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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 gyógyszerfejlesztés három meghatározó alappillére a 

hatásosság, az ártalmatlanság és a minőség. Utóbbi annál is inkább különleges jelentőségű, 

mert az első két sajátság egyik szükséges feltételét képezi. A megfelelő gyógyszerminőség 

folyamatos biztosítása az egészségügy egyik legfontosabb kérdése. A gyógyszerellenőrző 

hatóságra e téren alapvető feladat hárul.  

Magyarország embergyógyászati gyógyszerekért felelős hatósági gyógyszerellenőrző 

szerve az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), amely mint ilyen, igen széles 

tevékenységi körrel rendelkezik.
*
 Az OGYI Gyógyszerminőségi Főosztályán belül Hivatalos 

Gyógyszerellenőrző Laboratórium (Official Medicines Control Laboratory – OMCL) 

működik. Az itt 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 törzskönyvezett gyógyszer-

specialitások és a patikákban egyedileg előállított magisztrális készítmények mellett ráadásul 

az utóbbi években egy nemkívánatos új kategória, a hamis/illegális gyógyszerek csoportja is 

egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. 

E szerteágazó feladatkörön belül gyakran elengedhetetlen új analitikai módszerek 

kidolgozása. Az elválasztástechnikák 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. nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) + 

tömegspektrometria (MS) és/vagy mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópia) pedig új 

távlatokat nyitottak meg a szerkezetazonosítás és a mennyiségi mérések területén. 

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 módszert 

dolgozzunk ki, különböző gyártók által előállított, amlodipint tartalmazó tabletták 

hatóanyag-tartalmának meghatározására, illetve a fő bomlástermékként megjelenő 

amlodipin piridin analóg szintjének monitorozására. A módszertől elvárt legfontosabb 

teljesítményjellemző az volt, hogy legyen gyors, egyszerűen elvégezhető és 

költségkímélő, valamint hogy a mennyiségi meghatározás alsó határa (LOQ) a 

szennyezőre nézve ne legyen nagyobb, mint az Európai Gyógyszerkönyvben (Ph. Eur.) 

meghatározott határérték (0,3%) fele. További követelményként támasztottuk, hogy a 

módszer teljesítőképessége ne legyen rosszabb, mint a Ph. Eur.-ban előírt, megfelelő 

HPLC vizsgálatoké. Ennek értelmében a kidolgozott CE módszer és a Ph. Eur.-ban 

rögzített HPLC vizsgálatok összehasonlítását is elvégeztük. 

                                                 
*
 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. 



2. Egy egyedi magisztrális készítményt érintő mellékhatás-bejelentés kivizsgálása érdekében 

(13 hónapos csecsemőnél megfigyelt, mérgezésre utaló tünetek) célunk volt egy olyan 

módszer kidolgozása, amely alkalmas teofillin, fenobarbitál, efedrin és kodein egymás 

melletti meghatározására végbélkúpban, HPLC technikával. Mivel az OGYI által kiadott 

szakvélemény alapvetően meghatározta a gyógyszerész felelősségének kérdését, a 

módszer kifejlesztése során különös figyelmet kellett fordítanunk az eredmények 

validálására. 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: mefedron, flefedron, butilon, 

MDPV, metedron és metilon 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. Fontosnak tartottuk, hogy a módszer megfelelő kiindulási 

alapként szolgáljon mennyiségi mérésekhez is. Tájékoztatásként a kimutatási határ (LOD) 

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 (TOF-)MS, valamint NMR és infravörös (IR) 

spektroszkópia segítségével. Célunk volt továbbá a vegyület tisztaságának ellenőrzése és 

annak megállapítása is, hogy a bázissal vagy annak sójával van-e dolgunk. 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 kívántunk világítani az egyes problémák megoldása során 

alkalmazott, a feladatok jellegénél fogva eltérő megközelítések alapvető különbségeire is. 

