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1. Bevezetés 

A gyógyszeres terápia hatásossága és ártalmatlansága szempontjából alapvető 

fontosságú a gyógyszerkészítmények megfelelő és állandó minőségének biztosítása. 

Amennyiben a készítmény a hatóanyagot nem a feltüntetett mennyiségben 

tartalmazza, bomlástermékek vagy egyéb eredetű szennyezők vannak jelen nagy 

mennyiségben a készítményben, vagy kirívó esetben gyógyszercsere következtében 

más hatóanyag kerül a gyógyszerbe, az a terápia hatásosságának csökkenése mellett 

súlyosan veszélyeztetheti a gyógyszert fogyasztó beteg egészségét és életét is. 

A nagyüzemi körülmények között előállított gyógyszerek esetében a gyógyszer 

forgalomba hozatali engedélyének jogosultja felelős a megfelelő és állandó 

gyógyszerminőség biztosításáért. A megfelelő és állandó gyógyszerminőség 

biztosításában azonban szerepük van különböző hatósági eljárásoknak is, mint a 

gyógyszerengedélyezésnek, a gyártásengedélyezésnek és gyártásellenőrzésnek, a 

hatósági gyógyszerellenőrzésnek, illetve a gyógyszerkönyvek kiadásának [1]. A 

gyógyszerek megfelelő minőségét tehát nem csak a gyártáshoz használt ható- és 

segédanyagok, illetve a készítmény analitikai vizsgálata biztosítja, feltétlenül 

szükséges a gyártás folyamatának megfelelő megtervezése és a hatóság által történő 

felügyelete. Mindazonáltal ma még nélkülözhetetlen a készítmények gyártásközi, 

illetve gyártás utáni ellenőrzése a gyártóhelyen, a minőségi hibás készítmények 

vizsgálata, illetve a forgalomban lévő készítmények piacellenőrzése a hatósági 

laboratóriumokban. A piacellenőrzés különösen fontos a magisztrális készítmények 

esetében, ahol a gyógyszerkészítési folyamat a nagyüzemi gyógyszergyártásnál jóval 

kevésbé kontrollálható, itt a készítmények szúrópróbaszerű vizsgálata ad némileg 

képet a gyógyszertárban folyó munka minőségéről. 

Magyországon a fentiekben említett hatósági tevékenységeket az Országos 

Gyógyszerészeti Intézet, illetve a hatósági laboratóriumi munkát az OGYI 

Gyógyszerminőségi Főosztály Laboratóriuma végzi. A magisztrális készítmények 

ellenőrzése az ÁNTSZ feladata, ezt azonban az OGYI szakvélemény adásával segíti. 

Az OGYI Gyógyszerminőségi Főosztály Laboratóriumában időnként szükséges 

nagyüzemi, illetve magisztrális gyógyszerkészítmények, valamint illegális 

készítmények ellenőrzésére alkalmazható analitikai módszerek kidolgozása. 
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A gyógyszeranyagok, illetve készítmények vizsgálatánál a szennyezők 

szelektívebb és érzékenyebb meghatározása érdekében egyre inkább előtérbe 

kerülnek a szelektív és automatizálható elválasztástechnikai módszerek 

(nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC), kapilláris elektroforézis (CE)), 

gyakran tömegspektrometriás (MS) detektorhoz kapcsoltan. A gyógyszerkönyvek 

változása is jól jelzi a fejlődést: míg korábban a gyógyszerkönyvi cikkelyek általában 

vékonyréteg-kromatográfiás eljárást írtak elő gyógyszeranyagok tisztasági 

vizsgálatára, ma egyre inkább előtérbe kerül a HPLC ezen a területen, és tartalmi 

meghatározás céljára is egyre gyakrabban használatos kromatográfiás módszer, a 

nagyon pontos, de nem szelektív térfogatos meghatározás, illetve a kevésbé szelektív 

UV spektrofotometria helyett. A kapilláris elektroforézis esetében az elválasztás elve 

eltérő a kromatográfiás módszerekétől, szelektivitása ezért eltérő, így a HPLC 

alternatív módszereként alkalmazható, bár rutinszerű alkalmazása inkább speciális 

területeken terjedt el (például enantiomertisztaság vizsgálatára). Az OGYI 

Gyógyszerminőségi Főosztály munkatársaként végzett kutatásaim során 

gyógyszeranyagok, illetve készítmények vizsgálatára alkalmazható 

folyadékkromatográfiás, illetve kapilláris elektroforézis módszerek kidolgozásában 

vettem részt. A fordított fázisú HPLC esetében a módszerek alkalmazhatóságát 

befolyásolja az a tény, hogy a különböző cégek által gyártott kromatográfiás oszlopok 

eltérő szelektivitással rendelkeznek. Ezen oszlopok szelektivitásának jellemzésére 

ezért több kutatócsoport is dolgozott ki eljárást; doktori munkám részeként a belgiumi 

Leuveni Katolikus Egyetemmel együttműködésben ilyen eljárások 

összehasonlításával foglalkoztam. 
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2. Az értekezésben előforduló rövidítések jegyzéke, 

alfabetikus sorrendben 

ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

CZE kapilláris zónaelektroforézis (capillary zone electrophoresis) 

EOF elekroozmotikus áramlás (electro-osmotic flow) 

GC gázkromatográfia (gas chromatography) 

(HP)CE (nagy hatékonyságú) kapilláris elektroforézis ((high-performance) 

capillary electrophoresis) 

ICH Nemzetközi Harmonizációs Konferencia (International Conference of 

Harmonization) 

LOD detektálási határ (limit of detection) 

LOQ a mennyiségi meghatározás alsó határa (limit of quantitation) 

MEKC micelláris elektrokinetikus kromatográfia (micellar electrokinetic 

chromatography) 

MS tömegspektrometria (mass spectrometry) 

NMR mágneses magrezonancia-spektroszkópia (nuclear magnetic resonance 

spectroscopy) 

OKI Országos Közegészségügyi Intézet 

OGYI Országos Gyógyszerészeti Intézet 

OMCL Hivatalos Gyógyszerellenőrző Laboratóriumok (Official Medicinal 

Control Laboratories) [az európai hatósági gyógyszerellenőrző 

laboratóriumok hálózata, melynek működését az EDQM (Európai 

Gyógyszerminőségi Igazgatóság) kontrollálja] 

PCA főkomponens-analízis (principal component analyis) 

Ph. Eur. Európai Gyógyszerkönyv 

Ph. Hg. VII. VII. Magyar Gyógyszerkönyv 

Ph. Hg. VIII. VIII. Magyar Gyógyszerkönyv 

(RP-)HPLC (fordított fázisú) nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia ((reversed-

phase) high-performance liquid chromatography) 

(R)SD (relatív) szórás ((relative) standard deviation) 
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USP az Egyesült Államok Gyógyszerkönyve (United States Pharmacopoeia) 

WHO Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization) 

A felsorolásban nem szereplő rövidítések magyarázata a VIII. Magyar 

Gyógyszerkönyvben, illetve az Európai Gyógyszerkönyvben található meg. 
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3. Irodalmi előzmények 

Az irodalmi összefoglalás öt részre tagolódik. Az első rész röviden bemutatja 

a gyógyszerellenőrzés történetét Magyarországon. A második rész a kromatográfiás 

elválasztási módszerekről, illetve azok fejlődéséről ad áttekintést. Az összefoglalás 

harmadik része az elektroforézisen alapuló elválasztástechnikai módszerekel 

foglalkozik, különös tekintettel a nagyhatékonyságú kapilláris elektroforézisre 

(HPCE), mint a HPLC-hez hasonló műszerezettségű, de eltérő elválasztási 

mechanizmuson alapuló módszerre, amely bizonyos esetekben a HPLC alternatívája 

lehet, bővítve az elválasztástechnikai módszerek alkalmazhatóságát. A negyedik rész 

áttekintést ad a paracetamol, benzokain, mazipredon gyógyszeranyagok, illetve az 

ezeket tartalmazó készítmények analitikai vizsgálatára alkalmazott módszerekről, míg 

az ötödik rész fordított fázisú folyadékkromatográfiás retenció elvi hátterével 

foglalkozik, illetve áttekinti az állófázisok szelektivitásának kvantitatív jellemzésére 

kifejlesztett módszereket, kiemelve három, részletesebben tanulmányozott eljárást. 

3.1. Gyógyszerellenőrzés Magyarországon: hatósági és 

ipari gyógyszerellenőrzés 

Magyarországon a szervezett hatósági gyógyszerellenőrzés kezdetét az 

Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) felállításától számíthatjuk. Az OKI 1925-

ben kezdte meg működését, súlyos hiányt pótolva ezzel, korábban ugyanis 

megoldatlan volt a gyári gyógyszerkészítmények („gyógyszerkülönlegességek”) 

minőségének ellenőrzése. A gyógyszerellenőrzés rendszerének kiépülése az OKI-ban 

Johan Béla és Schulek Elemér nevéhez fűződött, akik európai szinten is kiemelkedő 

gyógyszeranalitikai metodikai kutatómunkát végeztek. Az ellenőrzési rendszer 

bevezetésével számos visszaélésre derült fény; a rendszeres ellenőrzés hatására az el 

nem fogadható készítmények aránya rohamosan lecsökkent, amiben fontos szerepet 

játszott az OKI által 1933-ban, Európában az elsők között bevezetett 

gyógyszertörzskönyvezési rendszer, illetve a helyszíni ellenőrzés bevezetése is [2-4]. 

Az OKI a gyári készítmények mellett a gyógyszertárakban előállított magisztrális és 

galanusi készítmények ellenőrzésében is fontos szerepet vállalt a tisztiorvosok által az 
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Intézetbe küldött minták ellenőrzésével; ezen készítmények esetében Schulek Elemér 

és munkatársai dolgozták ki a szakszerű mintavétel szabályait, illetve az analitikai 

módszereket [4-5]. 

1940-ben az OKI jogot kapott arra, hogy a nem megfelelő gyógyszereket 

lefoglalja, illetve kivonja a forgalomból, illetve egyidejűleg jogot kapott a 

gyógyszertárak helyszíni ellenőrzésére. Az Intézet 1942-ben kapott hatósági jogkört, 

majd egy 1943-as rendelet biztosította az OKI-nak a jogot olyan gyógyszeranyagok 

forgalomba hozatalának engedélyezésére, amelyek minőségükben nem vagy nem 

mindenben felelnek meg a Gyógyszerkönyvnek, de gyógyászati célra alkalmasak. 

