Tapasztalataink alapján érdemes megfontolni további hasonló módszerek kifejlesztését 

és szélesebb körű alkalmazását. 

A magisztrális végbélkúp esetében a kiadott szakvélemény akár a gyógyszerész 

felelősségének megállapítása szempontjából is döntő lehetett, ezért a 

módszerfejlesztésnél és a validálásnál is nagyon körültekintően kellett eljárnunk. Míg a 

gyári készítmények piacellenőrzése esetén a felhasználható mintamennyiség általában 

nem jelent gondot, a magisztrális gyógyszerek kis dózisokban készülnek, és a 

kivizsgálás eredménye, valamint az abból következő minősítés csak az egy időben, 

azonos személy által készített kiszerelésre vonatkozik. A kidolgozott eljárás az egyedi 

készítményeknél nem rutin célokat szolgál, ezért a gyorsaság és a költségek másodlagos 

jelentőségűek. A minta-előkészítés különösen nagy szakmai kihívást jelentett, mivel 

lipofil készítményalapban szuszpendált, viszonylag hidrofil anyagokat kellett lehetőleg 

100%-ban kinyernünk. Az eljárás megtervezésénél sokat segített a pKa értékek ismerete.  

A validálási követelmények megállapítása és az eredmények értelmezése szintén 

sarkalatos pontot jelentenek az ilyen típusú vizsgálatoknál: a készítmény minősítését 

tekintve nem merülhetnek fel kétségek. Az OGYI-P-25 irányelvben megadott 

határértékek megállapításakor a dokumentum kidolgozói a magisztrális készítmények 

előállításával összefüggő technikai szempontokra is tekintettel voltak, a követelmények 

ennek megfelelően kevésbé szigorúak, mint a törzskönyvezett gyógyszereknél. E 

megközelítés alkalmazása ellenére is egyértelmű volt, hogy a készítményben 3 erős 

hatású hatóanyag mennyisége is meghaladta a maximális megengedhető értéket. 

A minta „nem megfelelő” minősítése azonban nem jelenti egyértelműen azt, hogy 

akár csak közvetve is összefüggésbe hozható a mérgezésre emlékeztető tünetek 

kialakulásával. A Ph. Hg. VII.-ben szereplő dózistáblázatok csak a teofillin esetében 

vonatkoztak kifejezetten rektális alkalmazásra, a kodein mennyisége pedig csak kis 

mértékben haladta meg a maximális egyszeri adagot. Ráadásul arra vonatkozóan, hogy 

a szülők milyen időközönként adagolták gyermeküknek a kúpot, nem volt 

információnk. A szakvéleményben tehát különösen ügyelni kell arra is, hogy kizárólag 

olyan következtetéseket közöljünk, amelyek az eredmények ismeretében egyértelműen 

bizonyíthatók. 

A gyógyszerellenőrző hatóságnak gyakran olyan, részben ismeretlen vegyületek 

analízisével is foglalkoznia kell, amelyek valójában nem is tekinthetők 
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gyógyszeranyagoknak. Az illegális gyógyszerekkel egy olyan határterülethez érkeztünk, 

amely szorosan átfed a toxikológiával, az igazságügyi vegyészettel és az élelmiszer-

kémiával. Ez analitikai és stratégiai szempontból is új kihívást jelent. Az ilyen minták 

esetében a minőség mint fogalom a legális gyógyszerekhez képest egészen más 

megvilágításba kerül. Utóbbiaknál a megfelelő vizsgálatok elvégzését követően azért 

kaphatunk reális képet a termék minőségéről, mert az előállítási körülmények és a 

felhasznált alapanyagok ismertek. Forgalombahozatali engedéllyel rendelkező 

gyógyszereknél a gyártó felelősséggel tartozik az alkalmazott minőségügyi rendszer 

követelményeinek betartásáért. Illegális termékeknél nem releváns a felelősségéről 

beszélni. Ebből következik, hogy a tisztázandó kérdések elsősorban a lényeges 

összetevők azonosítására, indokolt esetben mennyiségi meghatározására korlátozódnak. 

A „dizájner drogok” esetében folyamatosan számolni kell azzal, hogy korábban 

ismeretlen, új származékok jelennek meg. Míg a gyógyszeranyag standardok beszerzése 

az illetékes hatóság számára rendszerint nem jelent gondot, addig a pszichotróp hatású, 

gyógyszernek nem minősülő szintetikus vegyületek bizonylattal ellátott 

referenciaanyagaihoz csak néhány legális beszállítótól lehet, általában igen drágán, 

hozzájutni.  

A bemutatott célzott pásztázó HPLC-MS/MS módszer egyrészt kiküszöböli a 

referenciaanyagok szükségességét, hiszen azokat csak a kifejlesztés során kellett 

használnunk, másrészt jelentős időmegtakarítást is jelent a laboratóriumnak. 

Megfelelően hatékony alkalmazásához azonban korlátaival is tisztában kell lenni: csak a 

célmolekulák detektálására és azonosítására használható, új molekula felbukkanásának 

gyanúja esetén pedig nem elégséges a kémiai szerkezet egyértelmű meghatározásához. 