Módszerek 

Amlodipin-bezilát-tartalmú gyógyszerek piacellenőrző vizsgálata kapilláris elektroforézissel
1 

A CE méréseket diódasoros detektorral (DAD) felszerelt HP G1600AX 3DCE készüléken 

végeztük. Az elválasztás 64,5 cm teljes hosszúságú, 56 cm effektív hosszúságú, 50 µm belső 

átmérőjű, buborékcellás (150 µm), bevonatmentes kvarckapillárisban zajlott, melyet 25,0 °C-ra 

termosztáltunk. A mérési hullámhossz 223 nm, az alkalmazott feszültség 30 kV volt. A 

mintabevitelt hidrodinamikus úton, 300 mbar∙s alkalmazásával oldottuk meg. Háttér-elektrolitként 

25 mM citrát puffer (pH 7,0) és metanol 8:2 V/V elegyét alkalmaztuk. 

A minta-előkészítésnél – attól függően, hogy tartalmi meghatározást vagy a bomlástermék 

mérését végeztük – megfelelő számú porított tablettát 40 mM citrát puffer (pH 7,0) és metanol 1:1 

V/V elegyével kezeltünk rázógépben 15 percig, illetve ultrahangos vízfürdőben 5 percig, majd 

centrifugálást követően a tiszta felülúszókkal dolgoztunk. 

A HPLC vizsgálatokhoz Agilent 1200 Series RRLC készüléket használtunk. A méréseket a 

Ph. Eur. 6. kiadásának amlodipin-bezilátra vonatkozó egyedi cikkelyének előírásai szerint 



végeztük, Zorbax Eclipse XDB C-18 állófázisú oszlopon. A tabletták minta-előkészítéséhez 

az adott készítmények törzskönyvi dokumentációjában leírt eljárásokat alkalmaztuk. 

Teofillin, fenobarbitál, kodein és efedrin egymás melletti tartalmi meghatározása egyedi 

magisztrális kúpban fordított fázisú ionpárképzős (RP-IP)-HPLC-vel
2 

A módszer kidolgozásához HP 1050 LC készüléket használtunk. Az elválasztást 250×4,6 

mm-es Purospher Star RP-18e oszlopon végeztük, 28 °C-on, víz–acetonitril gradiens 

elúcióval, 1 ml/perc áramlási sebességgel, 50 µl-es mintabevitellel. Ionpárképzőként 5 mM 

nátrium-oktánszulfonátot, a savas pH biztosítására ecetsavat alkalmaztunk. A mérési 

hullámhossz teofillinre 272 nm, fenobarbitálra 250 nm, kodeinre 285 nm, efedrinre 256 nm 

volt. 

A mérés előtt a mintákat több lépéses kivonási eljárásnak vetettük alá. A homogenizált 

kúpokból 3 párhuzamos bemérést kb. 3 ml diklórmetánban oldottunk, és az oldatot kb. 2 ml 

diklórmetánnal választótölcsérbe mostuk. A folyadékot ezt követően 3×5 ml acetát pufferrel 

(pH 5,0) rázógépen, 150 rpm fordulatszámon, 5-5 percig ráztuk, 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 keverék 

térfogatát az acetát pufferrel 50,0 ml-re kiegészítettük. Végezetül a kivonat 10,0 ml-ét az A-

mozgófázissal (5 mM nátrium-oktánszulfonátot tartalmazó víz + acetonitril + ecetsav 90:10:2 

V/V elegy) 25,0 ml-re hígítottuk, és a kapott oldatot 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn 

megszűrtük. 

Katinonszármazékok célzott kimutatása ismeretlen eredetű pormintákból HPLC-MS/MS 

analízissel; a 4’-metiletkatinon (4-MEC) mint újonnan megjelent katinonszármazék 

azonosítása és szerkezet-felderítése
3
 

A mérésekhez a következő készülékeket használtuk. 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. TOF-MS: 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. 

A metedron- és metilon-hidroklorid referenciaanyagokat az LGC Standards-től szereztük 

be. A referenciaanyagként használt mefedron-, flefedron-, butilon- és MDPV-hidroklorid 

minták azonosítását és tisztasági vizsgálatát IR, nagyfelbontású MS, NMR és HPLC-UV-

MS/MS technikákkal is elvégeztük. Az optimalizált HPLC-UV-MS/MS módszer esetében a 

vegyületek elválasztását 25 °C-ra termosztált Agilent Zorbax Eclipse XDB C18 (3,5 µm) 

75×4,6 mm kromatográfiás oszlopon végeztük. Víz–acetonitril gradiens elúciót alkalmaztunk, 

a pH kontrollálása és az ionizáció elősegítése céljából 0,1% hangyasavval, 0,6 ml/perc 

térfogat áramlási sebességgel. Az UV-kromatogramokat 210 nm hullámhosszon vettük fel, az 