A II. világháborút követően, az új gazdasági rendszer a teljes gyógyszerészet, és 

ezen belül a gyógyszerellenőrzés teljes átszervezését is maga után vonta. Az OKI 

központi szerepe továbbra is megmaradt, ugyanakkor egy teljesen más 

minőségellenőrzési rendszer irányítása hárult rá, miután a gyógyszergyárak, a 

gyógyszertárak, illetve a gyógyszernagykereskedelem is állami kézbe került. Az 

ekkor kialakított, az OKI által felügyelt gyógyszerellenőrző hálózat a következő 

részekből állt: 

– A gyógyszeriparban az OKI irányításával minőségellenőrző részlegek (MEO, 

MEFO) jöttek létre, melyek a gyártástól szervezetileg függetlenek voltak. Ezek 

feladata volt a gyógyszerkészítmények egyes gyártási tételeinek minősítése. 

– A Gyógyáruértékesítő Vállalat laboratóriuma a forgalomba kerülő 

gyógyszeranyagok és az importált gyógyszerkészítmények minden egyes gyártási 

tételét megvizsgálta, ilyen módon kiszűrte a nem megfelelő anyagokat és 

készítményeket. 

– A gyógyszertárak ellenőrzése, illetve az ott előállított készítmények minősítése az 

1952-ben létrejött gyógyszerész-szakfelügyeleti rendszer feladatává vált. A 

szakfelügyelők rendszeresen mintát vettek a gyógyszertárakban előállított 

készítményekből, amelyeket a megyei gyógyszertári központok laboratóriumaiban 

analizáltak. 

– A gyógyszerek vizsgálatának módját az 1954-ben megjelent V. Magyar 

Gyógyszerkönyv egységesítette, ez volt az első olyan Magyar Gyógyszerkönyv, 

amely az ipari gyógyszergyártás szabályozására is alkalmas volt. Ugyanakkor ez a 

Gyógyszerkönyv vezette be a gyógyszertárakban alkalmazandó „tájékoztató 
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gyorsvizsgálatok”-at. A Magyar Gyógyszerkönyv 1967-ben megjelent VI., majd 

1986-ban megjelent VII. kiadása is az V. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztési 

irányelveit követte, természetesen az adott kor szakmai színvonalának 

megfelelően. 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) 1962-ben jött létre az Egészségügyi 

Minisztérium Műszaki Fejlesztési Osztályából (korábbi Gyógyszerkönyvi 

laboratórium, mely 1953-ban, az V. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésének 

experimentális bázisaként született meg). 1968-ban az OGYI-hoz csatolták az 

Országos Közegészségügyi Intézet Kémiai osztályát is, mellyel megalakult az 

egységes hatósági gyógyszerellenőrző szerv, általános hatáskörrel a gyógyszer-

törzskönyvezés, gyógyszergyártás, gyógyszer-nagykereskedelem, valamint a 

gyógyszertárak felügyelete területén. Az Intézet hatásköre kiterjed valamennyi 

gyógyszerre, valamint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményre 

(néhány kivétellel, mint a nem stabil vérkészítmények). Az Intézet Laboratóriumában 

a gyógyszerkészítmények rutinszerű ellenőrzése mellett fontos feladat a minőségi 

kifogások kivizsgálása, szakvélemény adása hamisított, illetve illegális 

készítményekről, részvétel nemzetközi körvizsgálatokban, emellett az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) felkérésére is végez a Laboratórium rendszeresen 

vizsgálatokat. Az Intézet végezte a magisztrális gyógyszerellenőrzés szakmai 

irányítását a megyei gyógyszertári központok szakfelügyelőinek képzése és a 

magisztrális készítmények hivatalos vizsgálati előiratainak közzététele által. 

Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás az élet minden területén hatalmas 

változásokat hozott, a magyarországi gyógyszeripar esetében azonban már korábban 

elkezdődött a fokozott bekapcsolódás a nemzetközi gyógyszerkereskedelembe. 

Magyarország 1976-ban csatlakozott a Nemzetközi Gyógyszerfelügyeleti 

Egyezményhez (Pharmaceutical International Convention - PIC), illetve körülbelül 

ugyanebben az időben bekapcsolódott a WHO által kiadott Pharmacopoeia 

Internationalis (Nemzetközi Gyógyszerkönyv) szerkesztésébe. A rendszerváltás után 

a gyógyszeripar jelentős része külföldi tulajdonba került, és a korábbiaknál is jobban 

exportorientálttá vált (miközben az importált gyógyszerkészítmények száma is 

jelentősen megnőtt). A megváltozott körülmények között szükségessé vált 

Magyarország csatlakozása az Európai Gyógyszerkönyvi Egyezményhez, amely 
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előírta az európai országok együttműködésében készülő Európai Gyógyszerkönyv 

átvételét és hivatalossá tételét az Egyezményhez csatlakozott országokban [6]. 

Hazánk 1991-ben nyert el megfigyelői státuszt az Európai Gyógyszerkönyvi 

Bizottságban, majd 1999-ben teljes jogú tagként csatlakozott az Egyezményhez. Az 

Európai Gyógyszerkönyv hatályba léptetése az Európai Gyógyszerkönyv magyar 

fordítását tartalmazó VIII. Magyar Gyógyszerkönyv (Ph. Hg. VIII.) kiadásával vált 

lehetővé, melynek szerkesztése 2000-ben kezdődött meg, majd 2002 óta 

folyamatosan jelennek meg a Gyógyszerkönyv kötetei. A II. kötet megjelenése után, 

2006. augusztus 1-én történt a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv, és ezáltal az Európai 

Gyógyszerkönyv hatályba lépése Magyarországon. A III. kötet megjelenésével a 

teljes Európai Gyógyszerkönyv (a vakcinák és immunszérumok cikkelyeinek 

kivételével) magyarul is megjelent; az Európai Gyógyszerkönyv változásait az Intézet 

a Ph. Hg. VIII.-at módosító határozatokkal teszi közzé magyar nyelven. 

Az Európai Gyógyszerkönyvi Egyezményhez történt csatlakozás a magyar 

delegáció munkája révén lehetővé teszi Magyarország részvételét az Európai 

Gyógyszerkönyv szerkesztésében. Több magyar szakértő is részt vesz az Európai 

Gyógyszerkönyvi Bizottság különböző munkacsoportjainak tevékenységében, maga 

az Országos Gyógyszerészeti Intézet is rendszeresen részt vesz az Európai 

Gyógyszerkönyv cikkelyeinek kidolgozásában, sőt a magyar delegáció titkára 3 éven 

át az Európai Gyógyszerkönyvi Bizottság alelnöki posztját is betöltötte. 

Az Intézet a gyógyszerek törzskönyvezését és forgalomba hozatalának 

engedélyezését is immár a többi európai hatósággal történő nemzetközi 

együttműködésben végzi, illetve részt vesz az EMEA (Európai Gyógyszerügynökség) 

által irányított centralizált törzskönyvezési eljárásokban. 

Láthatjuk tehát, hogy a rendszerváltás a magyarországi gyógyszeripar számára új 

távlatokat nyitott, és ezzel együtt sikerült megőrizni a korábbi szigorú hatósági 

ellenőrzési rendszert, ami a megfelelő gyógyszerbiztonság záloga. A magisztrális 

készítmények ellenőrzésének esetében az átalakulás nagyobb változásokat hozott. 

Mivel a rendszerváltás után ismét lehetővé vált magángyógyszertárak nyitása, és 

elkezdődött a korábban működő gyógyszertárak magánosítása, ami a gyógyszertári 

központok megszűnését is jelentette, szükségessé vált, hogy a gyógyszertárak 

ellenőrzése új keretek között történjen. 1991-ben alapították az Állami 
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Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (ÁNTSZ), melynek 

tisztifőgyógyszerészei és tisztigyógyszerészei megkapták a gyógyszertárakkal 

kapcsolatos hatósági jogköröket. Az ÁNTSZ létrehozásakor az OGYI-t 

jogszabályilag az ÁNTSZ Országos Népegészségügyi Központ intézetei közé 

rendelték, ezzel együtt az OGYI főigazgatója országos tisztifőgyógyszerészi 

kinevezést kapott, ami biztosította továbbra is a gyógyszerellenőrzés egységes 

szakmai irányítását [7]. Az OGYI egy későbbi rendeletmódosítás értelmében azonban 

az ÁNTSZ-től önállósult, ezzel együtt elkülönült az OGYI főigazgatói és az országos 

tisztifőgyógyszerészi státusz, illetve kettészakadt a korábban egységes hatósági 

gyógyszerellenőrző jogkör. Mivel a gyógyszertári központokban korábban működő 

gyógyszervizsgáló laboratóriumokat a kezdeti tervekkel ellentétben nem vehette át az 

ÁNTSZ, így új laboratóriumok létrehozására volt szükség. Sajnos az új 

gyógyszervizsgáló hálózat kiépítése nem történt meg teljeskörűen, 1999-ben például 

9 gyógyszervizsgáló ÁNTSZ laboratórium létezett, 4 megyében azonban ekkor már 

nem vizsgáltak gyógyszertárakból vett mintát [8]. A későbbiekben az anyagi vagy a 

személyi feltételek hiányában sorban szűntek meg ezek a laboratóriumok is, a 2005. 

évben már csak két laboratórium létezett (Szombathelyen és Miskolcon) [9-10], majd 

a miskolci is megszűnt, így jelen pillanatban az ÁNTSZ csak Szombathelyen 

rendelkezik laboratóriummal magisztrális gyógyszerminták vizsgálatára. Rendszeres 

ellenőrzés hiányában azonban a magisztrális gyógyszerkészítés színvonala jelentősen 

romlott, amit mutat, hogy az utóbbi években több mérgezéses eset is történt 

magisztrális készítményekkel! Ezekben az esetekben – ÁNTSZ laboratóriumok 

hiányában – az OGYI végezte el a kérdéses készítmények vizsgálatát és adott 

szakvéleményt a készítményekről. 2008. április óta – a szombathelyi ÁNTSZ 

laboratórium mellett – az OGYI végzi az ország egész területéről származó 

magisztrális készítmények vizsgálatát, az ÁNTSZ felkérésére. 
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3.2. A kromatográfiás elválasztási módszerek története és 

fejlődése 

3.2.1. A kromatográfia kezdetei, Cvet munkássága 

Mihail Szemjonovics Cvet, a Varsói Egyetemen dolgozó orosz botanikus 

1903-ban mutatta be növényi pigmentek különböző adszorbensek segítségével történő 

elválasztásával kapcsolatos eredményeit. Cvet megfigyelte, hogy növényi 

színanyagok kivonása során különböző oldószerekkel különböző pigmentek 

extrahálhatók a levelekből: míg a karotinoidok kis szénatomszámú paraffinokkal 

kivonhatók, a klorofill kivonásához erősebb oldószer, például etanol vagy aceton 

szükséges. Miután felismerte, hogy a jelenség oka a pigmentek eltérő adszorpciója, 

mesterséges adszorbenseket is vizsgált, így például kalcium-karbonáttal, illetve 

timfölddel töltött oszlopokon is sikerült a pigmentek elválasztása. Az elválasztás 

eredményét kromatogramnak, az eljárást pedig kromatográfiának nevezte: a görög 

’chroma’ szó jelentése szín, ’graphein’ jelentése írni, vagyis a módszer neve színírást 

jelent. 