A hatósági gyógyszeranalízis a gyógyszeripari ágazat előretörésének, a minőségi 

követelmények folyamatos szigorodásának és kibővülésének, valamint a fejlődéssel 

együtt járó gyakori szemléletváltásoknak köszönhetően állandóan újabb és újabb 

kihívásokkal szembesül. Az értekezésben arra kívántunk rávilágítani, hogy ezekkel a 

kihívásokkal csak a modern műszeres analitikai technikák kihasználásával lehet lépést 

tartani. A dolgozatban szereplő három gyakorlati példa ugyanakkor reményeink szerint 

azt is szemlélteti, hogy hatékony és magas színvonalú gyógyszerellenőrzés 

mindannyiunk érdeke, így az ennek előremozdításához szükséges szakmai innováció és 

anyagi befektetés meggyőződésünk szerint már rövid távon is igen gyorsan megtérülhet. 
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7. Összefoglalás 

Az értekezés tárgya a korszerű műszeres analitikai technikák, kiemelten az 

elválasztástudományi módszereknek a hatósági gyógyszerellenőrzés gyakorlati 

problémáinak megoldására való alkalmazása és alkalmazhatósága. A dolgozat három 

példán keresztül szemlélteti az egyes hatósági feladatok során alkalmazandó eltérő 

megközelítéseket. A példák egy-egy új, különböző elválasztástechnikával megvalósított 

analitikai módszert mutatnak be. 

Törzskönyvezett, amlodipin hatóanyagot tartalmazó tabletták piacellenőrzése 

céljából gyors és egyszerű kapilláris zónaelektroforézis pásztázó módszert dolgoztunk 

ki, mely a hatóanyag-tartalom és a fő bomlástermék szintjének nyomon követése révén 

alkalmas a készítmények stabilitásának jelzésére. A módszer teljesítőképessége a 

meglévő, validált folyadékkromatográfiás eljárásokkal összehasonlítva megfelelőnek 

bizonyult. 

Egy egyedi magisztrális készítményt érintő mellékhatás-bejelentés kapcsán ionpár-

folyadékkromatográfiás módszert fejlesztettünk ki és validáltunk teofillin, fenobarbitál, 

kodein és efedrin tartalmi meghatározására végbélkúpból. A hatóanyagok 

gyógyszerformából történő kinyerésén túl az egy kromatográfiás rendszerben való 

elválasztást is sikerült megoldanunk. Az eljárás lehetővé tette a készítmény megfelelő 

irányelvek szerinti minősítését. 

Folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometriával illegális, 

gyógyszernek tűnő mintákban előforduló katinonszármazékok (mefedron, flefedron, 

metedron, metilon, butilon és MDPV) gyors és egyszerű célzott kimutatását valósítottuk 

meg. A módszert sikeresen alkalmaztuk a 4’-metiletkatinon (4-MEC) nevű új 

katinonszármazékra is, melyet egy vámhatóság által lefoglalt pormintában mutattunk ki. 

Mivel utóbbi anyagról a szakirodalomban nem találtunk releváns adatokat, több 

független műszeres analitikai technikával (NMR, TOF-MS, IR spektroszkópia) 

szerkezetének felderítését is elvégeztük. 

Az eredmények alapján általánosságban leszűrhető, hogy a korszerű műszeres 

analitikai technikák nélkül a gyógyszerhatóság aligha volna képes lépést tartani az egyre 

nagyobb számban felmerülő, új kihívásokkal. 
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8. Summary 

The subject of this thesis is application and applicability of modern instrumental 

analytical techniques (particularly those related to separation science) to solve certain 

practical problems encountered by an official medicines control laboratory. Different 

approaches used in the management of specific tasks of the authority are demonstrated 

by presenting three examples which comprise new analytical methods developed using 

different separation techniques. 

A rapid and simple capillary zone electrophoresis method was developed for market 

surveillance of approved tablets containing amlodipine as active pharmaceutical 

ingredient (API). The method is stability indicating since it is suitable for screening the 

API content of each product as well as for monitoring the level of the major degradation 

product. Method performance proved to be comparable with those of the existing 

official liquid chromatographic processes described in the European Pharmacopoiea. 

A reversed phase ion pair liquid chromatographic method for simultaneous assay of 

theophylline, phenobarbital, codeine and ephedrine in a suppository was elaborated and 

validated to investigate a report of a possible adverse reaction following administration 

of an individual extemporaneous pharmaceutical preparation. Besides successful 

extraction of the APIs from the drug formula, separation of the four compounds in a 

single chromatographic system was accomplished. Non-compliance of the preparation 

with requirements prescribed in the relevant guideline was confirmed. 

A process for fast, simple and specific detection of the cathinone derivatives 

mephedrone, flephedrone, methedrone, methylone, butylone and MDPV in illegal 

suspected drug samples was developed using liquid chromatography coupled with 

tandem mass spectrometry. The method was successfully applied to 4’-

methylethcathinone (4-MEC) a new cathinone derivative detected in a powder sample 

seized by the Hungarian Customs and Finance Guard. Since no relevant data concerning 

characterisation of 4-MEC were found in the literature, structure elucidation of the 

molecule was carried out by several orthogonal analytical techniques such as NMR, 

TOF-MS and IR spectroscopy.  

From the results obtained it was generally concluded that modern instrumental 

analytical techniques are an indispensible tool in the hand of drug control agencies in 

their fight against the increasing number of emerging new challenges. 



 103 

9. Irodalmi hivatkozások 

1. Impurities in New Drug Products. In: ICH Harnonised Tripartite Guideline 

Q3B(R2). International Conference on Harmonisation of Technical 

Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, 2006. 

2. Offord RE. (1966) Electrophoretic mobilities of peptides on paper and their use 

in the determination of amide groups. Nature, 211: 591-593. 