UV-spektrumokat pedig a 210–400 nm tartományban rögzítettük. Az MS ionforrását ESI(+) 

(elektroporlasztásos ionizáció, pozitív polaritás), az analizátort többszörös reakciókövetés 

(MRM) üzemmódban működtettük. A komponensfüggő MS paramétereket az egyes 

vegyületekre külön-külön, az ionizáció és a fragmensképzés hatékonyságára koncentrálva 

optimalizáltuk, a fragmentor feszültség és az ütközési energia beállításával. Ehhez folyamatos 

mintabevitelű analízist (flow injection analysis – FIA) alkalmaztunk. Azokat a beállításokat és 

átmeneteket kerestük, amelyek a legintenzívebb jeleket eredményezték. 



Eredmények 

Amlodipin-bezilát-tartalmú gyógyszerek piacellenőrző vizsgálata kapilláris elektroforézissel 

A módszer kidolgozása során a következő paramétereket optimalizáltuk: a háttér-elektrolit 

pH-ja, összetétele és koncentrációja, hőmérséklet, a kapilláris belső átmérője, detektálási 

hullámhossz, injektálás. Belső standardként prokain-hidrokloridot alkalmaztunk, mivel az 

anyag kémiai szerkezetét tekintve számos hasonlóságot mutat az amlodipinnel és a piridin 

analóggal, pKa értéke is gyakorlatilag megegyezik a két mérendő komponensével, UV 

abszorpciós maximumhelyét (223 nm) tekintve ideális, olcsó, könnyen beszerezhető és nem 

toxikus. A minta-előkészítésnél alkalmazandó oldószerelegy összetételét az elektrodiszperzió 

minimalizálása céljából úgy választottuk meg, hogy ionerősség és pH tekintetében a lehető 

legnagyobb mértékben hasonló legyen a háttér-elektrolithoz. 

A módszert az Európai OMCL Hálózat által kiadott, az ICH Q2(R1) irányelven alapuló, 

megfelelő minőségbiztosítási dokumentumai szerint validáltuk. A szelektivitás vizsgálatakor a 

tabletták segédanyagai által okozott interferencia kizárása mellett a kidolgozás idején hatályos 

Ph. Eur. cikkelyben felsorolt gyártási köztitermék-maradványok és szintézis-melléktermékek 

esetleges zavaró hatását is ellenőriztük. Az LOD, illetve az LOQ a szennyező esetében (az 

amlodipin-beziláthoz viszonyított százalékos arányában kifejezve) rendre 0,01%, illetve 

0,04% volt, tehát teljesítette az előzetes minimális elvárást (LOQ < 0,15%). A torzítatlanság 

és a precizitás ellenőrzése során az egyik gyártó termékéhez ismert mennyiségű hatóanyagot, 

illetve szennyezőt mértünk. Az eredmények megfeleltek a tartalmi meghatározások, illetve 

tisztasági vizsgálatok esetén elvárt szokásos követelményeknek. A robusztusság vizsgálat 

alapján a módszer zavartűrése elfogadhatónak bizonyult. 

Három különböző gyártó tablettáinak vizsgálatát a saját CE módszerrel és a Ph. Eur. által 

a hatóanyagra előírt HPLC meghatározásokkal is elvégeztük. Valamennyi termék megfelelt a 

minőségi követelményeknek. A két módszerrel kapott eredményeket összehasonlítva a CE-vel 

történő meghatározás egyenértékűnek bizonyult a hivatalos HPLC vizsgálattal, habár a 

szórással jellemzett mérési bizonytalanság előbbi esetében szignifikánsan nagyobb volt (F-

próba; P = 0,95). 

Teofillin, fenobarbitál, kodein és efedrin egymás melletti tartalmi meghatározása egyedi 

magisztrális kúpban (RP-IP)-HPLC-vel 

A kromatográfiás módszer kidolgozásához kiindulási alapnak a Ph. Eur. 6. kiadásában 

szereplő „Codeini hydrochloridum monohydricum” cikkely „Rokon vegyületek” pontját 

tekintettük. A 4 hatóanyag egy rendszerben történő elválasztása gradiens elúció alkalmazását 

tette szükségessé, melynek során a retenciós idők a következőképpen alakultak: teofillin 5,3 

perc, fenobarbitál 22,2 perc, kodein 25,1 perc, efedrin 31,4 perc. A lineáris helyett lépcsőzetes 

gradienssel dolgoztunk, 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. 