Cvet életében a kromatográfia nem terjedt el. Munkásságának csak a 30-as 

években akadtak követői, többek között a magyar Zechmeister László, aki Cholnoky 

Lászlóval együtt az első kromatográfiás kézikönyv szerzője (a könyv Bécsben, német 

nyelven jelent meg). A növényi pigmentek elválasztásán túl a módszer más szerves 

anyagok elválasztására is alkalmasnak bizonyult [11]. 

3.2.2. A kromatográfiás elválasztás elve, alapfogalmak 

A kromatográfiás elválasztás során a komponensek mozgása két ellentétes 

erőhatás, a mozgófázis (eluens) hajtóereje és az állófázis visszatartó ereje eredőjeként 

jön létre. Ez a két kölcsönhatás azonban az egyes komponensek esetében különböző 

mértékű: azok a komponensek, amelyek kisebb affinitással rendelkeznek az állófázis 

iránt, gyorsabban haladnak, míg az állófázis iránt nagyobb affinitást mutató anyagok 

adott idő alatt kisebb távolságot tesznek meg. Így jön létre az elválasztás. 

Cvet kísérletei során az elválasztás alapja az egyes vegyületek állófázison 

történő eltérő adszorpciója volt. Az adszorpciós kölcsönhatáson kívül azonban 
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további kölcsönhatások is alkalmasak lehetnek elválasztásra, például két egymással 

nem elegyedő fázis közötti megoszlás, ioncsere, illetve az elválasztás alapulhat a 

molekulák közötti fizikai-kémiai különbségeken, például a méret, a tömeg vagy a 

térfogat különbözőségén. 

A kromatográfiás állófázis lehet szilárd anyag vagy folyadék, utóbbi esetben 

szilárd vagy géles hordozóra felvitt vagy kémiailag kötött folyadék alkalmazható. A 

mozgófázis folyadékon kívül lehet gáz vagy szuperkritikus fluidum is. 

Cvet az adszorbenssel töltött csövet nevezte kromatográfiás oszlopnak. 

Ugyan a modern folyadékkromatográfiás rendszerekben a folyadék áramlása már 

nem a gravitáció, hanem kényszeráram hatására jön létre, így nem szükséges a 

töltetnek függőlegesen állnia, az elválasztáshoz használt, az állófázissal töltött 

(legtöbbször acél) cső elnevezésére mégis megmaradt az „oszlop” kifejezés, 

hasonlóan a kromatogram, illetve kromatográfia szavakhoz. 

Mivel a kromatográfia ma már elsősorban színtelen anyagok elválasztásával 

foglalkozik, így alapvető fontossága van a megfelelő detektálásnak: a leggyakrabban 

elterjedtek a rögzített hullámhosszra beállított UV, illetve ezek továbbfejlesztéseként 

az egyidejűleg a teljes UV tartományban működő diódasoros (DAD) detektorok, 

bizonyos esetekben azonban előnyösebben használhatók a törésmutató, 

elektrokémiai, fluoreszcenciás vagy éppen radioaktivitást mérő detektorok [12-13]. 

3.2.3. Planáris rendszerek: vékonyréteg-kromatográfia és 

papírkromatográfia 

A Cvet által kifejlesztett oszlopkromatográfiás módszernél gyorsabb és 

hatékonyabb lehetőség, amennyiben az adszorbenst egy vékony lemezre kenik fel. 

Ebben az esetben egymás mellé több minta is felvihető, és az elválasztott anyagok 

foltokként kémiai reakciókkal láthatóvá tehetők. A módszer, a vékonyréteg-

kromatográfia a 30-as évek végén jelent meg, majd az 50-es évek végén vált igazán 

elterjedtté az analitikai gyakorlatban. Nagy előnye, hogy eltérő adszorbenst, 

kifejlesztőszert, illetve előhívó reagenseket alkalmazva sokféle minta analízisére 

használható, emellett könnyen kezelhető, egyszerűen (vizuálisan) értékelhető és 

olcsó. A leggyakrabban alkalmazott adszorbensek a szilikagél vagy az alumínium-

oxid, de léteznek kémiailag módosított (poláris, hidrofób), illetve ioncserélő rétegek 
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is. 

A vékonyréteg-kromatográfia a mai napig alapvetően fontos szerepet játszik a 

gyógyszeranalitikában, gyógyszeranyagok és gyógyszerkészítmények vizsgálatában, 

mint az első igazán hatékony és általánosan alkalmazott módszer kémiai 

gyógyszeranyagok tisztasági vizsgálatára [14-15]. Az előnyök mellett azonban 

mindenképpen hiányosság a 70-es években előtérbe kerülő nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiához (HPLC) képest, hogy a vékonyréteg-kromatográfia 

kvalitatív, illetve félkvantitatív adatokat szolgáltat, de pontos mennyiségi 

meghatározásra nem alkalmas, illetve kimutatási határa rosszabb a HPLC-nél, kis 

mennyiségű szennyezők nem mutathatók ki vékonyréteg-kromatográfiás módon. Az 

utóbbi évtizedekben a HPLC készülékek a számítógépek ugrásszerű előretörésével 

együtt nagy technikai fejlődésen mentek át, amivel a vékonyréteg-kromatográfia nem 

tudott versenyezni. Használata a fenti okokból a gyógyszerkönyvekben 

visszaszorulóban van: az Európai Gyógyszerkönyv folyamatosan 

folyadékkromatográfiás eljárásokra cseréli a kémiai gyógyszeranyagok vékonyréteg-

kromatográfiás tisztaságvizsgálati módszereit. Mindazonáltal, a növényi drogok, 

illetve az azokból előállított gyógyszerkészítmények (tinktúrák, kivonatok) 

vizsgálatában a vékonyréteg-kromatográfia továbbra is nélkülözhetetlen, mivel a 

növényi drogok, illetve növényi készítmények rutinvizsgálatánál nincs szükség az 

összes kémiai komponens mennyiségi meghatározására. 

Továbbra is a vékonyréteg-kromatográfia fontos előnye maradt azonban a 

HPLC-hez képest a jóval kisebb költségigény, ezért alkalmas gyógyszeranyagok, 

illetve -készítmények minőségének tájékoztató vizsgálatára abban az esetben, ha nem 

áll rendelkezésre folyadékkromatográfiás berendezés (például fejlődő országok 

esetében). Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), illetve több kutatócsoport is 

dolgozott ki vékonyréteg-kromatográfiás módszereket egyes alapvető fontosságú 

gyógyszeranyagok és gyógyszerkészítmények minőségvizsgálata céljából [16]. 

A papírkromatográfia nagyjából egyidős a vékonyréteg-kromatográfiával. Az 

elválasztás kivitelezése hasonló a vékonyréteg-kromatográfiához (különbség, hogy 

felszálló és leszálló irányban is történhet a kromatogram kifejlesztése), az elválasztás 

elve azonban eltérő: az elválasztás itt egy papírlapon történik, amelynek felszínén 

valamilyen folyadék adszorbeálódott; az elválasztás a mozgó és az álló folyadékfázis 
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közötti megoszláson alapul. A papírkromatográfia jóval kevésbé terjedt el a 

gyógyszeranalitikai gyakorlatban, mint a vékonyréteg-kromatográfia, szélesebb 

alkalmazhatósága és jobb standardizálhatósága miatt ez utóbbi lényegében 

kiszorította a mindennapi gyakorlatból, egyes speciális területek kivételével (például 

radiofarmakonok radiokémiai tisztaságának vizsgálata). 

3.2.4. Műszeres kromatográfiás módszerek: gázkromatográfia (GC) 

A gázkromatográfia esetében a mozgófázis gáznemű anyag, az állófázis pedig 

egy oszlopba töltött szilárd adszorbens (gáz-adszorpciós kromatográfia) vagy szilárd 

hordozón megkötött folyadék (gáz-folyadék megoszlási kromatográfia). 

A módszer az 50-es évek elején jelent meg, mint szénhidrogén-elegyek, illetve 

gázok elemzésére alkalmas eljárás, majd később a gyógyszeranalízisben is 

megjelentek gázkromatográfiás módszerek. Mivel a gázkromatográfiás elválasztás 

bonyolultabb apparátust igényel, mint a planáris kromatográfiás eljárások, így a 

gázkromatográfia fejlődésével megszületett az analitikai műszerek gyártása, mint új 

iparág. A gázkromatográfiás műszerek fejlődése, a detektorok érzékenységének 

növelése, új állófázisok, kapilláris kolonnák megjelenése, a hőmérsékletprogramozás 

megjelenése a gázkromatográfia alkalmazási területének bővülését eredményezte. 

A gázkromatográfia gázok, illetve illékony folyadékok vizsgálatára alkalmas, 

alkalmazási területe azonban kiterjeszthető, amennyiben nem illékony vegyületeket 

kémiai reakcióval (például szililezéssel, acilezéssel, alkilezéssel) illékony 

származékká alakítunk. A gyógyszeranalízisben így terjedhetett el széles körben a 

gázkromatográfia, mint az első nagyhatékonyságú, kvantitatív, gyors, automatizálható 

kromatográfiás módszer. Sokféle vegyületcsoportra kidolgozható gázkromatográfiás 

eljárás, többek között alkaloidok, szteroidhormonok, prosztaglandinok is vizsgálhatók 

gázkromatográfiás módszerrel, megfelelő származékképzés után. Egyes erősen 

poláros vegyületek (például metil-homatropin) azonban nem gázkromatografálhatók 

[14-15]. 

A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) megjelenése és 

elterjedése háttérbe szorította a gázkromatográfia alkalmazását nem illékony 

vegyületek vizsgálata területén, mivel HPLC-vel ezen vegyületek többsége 

egyszerűbben, származékképzés nélkül vizsgálható. Illékony vegyületek, illetve 
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gázok vizsgálatára azonban továbbra is előnyösebb a gázkromatográfia: az Európai 

Gyógyszerkönyv, illetve az ennek fordításán alapuló VIII. Magyar Gyógyszerkönyv 

többek között illóolajok, orvosi gázok, kámfor, etanol minőségének vizsgálatára, 

illetve oldószermaradványok mennyiségének meghatározására ír elő 

gázkromatográfiás eljárást. 

3.2.5. Műszeres kromatográfiás módszerek: nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfia (HPLC) 

A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia a napjainkban legáltalánosabban 

alkalmazott elválasztástechnikai módszer, mely sokféle analitikai minta 

komponenseinek elválasztására alkalmas. Széleskörű elterjedésével egyidejűleg a 

vékonyréteg-kromatográfia és a gázkromatográfia alkalmazása speciális területekre 

szorult vissza, és egyelőre úgy tűnik, nincs olyan alternatív módszer, amely 

megállíthatná diadalútját. 