3. Bressolle F, Audran M, Pham T, Vallon JJ. (1996) Cyclodextrins and 

enantiomeric separations of drugs by liquid chromatography and capillary 

electrophoresis: basic principles and new developments. J Chromatogr B, 687: 

303-336. 

4. Nguyen, NT; Siegler, RW. (1996) Capillary electrophoresis of cardiovascular 

drugs. J Chromatogr A 735: 123-150. 

5. Lunte SM, Radzik DM. Pharmaceutical and Biomedical Applications of 

Capillary Electrophoresis. Pergamon, Oxford, 1996. 

6. Altria KD. Analysis of Pharmaceuticals by Capillary Electrophoresis. Vieweg 

Press, Wiesbaden, 1998. 

7. Altria KD. (1999) Overview of capillary electrophoresis and capillary 

electrochromatography. J Chromatogr A, 856: 443-463. 

8. Tjørnelund J, Hansen SH. (1999) Non-aqueous capillary electrophoresis of 

drugs: properties and application of selected solvents. J Biochem Bioph Meth, 

38: 139-153. 

9. Lunn G. Capillary Electrophoresis Methods for Pharmaceutical Analysis. Wiley 

Interscience, New York, 2000. 

10. Altria KD, Elder D. (2004) Overview of the status and applications of capillary 

electrophoresis to the analysis of small molecules. J Chromatogr A, 1023: 1-14. 



 104 

11. Morzunova TG. (2006) Capillary electrophoresis in pharmaceutical analysis (A 

review). Pharm Chem J, 40: 158-170. 

12. Ha PT, Hoogmartens J, Van Schepdael A. (2006) Recent advances in 

pharmaceutical applications of chiral capillary electrophoresis. J Pharm Biomed 

Anal, 41: 1-11. 

13. Maggon K. Best-selling human medicines 2002-2004. (2005) Drug Discov 

Today, 10: 739-742. 

14. Amlodipine besilate. In: The European Pharmacopoeia, 7th Edition. European 

Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare, Strasbourg, 2011: 1379-

1380. 

15. Ragno G, Garofalo A, Vetuschi, C. Photodegradation monitoring of amlodipine 

by derivative spectrophotometry. (2002) J Pharm Biomed Anal, 27: 19-24. 

16. Kawabe Y, Nakamura H, Hino E, Suzuki, S. (2008) Photochemical stabilities of 

some dihydropyridine calcium-channel blockers in powdered pharmaceutical 

tablets. J Pharm Biomed Anal, 47: 618-624. 

17. Sudhakar P, Nirmala M, Mosesbabu J, Vyas K, Madhusudanreddy G, 

Vijayabhaskar B, Pratapreddy P, Mukkanti K. (2006) Identification and 

characterization of potential impurities of amlodipine maleate. J Pharm and 

Biomed Anal, 40: 605-613. 

18. Szász Gy. (2002) A dipinek gyógyszerészi kémiája. Act Pharm Hung, 72: 156-

165. 

19. Caron G, Ermondi G, Damiano A, Novaroli L, Tsinman O, Ruell JA. Avdeef A. 

(2004) Ionization, lipophilicity, and molecular modeling to investigate 

permeability and other biological properties of amlodipine. Bioorg Med Chem, 

12: 6107-6118. 

20. van Zwieten PA. (1994) Amlodipine: an overview of its pharmacodynamic and 

pharmacokinetic properties. Clin Cardiol, 17: 3-6. 



 105 

21. Ragno G, Cione E, Garofalo A, Genchi G, Ioele G, Risoli A, Spagnoletta A. 

(2003) Design and monitoring of photostability systems for amlodipine dosage 

forms. Int J Pharm, 265: 125-132. 

22. Rahman N, Azmi, SN. (2001) Spectrophotometric method for the determination 

of amlodipine besylate with ninhydrin in drug formulations. Farmaco, 56: 731-

735. 

23. Rahman N, Nasrul Hoda M. (2003) Validated spectrophotometric methods for 

the determination of amlodipine besylate in drug formulations using 2,3-

dichloro 5,6-dicyano 1,4-benzoquinone and ascorbic acid. J Pharm Biomed 

Anal, 31: 381-392. 

24. Rahman N, Singh M, Nasrul Hoda M. (2004) Application of oxidants to the 

spectrophotometric determination of amlodipine besylate in pharmaceutical 

formulations. Farmaco, 59: 913-919. 

25. Basavaiah K, Chandrashekar U, Prameela HC. (2003) Sensitive 

spectrophotometric determination of amlodipine and felodipine using iron(III) 

and ferricyanide. Farmaco, 58: 141-148. 

26. Argekar AP, Powar SG. (2000) Simultaneous determination of atenolol and 

amlodipine in tablets by high-performance thin-layer chromatography. J Pharm 

Biomed Anal, 21: 1137-1142. 

27. Mohammadi A, Rezanour N, Ansaridogaheh M, Ghorbanibidkorbeh F, Hashem 

M, Walker R. (2007) A stability-indicating high performance liquid 

chromatographic (HPLC) assay for the simultaneous determination of 

atorvastatin and amlodipine in commercial tablets. J Chromatogr B, 846: 215-

221. 

28. Naidu KR, Kale UN, Shingare MS. (2005) Stability indicating RP-HPLC 

method for simultaneous determination of amlodipine and benazepril 

hydrochloride from their combination drug product. J Pharm Biomed Anal, 39: 

147-155. 