A hatóanyagok extrakciójának kidolgozását a pKa értékek ismeretében végeztük el. A 

kúpalapanyag oldására a diklórmetán alkalmas oldószer volt. A pH 5,0-re beállított acetát 

pufferrel való kirázás a fenobarbitál esetében 50% alatti kinyerést eredményezett, ezért egy 

további, erősen lúgos pH-n végzett (0,1 M NaOH) kivonási lépésre is szükség volt. 

A validálást az ICH Q2(R1) irányelvnek megfelelően végeztük, a vényen szereplő 

összetétel alapján előállított, ismert hatóanyag-tartalmú modell készítményekkel. A 

készítmény vizsgálatát követően kiderült, hogy a teofillin, a kodein és az efedrin mennyisége 

meghaladja az elfogadható határértéket. A vényen előírt adagolást feltételezve, a VII. Magyar 

Gyógyszerkönyv dózistáblázata alapján a kodein-hidroklorid mennyisége kicsivel meghaladta 



az egyéves gyermekek esetében megengedett maximális egyszeri dózist, az efedrin-

hidroklorid mennyisége pedig adott esetben meghaladhatta a napi maximális megengedett 

dózist. Ennek fényében nem lehet kizárni, hogy a vizsgált magisztrális készítmény nem 

megfelelő minősége szerepet játszhatott a súlyos tünetek kialakulásában. 

Katinonszármazékok célzott kimutatása ismeretlen eredetű pormintákból; a 4-MEC 

azonosítása és szerkezet-felderítése 

A 6 ismert katinonszármazék elválasztását gradiens elúcióval kevesebb, mint 8 perc alatt 

sikerült megvalósítani. Izokratikus rendszer az MDPV nagyobb lipofilitása miatt nem volt 

alkalmazható. Az egyes MRM átmenetek egyenkénti vizsgálatával elvégzett elemzés alapján 

az LOD valamennyi vegyületre kb. 2 pg-nak adódott, ami akár a módszer más területeken 

való alkalmazására (pl. igazságügyi vegyészet) is lehetőséget ad.  

A 4-MEC azonosítását nagyban elősegítették a 6 másik vegyülettel végzett részletes 

fragmentációs kísérletek. A HPLC-UV-MS/MS vizsgálatok alapján sikerült megállapítanunk, 

hogy az ismeretlen vegyület minden bizonnyal a mefedron egy metilén-többletet tartalmazó 

rokon vegyülete, ahol a változás a molekula aminocsoportját érintheti. Erre utalt az UV 

spektrumok hasonlósága is. A pontos szerkezet-meghatározást egy- és kétdimenziós 
1
H- és 

13
C-NMR vizsgálatokkal végeztük. Egyértelműen igazoltuk, hogy az ismeretlen vegyület 

szerkezete a 4-MEC-nek felel meg. Az azonosságot nagyfelbontású MS méréssel is 

alátámasztottuk, ahol az elfogadható hibahatáron belül az egyetlen javasolt összegképlet a 4-

MEC-nek megfelelő C12H17NO volt, amennyiben a lehetséges elemeket szénre, hidrogénre, 

nitrogénre és oxigénre korlátoztuk. A Ph. Eur. által előírt csoport-kimutatási reakció 

elvégzésével azt is igazoltuk, hogy a vegyület hidrokloridsó formájában van jelen. A 

vizsgálatok arra utaltak, hogy az anyag nagy tisztaságú. Tudomásunk szerint a 

szakirodalomban elsőként közöltük a 4-MEC-hidroklorid IR spektrumát, ami referenciaként 

felhasználható lehet a vegyület azonosításához. 

Utolsó lépésként a 6 vegyület célzott kimutatását szolgáló HPLC-MS/MS módszert 

sikeresen kibővítettük az újonnan azonosított vegyülettel, amely a kromatogramon az MDPV-

t megelőzően jelent meg. Ez alapján úgy véljük, a módszer potenciálisan kiterjeszthető lehet a 

jövőben felbukkanó, új katinonszármazékokra is, melyeket azonban előzetesen független 

módszerekkel is azonosítani kell. 