A HPLC tulajdonképpen a Cvet által kifejlesztett oszlopkromatográfia 

továbbfejlesztett változata, ahol a folyadék áramlása nem a gravitáció, hanem 

kényszeráram hatására jön létre, vagyis egy pumpa tartja folyamatosan áramlásban a 

mozgófázist. A nyomásnövelés és a töltet szemcseméretének csökkentése jóval 

hatékonyabb és gyorsabb elválasztást tesz lehetővé, így a módszer több komponens 

elválasztására válik alkalmassá. 

Az első HPLC készüléket Horváth Csaba építette a Yale Egyetemen, a 

módszer elnevezése is tőle származik. A műszerezettség, a kromatográfiás töltetek, az 

automatizáltság folyamatos fejlődése egyre szélesebb körben és egyre 

kényelmesebben alkalmazhatóvá teszik a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás 

módszereket. Az első töltetek, hasonlóan az oszlopkromatográfiához, poláris 

tulajdonságú adszorbensek voltak (szilikagél, alumínium-oxid). A 70-es évektől 

kezdtek elterjedni a hidrofób csoportokkal borított töltetek („fordított fázisú” töltetek, 

szemben a poláris „normál fázisú” töltetekkel), ami kibővítette a módszer 

alkalmazhatóságát. Napjainkban alapvető fontosságú a folyadékkromatográfiás 

módszerek (főként fordított fázisú módszerek) alkalmazása környezeti, biológiai 

minták, élelmiszerek, gyógyszeranyagok és gyógyszerkészítmények minőségének 
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ellenőrzésében. A fordított fázisú töltetek esetében az elválasztás elsősorban az álló- 

és mozgófázis közötti megoszláson alapul, vagyis a fordított fázisú eljárások 

megoszlási kromatográfiás eljárásoknak tekinthetők; az állófázis itt tulajdonképpen a 

töltetből és a mozgófázisnak a töltet felszínén adszorbeálódott részéből áll. 

A fordított fázisú töltetek anyaga leggyakrabban alkilcsoport (C8 vagy C18) 

felvitelével apolárissá tett szilikagél. A szilikagél előnye, hogy széles nyomás- és 

hőmérséklettartományban használható, viszont a szélsőséges pH-jú mozgófázisok 

kerülendők, mivel az erősen lúgos, illetve savas közeg az állófázis hidrolízisét 

okozza. További fordított fázisú töltetek például a szerves polimer alapú, grafit vagy 

cirkónium állófázisok, ezek alkalmazási területe korlátozott, a magasabb ár, illetve a 

kisebb nyomástűrés miatt.  

Speciális folyadékkromatográfiás technika az ionkromatográfia, amely 

szervetlen anionok és kationok, hidrofil savak és bázisok elválasztását jelenti, 

ioncserélő állófázis (anioncserélő vagy kationcserélő töltet) alkalmazásával [17], 

illetve a méretkizárásos kromatográfia, melynek lényege molekulák elválasztása 

méretük szerint; az állófázis ebben az esetben egy makropórusos anyag (szilárd 

porózus anyag vagy gél), a mozgófázis lehet szerves (gélpermeációs kromatográfia) 

vagy vizes (gélszűréses kromatográfia) [17-18]. 

3.2.6. Kapcsolt technikák: GC-MS, HPLC-MS 

A kromatográfiás elválasztás önmagában nem ad információt az elválasztott 

vegyület kémiai szerkezetéről. Az azonos kromatográfiás retenció alapján egy 

referenciaanyaghoz képest igazolható a komponens azonossága, ismeretlen 

vegyületek azonban így nem azonosíthatóak (illetve előfordulhat, hogy a nem 

megfelelő elválasztás miatt több komponens együtt eluálódik, így valamelyik nem 

mutatható ki). Amennyiben a kromatográfiás elválasztást molekulák szerkezetének 

igazolására alkalmas módszerrel kapcsolják össze, lehetővé válik az egyes csúcsok 

azonosítása, ami jelentősen megkönnyíti ismeretlen anyagokat tartalmazó elegyek 

vizsgálatát. Ilyen elegyek lehetnek biológiai minták (vér, vizelet stb.), de a 

gyógyszerkutatás során is szükség van szerkezetigazolásra, illetve a hatósági munka 

során egyre gyakrabban van szükség hamisított vagy illegálisan gyártott 

gyógyszerkészítmények vizsgálatára. 
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A leggyakrabban alkalmazott szerkezetigazoló módszer, amelyet 

kromatográfiás technikával (GC, HPLC) kapcsoltan alkalmaznak, a 

tömegspektrometria (MS). Tömegspektrometriával meghatározható a molekulatömeg, 

illetve a molekula fragmentációja a szerkezetre vonatkozó információt ad; a módszer 

előnye, hogy akkor is alkalmazható, ha nem teljesen szelektív az elválasztás, illetve 

szintén hasznos a nagy érzékenység. Két sorba kapcsolt tömegspektrométerrel a 

rendszer szelektivitása és érzékenysége tovább fokozható, így a detektálási határ 

pikogramm–femtogramm (10
-12

–10
-15

 g) tartományra csökkenthető. 

3.3. Elektroforetikus elválasztási módszerek 

3.3.1. Klasszikus elektroforézis 

Az elektroforetikus elválasztástechnikák alapja, hogy töltéssel bíró vegyületek 

két elektród közötti feszültségkülönbség hatására az ellentétes töltésű elektród felé 

vándorolnak. Amennyiben a részecskék tömeg/töltés aránya különbözik, ez eltérő 

vándorlási sebességet eredményez, aminek eredményeként létrejön az elválasztás. Az 

elektroforetikus elválasztás megvalósítható hordozóanyag nélküli rendszerben, de a 

klasszikus elektroforézis esetében általában stabilizáló közeget használnak, például 

vékonyréteg lemezt, filmet vagy polimer gélt („gélelektroforézis”), ez utóbbi esetben 

az elválasztást a komponensek mérete is befolyásolja. A gélelektroforézis alkalmas 

módszer töltéssel rendelkező fehérjék és peptidek elválasztására. 

Az utóbbi évtizedekben az elektroforetikus módszerek általánosan elterjedtek 

biológiai minták tisztítására, illetve vizsgálatára (pl. peptidtérképezés, nukleinsav-

amplifikációs módszerek esetében). Bonyolultabb vizsgálatok esetében 

többdimenziós módszerek is alkalmazhatók. Probléma ugyanakkor, hogy a klasszikus 

elektroforézis esetében a reprodukálhatóság nem kielégítő, illetve a detektálás (festési 

eljárásokkal) körülményes. [14] 

3.3.2. Kapilláris elektroforézis: műszerezettség és módszerek 

Az elektroforézis a 80-as évek elején vált műszeres analitikai módszerré, 

Jorgenson és DeArman Lukacs, a kapilláris elektroforézis (CE) kifejlesztőinek 

munkássága nyomán [19], akik üvegkapillárisban végeztek elektroforetikus 
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elválasztást. Később a kvarckapillárisok elterjedésével kezdett a módszer általánosan 

hozzáférhetővé válni. A kapilláris elektroforézis előnye, hogy nincs szükség mátrixra 

az elválasztott zónák stabilizálására, illetve hogy a kis átmérő miatt nagy feszültség 

alkalmazásakor is kicsi az áramerősség. Az áramlás során fejlődő Joule-hő a 

kapilláris nagy felületének köszönhetően gyorsan távozik, szemben a klasszikus 

elektroforézissel, ahol a hőfejlődés komoly zónaszélesedést okoz és rontja a 

reprodukálhatóságot, így itt magasabb feszültségek alkalmazhatóak az elválasztáshoz, 

ami rövidebb analízisidőt eredményez (természetesen szükséges a kapillárist is 

hűteni). 

A 80-as évek közepén jelentek meg az első kereskedelmi forgalomban 

kapható kapilláris elektroforézis készülékek. A kapilláris elektroforézis készülékek a 

HPLC készülékekhez hasonló felépítésűek: rendelkeznek mintabeviteli rendszerrel, 

az oszlopnak itt a termosztált kapilláris felel meg, ahol megtörténik az elválasztás, 

rendelkeznek szabályozható feszültségforrással, detektorral, adatgyűjtő, feldolgozó és 

vezérlő rendszerrel. Az első készülékek komoly problémája volt a gyenge 

reprodukálhatóság, és a detektorok kis érzékenysége, azóta sokat fejlődtek a 

készülékek: az injektorok reprodukálhatóbban működnek, fejlődött a hőmérséklet 

szabályozása, illetve egyre érzékenyebb detektorok kerülnek forgalomba. 

A kvarckapillárisok felületen található szilanolcsoportok savas tulajdonságúak 

(pKa ≈ 6), ezért pH = 4 felett elkezdenek deprotonálódni, ami kb. pH = 8 felett válik 

teljessé, vagyis a kapilláris fala negatív töltésű, a falon pedig kialakul egy pozitív 

töltésű réteg, tehát egy elektromos kettősréteg alakul ki, ami elektroozmotikus 

áramlást (electroosmotic flow, EOF) indukál a katód irányába. Az elektroozmotikus 

áramlás lehetővé teszi semleges részecskék áramlását is, a töltött részecskék pedig 

mind a katód felé fognak áramlani, amennyiben elég nagy az elektroozmotikus 

áramlás: a kationok az EOF-nél nagyobb, az anionok kisebb sebességgel. Mivel az 

áramlás profilja dugószerű, így igen nagy hatékonyságú elválasztás érhető el 

kapilláris elektroforézissel, viszonylag rövid idő alatt. 

A kapilláris elektroforézis elnevezés különböző elválasztási módszereket 

takar. A kapilláris zónaelektroforézis (capillary zone electrophoresis, CZE) vagy 

szabadoldatos kapilláris elektroforézis (free solution capillary electrophoresis, FSCE) 

esetében az elválasztás alapja a különböző részecskék esetében eltérő tömeg/töltés 
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arány. A micelláris elektrokinetikus kromatográfia (micellar electrokinetic 

chromatography, MEKC vagy micellar electrokinetic capillary chromatography, 

MECC) esetében az elektrolit valamilyen felületaktív anyagot tartalmaz, melynek 

részecskéi micellákat alkotnak. A micellák az EOF hajtóerejének következtében a 

többi részecskéhez hasonlóan a katód felé vándorolnak. A minta komponensei fizikai-

kémiai sajátságaik függvényében megoszlást mutatnak a micella belseje és az 

elektrolit között, ami visszatartást okoz, vagyis a micellák „pszeudo-állófázis”-ként 

viselkednek. Innen származik a módszer elnevezése is, hiszen a MEKC 

tulajdonképpen az elektroforetikus és a fordított fázisú folyadékkromatográfiás 

elválasztás ötvözete. Ez a módszer alkalmas töltéssel nem rendelkező részecskék 

elválasztására is. A kapilláris gélelektroforézis (capillary gel electrophoresis, CGE) 

esetében a klasszikus gélelektroforézishez hasonlóan az elválasztás egy polimer gél 

közegben történik; a módszer nagy molekulatömegű részecskék elválasztására 

alkalmas, melyek a hasonló tömeg/töltés arányuk miatt CZE módszerrel nem 

választhatók el. A kapilláris izoelektromos fókuszálás (capillary isoelectric focusing, 

CIEF) ikerionos részecskék elválasztását teszi lehetővé pH gradiens alkalmazásával. 