 106 

29. Raman NV, Reddy KR, Prasad AV, Ramakrishna K. (2008) Development and 

validation of RP-HPLC method for the determination of genotoxic alkyl 

benzenesulfonates in amlodipine besylate. J Pharm Biomed Anal, 48: 227-230. 

30. Martínez V, López JA, Alonso RM, Jiménez RM. (1999) Micellar electrokinetic 

chromatography as a fast screening method for the determination of 1,4-

dihydropyridine calcium antagonists. J Chromatogr A, 836: 189-199. 

31. Lukša J, Josić D, Podobnik B, Furlan B, Kremser M. (1997) Semi-preparative 

chromatographic purification of the enantiomers S-(–)-amlodipine and R-(+)-

amlodipine. J Chromatogr B, 693: 367-375. 

32. Owens PK, Fell AF, Coleman MW, Berridge JC. (1998) Effect of charged and 

uncharged chiral additives on the resolution of amlodipine enantiomers in liquid 

chromatography and capillary electrophoresis. J Chromatogr A, 797: 187-195. 

33. Christians T, Diewald D, Wessler C, Otte Y, Lehmann J, Holzgrabe U. (1999) 

Resolution of newly synthesized racemic dihydropyridines with different chiral 

selectors by means of capillary electrophoresis. J Chromatogr A, 853: 455-460. 

34. Wang R, Jia, Z, Fan JJ, Chen LR, Xie H, Ma J, Ge X, Zhang Q, Ao Y, Wang J. 

(2007) CE, with Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin as Chiral Selector, for 

Separation and Determination of the Enantiomers of Amlodipine in the Serum of 

Hypertension Patients. Chromatographia, 65: 575-579. 

35. Murakami T, Fukutsu N, Kondo J, Kawasaki T, Fumiyo K. (2008) Application 

of liquid chromatography-two-dimensional nuclear magnetic resonance 

spectroscopy using pre-concentration column trapping and liquid 

chromatography–mass spectrometry for the identification of degradation 

products in stressed commercial amlodipine maleate tablets. J Chromatogr A, 

1181: 67-76. 

36. 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és 

egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról. 



 107 

37. Németh T, Kőszegi-Szalai H, Paál T. (2007) Magisztrális gyógyszerkészítés a 

XXI. században - hogyan biztosítható a megfelelő minőség európai szinten? 

Gyógyszerészet (2007) 51: 675-677. 

38. Formulaire National Complement À La Pharmacopée Française. Agence 

Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, Saint-Denis, 1974. 

39. Formularium der Nederlandse Apothekers. Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, Hága, 2004. 

40. Pharmacopoea Helvetica 10. Schweitzerisches Heilmittelinstitut, Bern, 2006 

41. Deutscher Arzneimittel Codex – Neues Rezeptur-Formularium, Govi Verlag, 

Eschborn, 2008. 

42. British Pharmacopoeia. The Stationery Office, London, 2008. 

43. United States Pharmacopeia, 32 – National Formulary 27. The United States 

Pharmacopeia Convention, Rockville, 2009: 3711-3712. 

44. Formulae Normales VII. Országos Gyógyszerészeti Intézet, Budapest, 2003. 

45. 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának 

alkalmazásáról. 

46. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet Közleménye a VII. kiadású Magyar 

Gyógyszerkönyvnek a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának hatályba 

lépése után alkalmazandó rendelkezéseiről. 2006. 

47. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet 1/2009-MAG sz. Közleménye a 

magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, 

zsiradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszerkészítmények 

listájáról.  

48. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI-P-25-2010 irányelve 

Embergyógyászati magisztrális gyógyszerkészítmények minőségellenőrzésére és 

minősítésére. 



 108 

49. Theophylline. In: The European Pharmacopoeia, 6th Edition. European 

Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Strasbourg, 2008: 3046-

3047. 

50. Ephedrine hydrochloride. In: The European Pharmacopoeia, 6th Edition. 

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Strasbourg, 

2008: 1791-1792. 

51. Phenobarbital sodium. In: The European Pharmacopoeia, 6th Edition. European 

Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Strasbourg, 2008: 2654-

2655. 

52. Codeine hydrochloride dihydrate. In: The European Pharmacopoeia, 6th Edition. 

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Strasbourg, 

2008: 1596-1598. 

53. Haque A, Xu X, Stewart JT. (1999) Determination of ephedrine, theophylline 

and phenobarbital in a tablet dosage form by capillary electrophoresis. J Pharm 

Biomed Anal, 21: 1063-1067. 

54. Roberts SE, Delaney MF. (1982) Simultaneous determination of ephedrine 

sulfate, hydroxyzine hydrochloride and theophylline in tablets by reversed-phase 

high-performance liquid chromatography. J Chromatogr A, 242: 364-368. 

55. Boberić-Borojević D, Radulović D, Ivanović D, Ristić P. (1999) Simultaneous 

assay of ephedrine hydrochloride, theophylline, papaverine hydrochloride and 

hydroxyzine hydrochloride in tablets using RP-LC. J Pharm Biomed Anal, 21: 

15-22. 

56. Şentürk Z, Erk N, Özkan SA, Akay C, Cevheroğlu Ş. (2002) Determination of 

theophylline and ephedrine HCL in tablets by ratio-spectra derivative 

spectrophotometry and LC. J Pharm Biomed Anal, 29: 291-298. 

57. Dang Q, Yan L, Sun Z, Ling D. (1993) Separation and simultaneous 

determination of the active ingredients in theophylline tablets by micellar 

electrokinetic capillary chromatography. J Chromatogr A, 630: 363-369. 