Következtetések 

Az értekezésben bemutatott három új analitikai módszer technikai szempontból és célját 

tekintve is jelentősen eltér egymástól, ugyanakkor mindhárom egyformán fontos példát 

szolgáltat a hatósági gyógyszeranalízis gyakorlati feladataira. 

A törzskönyvezett gyógyszerek piacellenőrző vizsgálatai különböző gyártók által 

előállított, de azonos hatóanyagot tartalmazó termékek több gyártási tételére is kiterjedhetnek. 

Ebben az esetben egyáltalán nem mellékes, hogy az analízis mennyi időt vesz igénybe, illetve 

mekkorák a költségei. Előnyös tehát, ha a forgalombahozatali engedélyek birtokosai által 

benyújtott dokumentációkban szereplő, sokszor különböző reagenseket és eszközöket igénylő 

vizsgálatok helyett közös módszert alkalmazunk. Mivel az összes minőségi követelmény 

ellenőrzésére nincs lehetőség, célszerű egy-két olyan jellemző sajátságot kiragadni, amelyek 

megfelelnek az adott piacellenőrzés céljának. 

Az általunk kifejlesztett CE módszer teljesíti a fenti kívánalmakat. A hatóanyag-tartalom 

és a szennyező mennyiségének mérése három különböző termékre egy munkanapon belül 

elvégezhetőnek bizonyult. A vizsgált készítmények stabilitását illetően indikátor jellegű, 

mivel a hatóanyag bomlásának nyomon követése utalhat például a nem megfelelő tárolási 



körülményekre vagy egyéb stabilitást érintő problémákra. A HPLC-vel összehasonlítva a 

szervesoldószer-felhasználás elhanyagolható, ami költségkímélő hatása mellett 

környezetvédelmi szempontból is kedvező. Tapasztalataink alapján érdemes megfontolni 

további hasonló módszerek kifejlesztését és szélesebb körű alkalmazását. 

A gyári készítményekkel ellentétben a magisztrális gyógyszerek kis dózisokban 

készülnek, és a kivizsgálás eredménye csak az egy időben készült kiszerelésre vonatkozik. A 

kidolgozott eljárás az egyedi készítményeknél nem rutin célokat szolgál, ezért a gyorsaság és 

a költségek másodlagos jelentőségűek. A magisztrális végbélkúp esetében a kiadott 

szakvélemény akár a gyógyszerész felelősségének megállapítása szempontjából is döntő 

lehetett, ezért a módszerfejlesztésnél és a validálásnál is körültekintően kellett eljárnunk. 

A magisztrális gyógyszerekre megadott általános határértékek megállapításakor a 

készítmények előállításával összefüggő technikai szempontokra is tekintettel kellett lenni, 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 önmagában nem jelenti 

egyértelműen azt, hogy akár csak közvetve is összefüggésbe hozható a mérgezésre 

emlékeztető tünetek kialakulásával. A szakvéleményben ilyenkor különösen ügyelni kell arra 

is, hogy kizárólag olyan következtetéseket közöljünk, amelyek az eredmények ismeretében 

egyértelműen bizonyíthatók. 

A bemutatott 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. Ennek hiányában akár a legkisebb hiba is súlyos, balszerencsés esetben végzetes 

következményekkel járhat. 

A gyógyszerellenőrző hatóságnak gyakran olyan, részben ismeretlen vegyületek 

analízisével is foglalkoznia kell, amelyek valójában nem is tekinthetők 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. A tisztázandó kérdések itt 

elsősorban a lényeges összetevők azonosítására, indokolt esetben mennyiségi 

meghatározására korlátozódnak. 

A bemutatott célzott pásztázó HPLC-MS/MS módszer egyrészt kiküszöböli a sokszor 

drága és nehezen beszerezhető referenciaanyagok szükségességét, másrészt jelentős 

időmegtakarítást is jelent a laboratóriumnak. Megfelelően hatékony alkalmazásához 

ugyanakkor a korlátaival is tisztában kell lenni: csak a célmolekulák detektálására és 

azonosítására használható, új molekula felbukkanásának gyanúja esetén pedig önmagában 

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. 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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