3.3.3. Kapilláris elektroforézis a gyógyszeranalitikában, 

összehasonlítás a folyadékkromatográfiával 

Mint az a korábban leírtakból kiderül, a kapilláris elektroforézis alkalmazási 

területe jóval szélesebb körű a klasszikus elektroforézisénél, köszönhetően az 

elválasztás nagy hatékonyságának és a HPLC-hez hasonló műszerezettségnek. A 

kapilláris elektroforézis a HPLC-hez hasonlóan alkalmas gyógyszeranyagok és -

készítmények nagy hatékonyságú analízisére, ráadásul bizonyos jellemzőit tekintve 

jóval előnyösebb annál (élesebb csúcsok, nagyobb hatékonyság, rövidebb analízisidő, 

a tisztán vizes közegű eluens és a kis reagensszükséglet miatt környezetbarát és 

költséghatékony működés). Alkalmazása azonban mégis kevésbé nyert teret a 

folyadékkromatográfiás módszerekhez képest, aminek oka lehet a HPLC mögött álló 

jóval nagyobb tapasztalat, a módszerfejlesztés és a gyakorlatban felmerülő problémák 

megoldása területén egyaránt (illetve a CE detektorok kisebb érzékenysége, amely 

korlátozza az alkalmazhatóságot kis mennyiségben jelenlévő szennyezők 

meghatározására). 
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Ugyan a CE nem szorította ki a HPLC-t a mindennapi gyakorlatból, bizonyos 

területeken mégis hasznos alternatívája lehet. Mivel az elválasztás mechanizmusa 

eltérő, így a módszer szelektivitása is teljesen különböző, vagyis a kapilláris 

elektroforézis alternatív módszerként alkalmazható például módszerfejlesztés során a 

kromatográfiás elválasztás megfelelő szelektivitásának igazolására, illetve 

amennyiben valamilyen okból nem dolgozható ki megfelelő kromatográfiás módszer 

egy elválasztás elvégzésére (vagy túl hosszú az analízisidő), mindenképpen célszerű 

CE módszer alkalmazása. A kapilláris elektroforézis gyakran használatos királis 

elválasztás céljára, szelektorként ciklodextrineket alkalmazva, az ilyen célra 

alkalmazott folyadékkromatográfiás módszereknél nagyságrendekkel kisebb 

költségek miatt [21-22]. 

A kapilláris elektroforézis speciális alkalmazási területe bio- és 

gyógyszermolekulák fizikai-kémiai és biofarmáciai tulajdonságainak, például 

protonálódási állandóinak, illetve lipofilitásának vizsgálata [23]. 

3.4. Áttekintés a kísérleti részben tárgyalt 

gyógyszerhatóanyagok, illetve gyógyszerkészítmények 

vizsgálatára alkalmazott analitikai módszerekről 

3.4.1. A paracetamol analitikája 

A paracetamol- (acetaminofen-) tartalmú készítmények világszerte a 

legkeresettebb vény nélkül kapható fájdalom- és lázcsillapító gyógyszerek közé 

tartoznak (bár gyulladásgátló hatással nem rendelkeznek) [24]. Magyarországon is 

folyamatosan nő a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező készítmények száma, 

ráadásul egyes készítmények gyógyszertáron kívül is forgalmazásra kerülnek. A 

paracetamol (1. ábra) az 1987-ben hatályba lépett Ph. Hg. VII.-ben nem volt 

hivatalos, viszont rendelkezett OGYI-S minőségi előirattal, és felkerült a magisztrális 

gyógyszerkészítéshez használt anyagok listájára is (a Ph. Hg. VII.-ben a hasonló 

szerkezetű fenacetin szerepelt, amit nefrotoxikus hatása miatt ma már ritkán 

alkalmaznak). Az Európai Gyógyszerkönyvben, így a Ph. Hg. VIII.-ban is a 

paracetamol egyedi cikkellyel rendelkezik [25]. 
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1. ábra. Paracetamol 

A paracetamol szubsztancia, illetve a paracetamol hatóanyagú készítmények 

minőségellenőrzése során alapvetően fontos a tartalmi meghatározás mellett a 4-

aminofenoltartalom meghatározása. A paracetamol szintézise 4-aminofenolból 

történik, de a 4-aminofenol a paracetamol fő bomlástermékeként is jelen lehet a 

készítményben. Mivel súlyosan vesekárosító és teratogén vegyület, ezért mennyisége 

szigorúan szabályozott a paracetamol gyógyszeranyagban, például a Ph. Eur. 6./Ph. 

Hg. VIII. egyedi cikkelye 50 ppm-ben (0,005%) limitálja a 4-aminofenol szennyező 

mennyiségét. A Ph. Eur. 6./Ph. Hg. VIII. cikkelye további 10 szennyező mennyiségét 

vizsgáltatja a gyógyszeranyagban, ám a 4-aminofenollal szemben ezek nem 

bomlástermékek, így mennyiségüket a készítményekben általában nem vizsgálják. 

A Ph. Eur. 6./Ph. Hg. VIII. Paracetamolum cikkelye tartalmi meghatározás 

céljára savas hidrolízis utáni cerimetriás titrálást, míg rokon vegyületek vizsgálatára 

folyadékkromatográfiás módszert ír elő. Gyógyszerkészítmények vizsgálata során sok 

esetben problémát okoz a segédanyagok zavaró hatása, így nem lehet a hatóanyag 

vizsgálatára alkalmazott módszereket változtatás nélkül alkalmazni a készítményre, 

ez igaz a paracetamoltartalmú készítmények esetében is. A Brit Gyógyszerkönyv 

’Paracetamol tablets’ cikkelye [26] UV spektrofotometriás módszerrel határoztatja 

meg a hatóanyagtartalmat, HPLC módszerrel a 4-aminofenol szennyező mennyiségét; 

az USP 30 készítménycikkelye [27] HPLC-s tartalmi meghatározást ír elő, nem 

tartalmaz viszont szennyezőkre vonatkozó vizsgálatot. Kutatócsoportok számos 

további módszert írtak le a paracetamol meghatározására készítményekben (RP-

HPLC, mikroemulziós folyadékkromatográfia, kapilláris elektroforézis, UV 

spektrofotometria) [28–41], ezek a munkák sok esetben a 4-aminofenol egyidejű 

meghatározásával is foglalkoznak [32–41]. Az irodalomban kvantitatív 
1
H NMR 

spektroszkópiás vizsgálat is található a 4-aminofenol meghatározására [42]. A [43] 

közlemény jó áttekintést ad a paracetamol meghatározására 

gyógyszerkészítményekben és biológiai mintákban alkalmazott módszerekről. A [44] 
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közlemény paracetamol hatóanyagot tartalmazó magisztrális gyógyszerkészítmények 

tartalmi meghatározási lehetőségeivel foglalkozik. 

A [33–38] közleményekben leírt folyadékkromatográfiás módszerek 

alkalmasak a paracetamol meghatározására, bár számos módszer rendelkezik 

valamilyen hátránnyal: egyes módszerek speciális kromatográfiás oszlopok, például 

szén alapú [34] vagy polietilén-glikol [37] állófázisok alkalmazását írják elő, vagy 

előzetes származékképzés szükséges [35], ami az analitikai vizsgálat elvégzéséhez 

szükséges időt és a költségeket is megnöveli. A [36] közleményben leírt vizsgálat 

esetében a detektálás amperometriásan történik, ami az analitikai laboratóriumokban 

nem általánosan hozzáférhető. A [33] és [38] közleményekben leírt módszerek C18 

oszlopok használatát írják elő, UV detektálással; mint az a későbbiekben leírtakból 

kiderül, itt a különböző cégek által előállított kromatográfiás oszlopok 

szelektivitásának különbsége nehezíti meg az analitikus dolgát. 

Kapilláris elektroforézis módszerek is találhatók az irodalomban 

paracetamoltartalmú készítmények vizsgálatára [39–41], ezek azonban nehezen 

alkalmazhatóak az analitikai gyakorlatban. Egyes módszereket speciális készülékre 

fejlesztettek ki (CE készülék amperometriás detektorral [39–40]), míg a [41] 

közleményben leírt módszerrel nem lehet a 4-aminofenol szennyezőt 0,5%-nál kisebb 

mennyiségben meghatározni, a szennyező és a hatóanyag közötti nem megfelelő 

csúcsfelbontás miatt (0,5% 4-aminofenol irreálisan nagy mennyiség, hiszen például a 

Brit Gyógyszerkönyv készítménycikkelye [26] 0,1%-os határértéket ír elő). A [39] és 

[40] módszerek esetében az is aggályokat vet fel, hogy az elválasztás olyan pH-n 

történik, ahol a paracetamol nem rendelkezik töltéssel, így meghatározását zavarják 

az egyéb semleges vegyületek, például segédanyagok. 

3.4.2. A benzokain és a mazipredon analitikája 

A benzokain (norkain) a helyi érzéstelenítők közé tartozó vegyület, egy primer 

aromás amin (2. ábra), melyet gyakran alkalmaznak a magisztrális 

gyógyszerkészítésben, többek között aranyér kezelésére alkalmazott kenőcsökben és 

kúpokban. A benzokain gyógyszeranyag tartalmi meghatározására a korábbi VII. 

Magyar Gyógyszerkönyv bromatometriás meghatározást írt elő [45], míg az Európai 

Gyógyszerkönyv / VIII. Magyar Gyógyszerkönyv nitritometriás meghatározást 
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végeztet [46]. A bromatometriás meghatározás nem alkalmazható automatikusan 

készítmények esetében, mivel a benzokainon kívül más komponens is reagálhat 

brómmal (nem véletlen, hogy az OGYI-A-1243-1995 előirat nitritometriásan 

végezteti a benzokain meghatározását a Suspensio anaesthetica készítményben [47]). 