 109 

58. Lau OW, Chan K, Lau YK, Wong WC. (1989) The simultaneous determination 

of active ingredients in cough-cold mixtures by isocratic reversed-phase ion-pair 

high-performance liquid chromatography. J Pharm Biomed Anal, 7: 725-736. 

59. Lau OW, Mok CS. (1995) High-performance liquid chromatographic 

determination of active ingredients in cough-cold syrups with indirect 

conductometric detection. J Chromatogr A, 693: 45-54. 

60. Hood DJ, Cheung HY. (2003) A chromatographic method for rapid and 

simultaneous analysis of codeine phosphate, ephedrine HCl and 

chlorpheniramine maleate in cough-cold syrup formulation. J Pharm Biomed 

Anal, 30: 1595-1601. 

61. Gomez M, Sombra L, Olsina R, Martinez L, Silva M. (2005) Development and 

validation of a capillary electrophoresis method for the determination of 

codeine, diphenhydramine, ephedrine and noscapine in pharmaceuticals. 

Farmaco, 60: 85-90. 

62. Golubitskii GB, Budko EV. (2006) Quantitative analysis of complex antipyretic, 

analgesic, and anticatarrhal drugs by gradient HPLC techniques. Pharm Chem J, 

40: 633-637. 

63. Dimitrova B, Doytchinova I, Zlatkova M. (2000) Reversed-phase high-

performance liquid chromatography for evaluating the distribution of 

pharmaceutical substances in suppository base–phosphate buffer system. J 

Pharm Biomed Anal, 23: 955-964. 

64. 282/2007 (X. 26.) Korm. Rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért 

felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben 

kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről. 

65. Jankovics P, Kisrákói Cs, Lohner Sz, Nyíri J, Farkas E, Nagy A, Németh-

Palotás J, Kőszegi-Szalai H. (2010) Hamisított és illegális gyógyszerek és 

étrend-kiegészítők a hatósági gyógyszerellenőrző laboratórium szemszögéből. 

Gyógyszerészet, 54: 532-543. 



 110 

66. Csupor D, Szendrei K, Szekeres A, Kecskeméti A, Vékes E, Veres K, Micsinay 

Á, Hohmann J. (2010) Hamisítás gyógyszerrel - gyógyszerhamisítás? I. rész: 

Szintetikus gyógyszerhatóanyagok növényi készítményekben. Gyógyszerészet, 

54: 387-389. 

67. Csupor D, Szendrei K, Szekeres A, Kecskeméti A, Vékes E, Veres K, Micsinay 

Á, Hohmann J. (2010) Hamisítás gyógyszerrel - gyógyszerhamisítás? II. rész: 

Szildenafilt és tadalafilt tartalmazó hamisított "növényi" potenciafokozók a 

hazai piacon. Gyógyszerészet, 54: 390-399. 

68. Csupor D, Szendrei K, Tatsimo NSJ, Sulyok E, Hohmann J. (2010) A 

naplemente valódi ereje - Szintetikus potenciafokozó a Pote-Mix Bummban. 

Gyógyszerészet, 54: 526-531. 

69. 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni 

Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről. 

70. Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and 

similar crimes involving threats to public health. 2011. 

71. Langston JW, Rosner DJ. The hazards and consequences of the designer drug 

phenomenon: An initial approach to the problem. In: Church AC, Sapienza FL 

(szerk.), Proceedings of Controlled Substance Analog Leadership Conference, 

San Francisco, 1986. 

72. Buchanan JF, Brown CR. (1988) 'Designer drugs'. A problem in clinical 

toxicology. Med Toxicol Adv Drug Exp, 3: 1-17. 

73. Feyissa AM, Kelly JP. (2008) A review of the neuropharmacological properties 

of khat. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 32: 1147-1166. 

74. Glennon RA, Yousif M, Naiman N, Kalix P. (1987) Methcathinone: A new and 

potent amphetamine-like agent. Pharmacol Biochem Behav, 26: 547-551. 

75. Calkins RF, Aktan GB, Hussain KI. (1995) Methcathinone: The Next Illicit 

Stimulant Epidemic? J Psychoactive Drugs, 27: 277-285. 



 111 

76. Europol-EMCDD: A Joint Report on a New Psychoactive substance: 4-Methyl-

methcathinone (mephedrone). 2010. 

77. Torrance H, Cooper G. (2010) The detection of mephedrone (4-

methylmethcathinone) in 4 fatalities in Scotland. Forensic Sci Int, 202: e62-e63. 

78. Dickson AJ, Vorce SP, Levine B, Past, MR. (2010) Multiple-drug toxicity 

caused by the coadministration of 4-methylmethcathinone (mephedrone) and 

heroin. J Anal Toxicol, 34: 162-168. 

79. Wood, D.M., Davies S, Puchnarewicz M, Button J, Archer R, Ovaska H, 

Ramsey J, Lee T, Holt DW, Dargan PI. (2010) Recreational Use of Mephedrone 

(4-Methylmethcathinone, 4-MMC) with Associated Sympathomimetic Toxicity. 

J Med Toxicol, 6: 327-330. 

80. Dargan PI, Albert S, Wood DM. (2010) Mephedrone use and associated adverse 

effects in school and college/university students before the UK legislation 

change. QJM, 103: 875-879. 

81. Winstock AR, Mitcheson LR, Deluca P, Davey Z, Corazza O, Schifano F. 

(2011) Mephedrone, new kid for the chop? Addiction, 106: 154-161. 