Számos publikáció található különböző benzokaintartalmú készítmények 

folyadékkromatográfiás vizsgálatáról (pl. [48-49]). Zivanovic és munkatársai 

kifejezetten aranyér kezelésére szánt kúp vizsgálatára fejlesztettek ki HPLC módszert 

[50], igaz, az általuk vizsgált készítmény nem benzokaint, hanem lidokaint 

tartalmazott. 
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·HCl 

2. ábra. Benzokain 3. ábra. Mazipredonium-klorid 

A mazipredon kortikoszteroid gyulladáscsökkentő (3. ábra), a Richter Gedeon 

Gyógyszergyár által kifejlesztett hatóanyag, mely (sósavas sóként) a magisztrális 

gyógyszerkészítésben is használatos, többek között aranyér kezelésére szánt 

készítményekben alkalmazzák. Nem hivatalos sem a VII., sem a VIII. Magyar 

Gyógyszerkönyvben. Jelenleg a hivatalos minőségi előírás a magisztrális 

gyógyszerkészítésre használt anyag esetében az OGYI-S-51-1990 számú minőségi 

előírás; az előírás tartalmi meghatározásra spektrofotometriás módszert alkalmaz, 

ennek alkalmazhatósága azonban egy összetett készítmény esetében kérdéses. A 

mazipredon gyógyszeranyag folyadékkromatográfiás vizsgálatáról Gazdag és 

munkatársai jelentettek meg közleményt [51]. 

3.5. A fordított fázisú folyadékkromatográfiás szelektivitás 

gyakorlati kérdései 

3.5.1. Fordított fázisú folyadékkromatográfiás oszlopok jellemzése 

kromatográfiás paraméterekkel - áttekintés 

Napjainkban több mint 600 féle fordított fázisú HPLC oszlop van 

forgalomban, ezek nagy részénél a töltet oktadecilszililezett (C18) szilikagél. A 
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gyártók korlátozott információt közölnek a töltet előállításával, illetve 

tulajdonságaival kapcsolatban, mivel az előállítás szabadalmi oltalom alatt áll. Ennek 

azonban következménye, hogy az egyes cégek által gyártott szilikagélek sokszor 

eltérő szelektivitásúak; a gyakorló gyógyszeranalitikus számára azonban kevés 

támpont van a választáshoz, mivel a gyógyszerkönyvi cikkelyek nem tartalmaznak 

erre vonatkozó információt (az Európai Gyógyszerkönyv honlapján található 

adatbázisban az újabban kidolgozott cikkelyek esetében ma már visszakereshető, 

hogy milyen kromatográfiás oszlopon történt a vizsgálat kidolgozása, de nem 

található arra vonatkozó információ, hogy más termékek mennyire alkalmasak a 

célra). A gyógyszerkönyvi cikkelyek előírják a szilikagél részecskeméretet, az 

apoláris lánc hosszúságát, az oszlop méreteit, egyes esetekben a pórusméretet, a 

fajlagos felületet, illetve gyakran írnak elő rendszeralkalmassági vizsgálatot annak 

igazolására, hogy a kromatográfiás rendszer alkalmas az adott elválasztás 

elvégzésére, ez általában egy kritikus csúcspár esetében tartalmaz előírást a 

csúcsfelbontásra vonatkozóan, előfordul azonban, hogy a rendszeralkalmassági 

követelmény teljesülése ellenére egyes csúcsok nem válnak el megfelelően. A Ph. 

Eur. ugyan megengedi a mozgófázis összetételének kismértékű megváltoztatását, de 

ez sok esetben nem elegendő a probléma megoldásához, hanem szükségessé válik az 

oszlop cseréje. Amennyiben az adott kromatográfiás oszlop nem bizonyul 

megfelelőnek az elválasztáshoz, és másikat szükséges használni, az idő- és 

pénzveszteség a laboratóriumnak. 

A töltetek eltérő szelektivitásának megértéséhez és kvantitatív jellemzéséhez 

szükséges megérteni a fordított fázisú folyadékkromatográfiás retenció során fellépő 

folyamatokat. Horváth Csaba, a folyadékkromatográfia kidolgozója és munkatársai 

úttörő munkát végeztek ezen a területen. 1976-ban megjelent közleményükben [52] 

leírták a fordított fázisú folyadékkromatográfiás retenciót befolyásoló tényezőket 

(„szolvofób elmélet”). 

A szolvofób elmélet szerint a kromatográfiás retenció azon alapul, hogy a 

vizsgálandó komponens reverzibilisen kötődik az állófázis felszínén található 

hidrofób csoportokhoz. A kötődést részben a molekula apoláris csoportjai és a 

szilikagél felszínén található alkilcsoportok közötti hidrofób kölcsönhatás, részben az 

apoláris csoportok és a poláris oldószer közötti taszító kölcsönhatás okozza. Az 
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elméletet igazolja, hogy hasonló sav-bázis tulajdonságokkal rendelkező anyagok 

esetében a retenciót jellemző kapacitásfaktor arányosan növekszik a molekula 

hidrofób felszínének nagyságával, amit a szerzők szerves savak, aminosavak, illetve 

aminok kromatográfiás retenciójának tanulmányozásával igazoltak. Az erősen 

apoláris molekulák esetében annyira erős az állófázishoz való kötődés, hogy tisztán 

vizes mozgófázist alkalmazva, az anyag az állófázison marad, így szükséges a 

mozgófázishoz valamilyen vízzel elegyedő szerves módosító (általában metanol vagy 

acetonitril) hozzáadása. A szerves módosító hozzáadása csökkenti az eluens felületi 

feszültségét, ami a visszatartás csökkenését eredményezi (szervetlen sók 

hozzáadásának éppen ellentétes hatása van: növeli a felületi feszültséget, és ezáltal a 

kapacitásfaktort). 

A szolvofób elmélet alapvetően jól magyarázza a fordított fázisú 

folyadékkromatográfiás retenciót, a folyadékkromatográfiás gyakorlatból ugyanakkor 

kitűnik, hogy a szolvofób (hidrofób)
1
 kölcsönhatás nem az egyetlen, amely fellép a 

vizsgálandó molekula és az állófázis között. A szilikagél felszínén ugyanis mindig 

maradnak (az előállítási eljárástól függő mennyiségben) szabad szilanolcsoportok, 

amelyek a felszín heterogenitását okozzák, és befolyásolják a retenciót („szilanofil 

kölcsönhatás”), elsősorban abban az esetben, ha a molekula bázikus csoporttal 

(például aminocsoport) rendelkezik, illetve az eluens kevés vizet tartalmaz [53-54]. 

Az [53] és [54] közlemény koronaéterek, illetve aminok retenciójának a mozgófázis 

összetételétől való függését tanulmányozza, és a szilanofil kölcsönhatás létére abból a 

jelenségből következtet, hogy egyes molekulák esetében a mozgófázis víztartalmának 

növelésével nem lineárisan változik a retenció, hanem a görbe minimummal 

rendelkezik, és a görbe lefutása különböző állófázisok esetében (melyeknél 

nyilvánvalóan eltér a szabad szilanolcsoportok mennyisége) eltérő. Bizonyos 

mennyiség felett a vízmolekulák „maszkírozzák” a szabad szilanolcsoportokat, így a 

szilanofil kölcsönhatás lecsökken, ez az oka a görbe minimumhelyes lefutásának. A 

maszkírozás más vegyületekkel (például aminokkal) is történhet, az [54] szerzői a 

reprodukálható retenció érdekében ajánlják a maszkírozást; a szilanofil kölcsönhatás 

ugyanakkor kedvező is lehet a folyadékkromatográfiás szelektivitás szempontjából. 

                                                 
1
 Ugyan a „szolvofób” kifejezés pontosabb a kölcsönhatás jellemzésére, mivel az eluens jellemzően nem csak 

vizet, de szerves módosítót is tartalmaz, a gyakorlatban mégis inkább a „hidrofób kölcsönhatás” elnevezés terjedt 

el. 
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Az utóbbi évtizedekben kiderült, hogy a szolvofób (hidrofób) és szilanofil 

kölcsönhatásokon kívül további tényezők is befolyásolják a fordított fázisú 

folyadékkromatográfiás retenciót. Ilyenek a töltet ioncserélő kapacitása, az 

alakszelektivitás (az apoláris oldalláncok közé könnyebben bejutnak a kisebb, illetve 

hosszúkás alakú molekulák, a nagyobb, illetve gömb alakú molekulákhoz képest), a 

szilikagélben lévő fémszennyezők. Nyilvánvaló, hogy az alkillánc mérete, adott 

esetben az alkilláncra kötött poláris csoportok, az esetleges utókezelés („endcapping”) 

a szabad szilanolcsoportok számának csökkentése érdekében mind befolyásolja a 

szelektivitást. Számos munka született az utóbbi évtizedekben a szelektivitást 

meghatározó paraméterek definíciójára és meghatározására, és több kutatócsoport 

dolgozott ki komplex eljárásokat fordított fázisú oszlopok jellemzésére 

kromatográfiás módszerekkel. 

A hidrofób kölcsönhatási képességet apoláris alkil-benzolok retenciós 

értékeivel vagy két, egymástól egy metiléncsoportban különböző alkil-benzol relatív 

retenciójával szokásos jellemezni (etil-benzol/toluol, pentil-benzol/butil-benzol) [55–

62]. 

A szilanol aktivitás fontossága ellenére nem egyértelműen definiált 

kölcsönhatás, különböző kutatócsoportok másként definiálják és határozzák meg 

értékét, így a különböző módon meghatározott értékek nem összehasonlíthatóak [63]. 

A szilanol aktivitás meghatározható nitrobenzol naftalinhoz vagy benzolhoz 

viszonyított relatív retenciója alapján (normál fázisú módban) [64–66], bázikus 

anyagok retenciója alapján [61, 67–71], orto-, meta- és para-toluidin elválasztása 

alapján [70, 72–73], illetve az anilin-fenol vagy koffein-fenol közötti csúcsfelbontás 

alapján [74–77]. 

A töltet ioncserélő kapacitása egy bázikus és egy semleges vegyület közötti 

csúcsfelbontás alacsony és magas pH-n mért értékének különbségével jellemezhető. 

A vizsgálathoz gyakran benzilamint és fenolt használnak [74–76, 78–79]. 

Az alakszelektivitás egy sík és egy csavart térszerkezetű aromás szénhidrogén, 

például trifenilén és orto-terfenil segítségével határozható meg [74–76]. 

Vitatott kérdés, hogy a fémszennyezők mennyiségének meghatározása részét 

képezze-e az oszlopok jellemzésének. Fémszennyezés jelenléte erősen megváltoztatja 

a töltet tulajdonságait, a korábbiakban említett paraméterekkel ellentétben viszont a 
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fémszennyezés mennyisége az oszlop használata során változik, így kérdéses, hogy a 

fémszennyezők mennyisége megbízhatatlan paraméter a töltet jellemzésére, vagy 

pedig az oszlop előéletének és állapotának jó jellemzője. A fémszennyezők 

mennyiségének meghatározására kelátképző anyagok, például 2,2'-dipiridil vagy 2,3-

dihidroxinaftalin alkalmasak [78, 80]. 

Speciális állófázisok esetében további paraméterek használatosak a 

tulajdonságok jellemzésére, például bevitt poláris csoportokat tartalmazó állófázisok 

esetében poláris, de nem bázikus vegyületek alkalmasak a poláris csoportok jelzésére, 

például fenol, benzoesav, o-hidroxihippursav, acetilszalicilsav, parabének, ftalát-

észterek: a poláris csoportokkal való kölcsönhatást a retenciós idő megnövekedése és 

csúcsszélesedés jelzi [70–71, 81–86]. 

A  kölcsönhatások, melyeket a hidrofób kölcsönhatási képességtől 

elkülönítve szokás említeni, különböző aromás vegyületek segítségével vizsgálhatók 

[87–91]. 

Az ideális eljárás kromatográfiás oszlopok minősítésére egyszerű, gyors 

kromatográfiás analízisekből áll, ugyanakkor az eredmények korrelációt mutatnak az 

oszlopoknak a gyógyszerkönyvekben előírt elválasztások esetében megfigyelhető 

szelektivitásával. Amennyiben lehetséges, könnyen hozzáférhető, stabil, nem drága, 

nem toxikus, UV aktív anyagok használata célszerű, melyek kis retenciós idővel 

eluálódnak. Az utóbbi években az érdeklődés homlokterébe kerültek a kromatográfiás 

töltetek minősítésére alkalmazott módszerek, több kutatócsoport is publikált újabb 

eredményeket a területen, illetve összefoglaló közlemények is megjelentek [63, 70, 

83, 92–100]. Az egyes kutatócsoportok eltérő paramétereket használtak az oszlopok 

jellemzésére, illetve eltérő kemometriai módszereket az adatok feldolgozására. 

Az értekezés következő része három ilyen eljárást mutat be. A belgiumi 

Leuveni Katolikus Egyetem Gyógyszeranalitikai Laboratóriumában J. Hoogmartens 

vezetésével, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetével 

együttműködve 2000-ben kezdődött egy eljárás kidolgozása, korábban publikált 

módszerek alapján [101–104]. Az Astra Zeneca cégnél dolgozó M. R. Euerby a japán 

N. Tanaka és munkatársai munkássága alapján dolgozta ki saját rendszerét [74, 78], 

mely bizonyos hasonlóságot mutat a Hoogmartens és munkatársai által kifejlesztett 

módszerrel, míg a L. R. Snyder és J. W. Dolan által kidolgozott eljárás eltér a másik 
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kettőtől, bonyolultabb, és komplex elméleti háttéren alapul (’hydrophobic subtraction 

model’) [105–108]. 

3.5.2. Hoogmartens és munkatársai által kidolgozott eljárás RP-

HPLC oszlopok jellemzésére 

3.5.2.1. Az eljárás kidolgozása 

Az eljárás kidolgozása korábban publikált módszerek alapján történt. A 

szakirodalom áttekintése után a kutatócsoport 8 módszert választott ki, melyekkel 36 

különböző paramétert lehet meghatározni [78, 80, 109–110]. 69 különböző C18 RP-

LC oszlop esetében meghatározva a paraméterek értékeit, számítható a vizsgálati 

módszerek ismételhetősége és reprodukálhatósága, illetve a paraméterek közötti 

korreláció [101–102]. A 36 paraméter közül 24 bizonyult megfelelően ismételhetőnek 

és reprodukálhatónak [103], a további számításokat ezekkel végezték. 

A paraméterek számának további csökkentése kemometriai úton, 

főkomponens-analízissel (principal component analysis, PCA) történt [58, 103–104]. 

A főkomponens-analízis a megfigyelt változók számának csökkentésére alkalmas egy 

sokváltozós adathalmaz esetében, segítségével az adathalmaz néhány egymástól 

független, úgynevezett főkomponens segítségével leírható. Több kutatócsoport is 

alkalmazta a módszert kromatográfiás oszlopok minősítésére alkalmas eljárások 

kidolgozása során [66, 73, 75, 111–113]. A főkomponens-analízist sok esetben nem 

az eredeti adathalmazon végzik, hanem bizonyos transzformációt végeznek 

előzetesen az adatokon. Hoogmartens és munkatársai módszerük kidolgozása során 

standardizálták az adatokat (autoscaling): minden egyes adatból kivonták az adott 

paraméter átlagát, és a különbséget elosztották a paraméter standard deviációjával; az 

eljárás megszünteti az egyes változók eltérő nagyságrendjéből adódó különbségeket. 

Az adathalmaz ebben az esetben a 24 paraméter 69 különböző oszlopon mért 

értékeiből állt. A főkomponens-analízis információt ad, hogy mely változók mutatnak 

egymáshoz képest korrelációt, így a faktorsúly-grafikon (loading plot) alapján a 24 

paraméter 7 csoportba osztható (4. ábra, lásd a fejezet végén): hatékonyság (1), 

hidrofób kölcsönhatási képesség (2), szilanol aktivitás (3), alakszelektivitás (4), 

fémszennyezők (5, 6) és egyéb paraméterek (7). A grafikonon egymáshoz közel 

található paraméterek egymással erősen korrelálnak. A korreláció a paraméterek 
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közötti korrelációs koefficienssel is kifejezhető [103]. Amennyiben néhány paraméter 

egymáshoz hasonló információt ad, úgy ezek közül csupán egyet alkalmazva, nem 

történik jelentős információvesztés. Így a paraméterek 7 csoportjának mindegyikéből 

a „legjobb” (legjobban reprodukálható vagy legkönnyebben meghatározható) 

paramétert kiválasztva, a paraméterek száma 24-ről 7-re csökkenthető [104]. A 

kiválasztott paraméterek az 1. táblázatban láthatók. 

A kutatócsoport az irodalomban található adatokon elvégzett számításokkal 

bizonyította, hogy 4 paraméter is elegendő RP-LC oszlopok jellemzésére [103]. A 7 

paraméterből a 4 legalkalmasabb kiválasztása a következőképpen történt: a 4 

paraméter 35 lehetséges kombinációját használva az oszlopok jellemzésére, a PCA 

faktorsúly-grafikonokat (loading plot) összehasonlítva a 24 paraméter alkalmazásával 

kapott grafikonnal, látható, hogy melyik 4 paraméter nyújt az eredeti 24 paraméterhez 

leginkább hasonló információt, így melyik kombináció a legalkalmasabb a célra. A 

vizsgált állófázisok jellemzése a következő 4 paraméter alkalmazásával bizonyult a 

leghasonlóbbnak a 24 paraméter alkalmazásával kapotthoz: k’pentil-benzol (k’amb; 32), 

rk’benzilamin-fenol pH 2,7 (rk’ba/ph pH 2.7; 12), k’2,2’-dipiridil (k’2,2’-dip; 18), rk’trifenilén/o-terfenil 

(rk’tri/o-ter; 35). A 4 paraméter 3 megfelelően reprodukálható módszerrel 

meghatározható. 
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4. ábra. PC1-PC2 faktorsúly-grafikon (loading plot), mely 69 RP-LC oszlop 24 

kromatográfiás paraméterrel történt jellemzése alapján készült. A grafikonon 

vastagon jelzett számok az ugyanazon tulajdonságot leíró paraméterek csoportjait 

jelzik. 
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1. táblázat. Reprodukálható paraméterek, a korrelációs mátrix és a PC1-PC2 

faktorsúly-grafikon (loading plot) alapján 

 

Kromatográfiás jellemző A paraméter száma  A paraméter neve 

1. Hatékonyság 2 n MPPH 

 25 n toluol 

 31 n pentil-benzol  

2. Hidrofób kölcsönhatási  3 rk’ diazepam/MPPH 

képesség 4 rk’ toluol/MPPH 

 19 k’ 2,3-dihidroxinaftol 

 26 k’ toluol 

 27 k’ etil-benzol 

 28 rk’ etil-benzol/toluol 7 

 30 rk’ toluol/fenol 7 

 32 k’ pentil-benzol 

 33 rk’ etil-benzol/toluol 8 

 34 rk’ pentil-benzol/butil-benzol 

 36 rk’ toluol/fenol 8 

3. Szilanol aktivitás 5 rk’ difenhidramin/MPPH 

 12 rk’ benzilamin/fenol pH 2.7 

 14 rk’ koffein/fenol  

 15 rk’ piridin/koffein 

 16 rk’ piridin/fenol 

4. Alakszelektivitás 35 rk’ trifenilén/o-terfenil 

5. Szilanol aktivitás és 

fémszennyezők 

18 k’ 2,2’-dipiridil 

6. Fémszennyezők  20 rk’ 2,3-dihidroxinaftol/2,2’-dipiridil 

7. Nem definiált 7 rk’ acetilszalicilsav/MPPH 

 8 rk’ o-hidroxi-hippursav/MPPH 

k’: retenciós faktor; n: elméleti tányérszám; rk’: relatív retenció; SF: szimmetriafaktor; MPPH: 5-(p-metilfenil)-5-

fenilhidantoin 

Az egyes csoportokból kiválasztott paraméterek vastagbetűs írással jelzettek (lásd a szövegben). 
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3.5.2.2. Kromatográfiás oszlopok összehasonlítása, a módszer gyakorlati 

alkalmazása 

Két oszlop hasonlósága vagy különbözősége jól látható az oszlopok 

csoportosítását bemutató PCA grafikonon (score plot). A gyakorlatban azonban 

bonyolult lenne minden esetben egy PCA grafikon elemzése, ezért szükséges volt 

valamely egyszerűbben alkalmazható módszer kidolgozása a célra. 

Két oszlop hasonlósága egy számértékkel jellemezhető. Egy adott oszlopot 

jellemző „F-érték” az adott oszlop és egy referenciaként alkalmazott oszlop megfelelő 

tulajdonságai különbségeinek négyzetösszegeként számítható: 

F = (k’ pentil-benzol, ref - k’ pentil-benzol,i)
2
 + (rk’ benzilamin/fenol pH 2.7, ref  - rk’ benzilamin/fenol pH 2.7,i)

2
 +  

      (k’2,2’-dipiridil, ref - k’2,2’-dipiridil,i)
2
 +  (rk’ trifenilén/o-terfenil, ref - rk’ trifenilén/o-terfenil, i)

2
 (1) 

Referenciaoszlopként a módszer kifejlesztéséhez használt vagy az 

irodalomban leírt oszlop használható. Az oszlopokat jellemző paraméterek 

megtalálhatóak a kutatócsoport által közzétett adatbázisban, illetve az analitikus által 

is meghatározhatóak. A paramétereket az (1) egyenletbe történő behelyettesítés előtt a 

korábban leírtak alapján standardizálni kell (autoscaling), a következő egyenlet 

szerint: 

ijx

jij

s

xx
 (2) 

Az oszlopok F-értékeken alapuló, növekvő különbözőség szerinti sorrendje 

korrelál az oszlopoknak a PC grafikonon (score plot) látható helyzetével [114], ami 

igazolja, hogy az F-értékkel történő jellemzés helyettesítheti a score plot grafikon 

elemzését hasonló, illetve eltérő szelektivitású oszlopok keresése során. Minél kisebb 

az F-érték a referenciaoszlophoz képest, illetve minél közelebb található egymáshoz a 

két oszlop a score plot grafikonon, annál inkább hasonló paraméterekkel rendelkezik 

a vizsgált oszlop a referenciaoszlophoz képest. 