82. Wikström M, Thelander G, Nyström I, Kronstrand R. (2010) Two Fatal 

Intoxications with the New Designer Drug Methedrone (4-

Methoxymethcathinone) J Anal Toxicol, 34: 594-598. 

83. Bossong MG, Van Dijk JP, Niesink RJ. (2005) Methylone and mCPP, two new 

drugs of abuse? Addict Biol, 10: 321-323. 

84. Nagai F, Nonaka R, Satoh Hisashi Kamimura K. (2007) The effects of non-

medically used psychoactive drugs on monoamine neurotransmission in rat 

brain. Eur J Pharmacol, 559: 132-137 

85. Shimizu E, Watanabe H, Kojima T, Hagiwara H, Fujisaki M, Miyatake R, 

Hashimoto K, Iyo M. (2007) Combined intoxication with methylone and 5-

MeO-MIPT. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 31: 288-291. 



 112 

86. Morris K. (2010) UK places generic ban on mephedrone drug family. Lancet, 

375: 1333-1334. 

87. A Tanács 2010/759/EU sz. határozata (2010. december 2.) a 4-metilmetkatinon 

(mefedron) ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről. 

88. Csákó I. A designer drogok listára vétele. LGC Standards Toxikológiai 

Szeminárium, Budapest, 2011. 

89. Gibbons S, Zloh M. (2010) An analysis of the ‘legal high’ mephedrone. Bioorg 

Med Chem Lett, 20: 4135-4139. 

90. Sparago M, Wlos J, Yuan J, Hatzidimitriou G, Tolliver J, Dal Cason T, Katz J, 

Ricaurte G. (1996) Neurotoxic and pharmacologic studies on enantiomers of the 

N-methylated analog of cathinone (methcathinone): a new drug of abuse. J 

Pharmacol Exp Ther, 279: 1043-1052. 

91. Camilleri A, Johnston MR, Brennan M, Davis S, Caldicott DGE (2010) 

Chemical analysis of four capsules containing the controlled substance 

analogues 4-methylmethcathinone, 2-fluoromethamphetamine, α-

phthalimidopropiophenone and N-ethylcathinone. Forensic Sci Int, 197: 59-66. 

92. Westphal, F., Junge, Thomas, Rösner, Peter, Girreser, Ulrich, Fritsch, Rainer. 

(2010) Massenspektrometrische, infrarotspektroskopische und NMR-

spektroskopische Daten von Mephedron, Butylon und Methylon sowie einigen 

ihrer Derivate. Toxichem Krimtech, 77: 95-116. 

93. Archer RP. (2009) Fluoromethcathinone, a new substance of abuse. Forensic Sci 

Int, 185: 10-20. 

94. Westphal F, Junge T, Rösner P, Sönnichsen F, Schuster F. (2009) Mass and 

NMR spectroscopic characterization of 3,4-methylenedioxypyrovalerone: A 

designer drug with α-pyrrolidinophenone structure. Forensic Sci Int, 190: 1-8. 

95. Westphal F, Junge T, Rösner P, Fritschi G, Klein B, Girreser U. (2007) Mass 

spectral and NMR spectral data of two new designer drugs with an α-



 113 

aminophenone structure: 4′-Methyl-α-pyrrolidinohexanophenone and 4′-methyl-

α-pyrrolidinobutyrophenone. Forensic Sci Int, 169: 32-42. 

96. Westphal F, Junge T, Klein B, Fritschi G, Girreser U. (2011) Spectroscopic 

characterization of 3,4-methylenedioxypyrrolidinobutyrophenone: A new 

designer drug with α-pyrrolidinophenone structure. Forensic Sci Int, 209: 126-

132. 

97. Yohannan JC, Bozenko JS. (2010) Characterisation of 3,4-

Methylenedioxypyrovalerone (MDPV). Microgram J, 7: 12-15. 

98. Awad T, Clark CR, DeRuiter J. (2006) Chromatographic and mass spectral 

studies on methoxymethcathinones related to 3,4-methylenedioxy-

methamphetamine. J Chromatogr Sci, 44: 155-161. 

99. Kauppila TJ, Flink A, Haapala M, Laakkonen UM, Aalberg L, Ketola RA, 

Kostiainen R. (2011) Desorption atmospheric pressure photoionization-mass 

spectrometry in routine analysis of confiscated drugs. Forensic Sci Int, 210: 206-

212. 

100. Brandt SD, Sumnall HR, Measham F, Cole J. (2010) Analyses of second-

generation ‘legal highs’ in the UK: Initial findings. Drug Test Anal, 2: 377-382. 

101. Meyer MR, Wilhelm J, Peters FT, Maurer HH. (2010) Beta-keto amphetamines: 

studies on the metabolism of the designer drug mephedrone and toxicological 

detection of mephedrone, butylone, and methylone in urine using gas 

chromatography–mass spectrometry. Anal Bioanal Chem, 397: 1225-1233. 

102. Sørensen LK. (2011) Determination of cathinones and related ephedrines in 

forensic whole-blood samples by liquid-chromatography-electrospray tandem 

mass spectrometry. J Chromatogr B, 879: 727-736. 

103. Kamata HT, Shima N, Zaitsu K, Kamata T, Miki A, Nishikawa M, Katagi M, 

Tsuchihashi H. (2006) Metabolism of the recently encountered designer drug, 

methylone, in humans and rats. Xenobiotica, 36: 709-723. 



 114 

104. Zaitsu K, Katagi M, Kamata HT, Kamata T, Shima N, Miki A, Tsuchihashi H, 

Mori, Y. (2009) Determination of the metabolites of the new designer drugs bk-

MBDB and bk-MDEA in human urine. Forensic Sci Int, 188: 131-139. 

105. Kikura-Hanajiri R, Kawamura M, Saisho K, Kodama Y, Goda Y. (2007) The 

disposition into hair of new designer drugs; methylone, MBDB and 

methcathinone. J Chromatogr B, 855: 121-126. 

106. Strano-Rossi S, Cadwallader AB, de la Torre X, Botrè F. (2010) Toxicological 

determination and in vitro metabolism of the designer drug 

methylenedioxypyrovalerone (MPDV) by gas chromatography/mass 

spectrometry and liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass 

spectrometry. Rapid Commun Mass Sp, 24: 2706-2714. 

107. Meyer MR, Du P, Schuster F, Maurer HH. (2010) Studies on the metabolism of 

the α-pyrrolidinophenone designer drug methylenedioxy-pyrovalerone (MDPV) 

in rat and human urine and human liver microsomes using GC-MS and LC-high-

resolution MS and its detectability in urine by GC-MS. J Mass Spectrom, 45: 

1426-1442. 

108. Capillary electrophoresis (2.2.47). In: The European Pharmacopoeia 6th Edition. 

European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare, Strasbourg, 

2008: 77-82. 

109. Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology. In: ICH 

Harmonised Tripartite Guideline Q2(R1). The International Conference on 

Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals 

for Human Use, 2005. 

110. Loo P. Convenient synthesis and spectroscopic data of methcathinone analogs. 

4th Seminar of European Customs Chemists. Helsinki, 2010. 

111. Lin CE, Chang CC, Lin WC. (1997) Migration behavior and separation of 

sulfonamides in capillary zone electrophoresis. J Chromatogr A, 768: 105-112. 



 115 

112. Arias C, López-Cabarcos E, Galera P, Rueda C. (2001) Changes in the flow 

properties of phospholipid dispersions induced by procaine hydrochloride. 

Effect of pH and temperature. Farmaco 56: 533–539. 

113. Steiner F, Hassel M. (2005) Influence of solvent properties on separation and 

detection performance in non-aqueous capillary electrophoresis–mass 

spectrometry of basic analytes. J Chromatogr A, 1068: 131-142. 

114. Validation of Analytical Procedures in Quality Assurance Documents for the 

OMCL Network. European Directorate for the Quality of Medicines & 

Healthcare, Strasbourg, 2005: 31-39. 

115. Amlodipine besilate. In: The European Pharmacopoeia, 6th Edition. European 

Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare, Strasbourg, 2008: 1173-

1175. 

116. Impurities in New Drug Substances. In: ICH Tripartite Harmonised Guideline 

Q3A(R2). International Conference on Harmonisation of Technical 

Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, 2006. 

117. Chromatographic separation techniques (2.2.46). In: The European 

Pharmacopoeia, 7th Edition. European Directorate for the Quality of Medicines 

& Healthcare, Strasbourg, 2011: 77. 

118. Zweig G, Sherma J. Handbook of Chromatography, Vol. 2. CRC Press, 

Cleveland, 1972: 32. 

119. Snyder LR, Kirkland JJ. Introduction to Modern Liquid Chromatography, 2nd 

Edition. John Wiley and Sons, New York, 1979: 559. 

120. Ravindranath, B. Principles and Practice of Chromatography. Ellis Horwood 

Ltd., Chichester, 1989: 199. 

121. VII. Magyar Gyógyszerkönyv. Országos Gyógyszerészeti Intézet, Budapest, 

1986: 2070-2129. 



 116 

122. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI-P-70-2005 módszertani levele a 

Forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek magisztrális 

gyógyszerkészítményekben való alkalmazásáról. 

123. 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról. 

124. Identification reactions of ions and functional groups (2.3.1). In: The European 

Pharmacopoeia, 7th Edition. European Directorate for the Quality of Medicines 

& Healthcare, Strasbourg, 2011: 108. 

125. A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 2011. I. Hírlevele: Kritikus kábítószerek 

hatóanyag-tartalmának fokozott monitorozása. 

 

 



 117 

Saját publikációk jegyzéke 

Az értekezés alapját képező közlemények: 

Jankovics P, Németh T, Németh-Palotás J, Kőszegi-Szalai H. (2008) Amlodipine 

besilate screening in pharmaceutical preparations by CE. Chromatographia, 68: 43-48. 

doi: 10.1365/s10337-008-0620-8 

Jankovics P, Németh T, Németh-Palotás J, Kőszegi-Szalai H. (2010) Simultaneous RP-

IP-HPLC Assay of Theophylline, Phenobarbital, Codeine, and Ephedrine in a 

Suppository. Acta Chromatogr, 22: 527-538. doi: 10.1556/AChrom.22.2010.4.3 

Jankovics P, Váradi A, Tölgyesi L, Lohner Sz, Németh-Palotás J, Kőszegi-Szalai H. 

(2011) Identification and characterization of the new designerdrug 4’-

methylethcathinone (4-MEC) and elaboration of a novel liquid chromatography–

tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) screening method for seven different 

methcathinone analogs. Forensic Sci Int, 210: 213-220. 

doi: 10.1016/j.forsciint.2011.03.019 

Egyéb közlemények: 

Németh T, Jankovics P, Németh-Palotás J; Kőszegi-Szalai H. (2008) Determination of 

paracetamol and its main impurity 4-aminophenol in analgesic preparations by 

micellar electrokinetic chromatography. J Pharm Biomed Anal, 47:746-749. 

Németh T, Jankovics P, Lohner Sz, Angi ER, Németh-Palotás J, Kőszegi-Szalai H. 

(2008) Benzokain és mazipredonium-klorid meghatározása egyedi magisztrális kúpban 

fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszerekkel. Acta Pharm Hung, 78: 139-144.  

Zih-Perényi K, Jankovics P, Sugár É, Lásztity A. (2008) Solid phase chelating 

extraction and separation of inorganic antimony species in pharmaceutical and water 

samples for graphite furnace atomic absorption spectrometry. Spectrochim Acta B, 63: 

445-449 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18448305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18448305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18448305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18448305
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0584854707004533?_alid=1770177923&_rdoc=21&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=21&_zone=rslt_list_item&md5=4689b7ac53bbbc63270f06fd46ba92ab
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0584854707004533?_alid=1770177923&_rdoc=21&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=21&_zone=rslt_list_item&md5=4689b7ac53bbbc63270f06fd46ba92ab
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0584854707004533?_alid=1770177923&_rdoc=21&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=21&_zone=rslt_list_item&md5=4689b7ac53bbbc63270f06fd46ba92ab
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0584854707004533?_alid=1770177923&_rdoc=21&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=21&_zone=rslt_list_item&md5=4689b7ac53bbbc63270f06fd46ba92ab
http://www.sciencedirect.com/science/journal/05848547
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235287%232008%23999369996%23680755%23FLA%23&_cdi=5287&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4390737&md5=6063d18cd514dca7e606ee6f4de65fbc


 118 

Jankovics P, Kisrákói Cs, Lohner Sz, Nyíri J, Farkas E, Nagy A, Németh-Palotás J, 

Kőszegi-Szalai H. (2010) Hamisított és illegális gyógyszerek és étrend-kiegészítők a 

hatósági gyógyszerellenőrző laboratórium szemszögéből. Gyógyszerészet, 54: 532-543. 

Váradi A, Gergely A, Béni Sz, Jankovics P, Noszál B, Hosztafi S. (2011) Sulfate esters 

of morphine derivatives: synthesis and characterization. Eur J Pharm Sci, 42: 65-72. 

Jankovics P, Váradi A, Tölgyesi L, Lohner Sz, Németh-Palotás J, Balla J. (2011) 

Detection and identification of the new potential synthetic cannabinoids 1-pentyl-3-(2-

iodobenzoyl)indole and 1-pentyl-3-(1-adamantoyl)indole in seized bulk powders in 

Hungary. Forensic Sci Int. doi: 10.1016/j.forsciint.2011.07.011 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21034820
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21034820
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21034820


 119 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Lásztity Alexandrának, aki amellett, hogy 

vállalta témavezetésemet, tudományos diákköri munkám keretében elsőként ismertetett 

meg a műszeres analitikával. 

Köszönöm konzulensemnek, Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hildának, a 

Gyógyszerminőségi Főosztály és a Laboratórium korábbi vezetőjének, az OGYI 

jelenlegi igazgatójának a folyamatos biztatást, valamint a témák megválasztásában és a 

munka szakmai részében nyújtott nélkülözhetetlen segítségét. 

Hálával tartozom Dr. Paál Tamásnak, az OGYI korábbi főigazgatójának a 

lehetőségért, hogy doktori munkámat az általa vezetett intézetben végezhettem. 

Köszönöm Némethné Palotás Júliának, a Gyógyszerminőségi Főosztály és a 

Laboratórium vezetőjének, hogy doktori munkám során mindenben támogatott, továbbá 

időt és lehetőséget biztosított az értekezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Szeretném megköszönni dr. Nagy Anitának, a Gyógyszerkönyvi Osztály vezetőjének, 

egykori és jelenlegi laboratóriumi analitikus kollégáimnak, dr. Kisrákói Csillának, dr. 

Németh Tamásnak, Nyíri Juditnak, Lohner Szilviának, Farkas Enikőnek, Bodea Teodórának 

és a Gyógyszerminőségi Főosztály számos munkatársának a rengeteg szakmai és emberi 

támogatást, amit munkám során kaptam tőlük. 

Köszönetet mondok Ulicsák Ágnes, Vigh Gyuláné, Zsótérné Pálinkás Katalin, Pál 

Ernőné, Illésné Juhász Katalin és Fehérváriné Kopetty Diána laboratóriumi 

asszisztenseknek a rengeteg gyakorlati munkáért és segítségért, amit a kísérletek során 

nyújtottak. 

Külön köszönöm Dr. Török Ilonának a sok bátorítást, amit kaptam tőle. 

Dr. Ludányi Krisztinának az értékes szakmai konzultációkért és tanácsokért szeretnék 

köszönetet mondani. 

Köszönettel tartozom Dr. Noszál Bélának és a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi 

Kémia Tanszék munkatársainak, amiért számos alkalommal lehetőséget nyújtottak a 

szakmai konzultációra és hasznos tanácsokkal láttak el. 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani Dr. Völgyi Gergelynek, aki az amlodipin és 

szennyezőjének pKa-meghatározását végezte, Váradi Andrásnak, aki az NMR eredményeket 

szolgáltatta és Tölgyesi Lászlónak, akinek a TOF-MS mérések eredményei mellett számos 

egyéb szakmai információt és tapasztalatot is köszönhetek. 