Hoogmartens és munkatársai több mint 100 (többségében C18) oszlop 

paramétereit határozták meg a fentiekben leírt módszerrel. A paramétereket a 

laboratórium honlapján szabadon elérhető, oszlopok összehasonlítására alkalmas 

szoftverrel együtt tették közzé: http://pharm.kuleuven.be/pharmchem/column 

classification. A referenciaoszlop szabadon választható, ekkor a többi oszlopot a 

http://pharm.kuleuven.be/pharmchem/column%20classification
http://pharm.kuleuven.be/pharmchem/column%20classification
http://pharm.kuleuven.be/pharmchem/column%20classification
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szoftver sorba rendezi a referenciaoszloptól számított növekvő különbözőség szerint. 

Arra is van lehetőség, hogy az analitikus a laboratóriumban található oszlopnak maga 

határozza meg a paramétereit, és ezt a négy paramétert beírva, az adatbázisban 

található oszlopokat a vizsgált oszloptól való növekvő különbözőség szerint rendezze 

sorba a szoftver. 

A módszer gyakorlati alkalmazhatóságát Hoogmartens és munkatársai 

gyógyszeranyagok és lehetséges szennyezőik elválasztási módszerein (többségükben 

gyógyszerkönyvi módszereken) igazolták, az állófázisoknak az elválasztásokban 

mutatott szelektivitása és a módszerrel meghatározott paraméterek közötti korreláció 

bizonyításával. A szelektivitást a CRF (chromatographic response function) értékkel 

jellemezték [114]: a CRF érték 1,00, amennyiben a szomszédos csúcsok mind 

alapvonali elválasztást mutatnak; 0,00, amennyiben két vagy több csúcs együtt 

eluálódik, míg a 0,00 és 1,00 közötti CRF érték azt jelzi, hogy két vagy több csúcspár 

esetében az elválasztás nem az alapvonalon történik. Minden egyes elválasztás esetén 

a CRF = 1,00 szelektivitást mutató oszlopok paramétereit átlagolták (kivéve a kiugró 

értékeket mutató oszlopokat, ezeket Grubbs módszerével azonosították (α = 0,05) 

[115]; a paraméterek átlagaival jellemezhető virtuális referenciaoszlophoz képest 

történt az oszlopok rangsorolása. Az elválasztások körülményei, illetve a vizsgálathoz 

használt állófázisok listája a hivatkozott közleményekben megtalálható [114, 116-

122]. A vizsgált 14 elválasztás közül 13 esetében a módszer segítségével viszonylag 

nagy valószínűséggel megjósolható, hogy mely oszlopok mutatnak egy 

referenciaoszlophoz képest hasonló vagy eltérő szelektivitást; egy elválasztás 

esetében a módszer kevéssé bizonyult alkalmasnak az állófázisok közötti 

különbségtételre, aminek valószínűsíthető oka, hogy a módszert egy speciális 

állófázison (XTerra RP) fejlesztették ki. 

3.5.3. Euerby és munkatársai által kidolgozott eljárás RP-HPLC 

oszlopok jellemzésére 

3.5.3.1. Tanaka és munkatársainak munkássága 

Tanaka és munkatársai 1989-ben kezdtek el kidolgozni módszert C18 oszlopok 

minősítésére, mellyel az oszlopok a töltet rongálása és költséges berendezés 

használata nélkül minősíthetők [74]. A módszerben alkalmazott tesztvegyületek 



 36 

kiválasztása úgy történt, hogy ezek segítségével megmutatkozzanak az egyes töltetek 

kromatográfiás tulajdonságai közötti különbségek. A módszer a következő 

paramétereket használja: pentil-benzol retenciós ideje (kPB; alkilláncok mennyisége), 

relatív retenció a pentil-benzol és butil-benzol között (αCH2; hidrofób kölcsönhatási 

képesség), relatív retenció a trifenilén és o-terfenil között (αT/O; alakszelektivitás), 

relatív retenció a koffein és fenol között (αC/P; hidrogénkötő kapacitás), relatív 

retenció a benzilamin és fenol között pH 2,7-en és 7,6-on (αB/P pH 2.7 és αB/P pH 7.6; 

ioncserélő kapacitás pH < 3-nál és pH > 7-nél). Tanaka és munkatársai igazolták, 

hogy ezen paraméterek korrelációt mutatnak az oszlopok kémiai tulajdonságaival, 

melyek destruktív módszerekkel meghatározhatók. 

3.5.3.2. További módszerfejlesztés Euerby és munkatársai által 

Euerby és munkatársai 30, kereskedelmi forgalomban lévő oszlop 

tulajdonságait határozták meg a Tanaka által leírt paraméterekkel, illetve egy további 

paraméterrel, mely az oszlop fémszennyezettségét jellemzi [78] (ezt később 

elhagyták, mert úgy találták, hogy értéke nagymértékben függ az oszlop 

előtörténetétől, viszont kevéssé befolyásolja a szelektivitást). Később további 

oszlopokra terjesztették ki a vizsgálatot: előbb 85, majd 135 oszlop került az 

adatbázisba, köztük speciális oszlopok is, mint ciano-, fenilcsoportot vagy egyéb 

poláris csoportot kémiai kötésben tartalmazó, illetve perfluorozott oszlopok [75, 123]; 

az adatbázis ezután tovább bővült [82, 90]. Az oszlopok csoportosítása során 

Hoogmartenshez hasonlóan főkomponens-analízist használtak, mely alkalmasnak 

bizonyult a C18 és C8 oszlopok, illetve a kémiailag kötött poláris csoportot tartalmazó 

(polar embedded) és a poláris/hidrofil csoporttal utókezelt (endcapped) töltetek 

közötti különbségtételre. 

3.5.3.3. Kromatográfiás oszlopok összehasonlítása Euerby módszerével 

A Hoogmartens módszerében definiált „F-érték”-hez hasonlóan Euerby is 

bevezetett egy értéket oszlopok összehasonlítására: a CDF (column difference factor) 

két oszlop különbözőségét a megfelelő paraméterek különbségei négyzetösszegének 

négyzetgyökeként definiálja: 

CDF = [(xnt1-xn1)
2
 + (xnt2-xn2)

2
 + (xnt3-xn3)

2
 + (xnt4-xn4)

2
 + (xnt5-xn5)

2
 + (xnt6-xn6)

2
]

1/2
 (3) 
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ahol xn1 – xn6 a paraméterek normalizált (standardizált; autoscaled) értékei  

(xnx = (xx - μx)/SD) a vizsgált oszlop esetében, míg xnt1 – xnt6 a referenciaoszlopra 

jellemző paraméterek. Minél kisebb a CDF érték, annál inkább hasonló 

paraméterekkel rendelkezik a két oszlop. 

Az Euerby és munkatársai által vizsgált oszlopok paramétereit tartalmazó 

adatbázis az Advanced Chemistry Development cég által kiadott ACD/Column 

Selector szoftverként elérhető. A szoftver segítségével – hasonlóan a Hoogmartens és 

munkatársai által kidolgozott szoftverhez – megkereshető egy adott oszlophoz 

leginkább hasonló, illetve az attól leginkább eltérő szelektivitású oszlop. 

3.5.4. Snyder és munkatársai által kidolgozott eljárás RP-HPLC 

oszlopok jellemzésére 

3.5.4.1. A módszer elvi háttere és gyakorlata, alkalmazott paraméterek 

A Snyder és munkatársai által kidolgozott eljárás elve és gyakorlata 

alapvetően eltér a másik két fent említett módszertől. A fenti két eljárás kidolgozói a 

mindennapi gyakorlat oldaláról közelítették meg a kérdést: egyszerűen 

meghatározható kromatográfiás paramétereket kerestek, amelyeknek értékei 

egymástól függetlenek, és jól korrelációt mutatnak az oszlop szelektivitásával, illetve 

destruktív módszerekkel mérhető kémiai sajátságaival (Tanaka). Snyder és 

munkatársai viszont az eljárás kidolgozása során visszanyúltak a fordított fázisú 

folyadékkromatográfia elméleti hátteréhez, kvantitatív szerkezet-retenció 

összefüggésekhez; az elmélet alapja az úgynevezett „solvation parameter model” volt 

[105-108]. A módszer kidolgozása során 5 paramétert vettek figyelembe, melyekkel a 

kromatográfiás állófázisok leírhatók: hidrofób kölcsönhatási képesség (H), 

alakszelektivitás (S*), hidrogéndonor tulajdonság (A), hidrogénakceptor tulajdonság 

(B) és a kationcserélő képességet jellemző paraméter (C). Egy adott vegyület 

állófázissal történő kölcsönhatása során egyidejűleg többféle kölcsönhatás is fellép. A 

másik két eljárás ezt a tényt a tesztvegyületek esetében leegyszerűsíti, ezeket „ideális” 

vegyületekként definiálja, melyek jó közelítéssel egyféle kölcsönhatásba lépnek az 

állófázissal, és ezek retenciója, illetve egy másik vegyülethez viszonyított relatív 

retenciója az adott kölcsönhatást jellemző paraméterként definiálható. Snyder 
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módszere nem engedi meg ezt a közelítést, a paramétereket jóval bonyolultabban, sok 

vegyület retenciós adataiból számíttatja. 

Egy vegyület (az etil-benzolhoz viszonyított) retenciójának és a 

kromatográfiás töltet tulajdonságainak kapcsolata a következő egyenlettel írható le: 

CBASH
k

k

EB

'''''loglog  (4) 

ahol k a vegyületre jellemző retenciós faktor, kEB az etil-benzol (apoláris 

referenciavegyület) retenciója; ’, ’, ’, ’, ’ a vegyületre jellemző paraméterek 

(eluens- és hőmérséklet-függők); H, S*, A, B, C az oszlop paraméterei (eluens- és 

hőmérséklet-független paraméterek, azzal a kivétellel, hogy a C értéke pH-függő). 

A módszer kidolgozása során 67 vegyület paramétereit meghatározták 10 

különböző C18 oszlopon. Később az oszlopok karakterizálására használt vegyületek 

számát 18-ra csökkentették. A paraméterek értékeit egy átlagos B-típusú C18 

oszlophoz képest adják meg: az „átlagos” oszlop esetében a H értéke 1, míg a másik 

négy paraméter értéke 0. A második paraméter (alakszelektivitás) értéke negatív, 

amennyiben ez a kölcsönhatás fellép, mivel ez egy taszító kölcsönhatás, a retenciót 

csökkenti, szemben a többi kölcsönhatással, melyek a kromatográfiás retenciót 

növelő tényezők. 

A paraméterek értékei pH- és hőmérséklet-függetlenek, kivéve a C paramétert 

(kationcserélő képesség). Ezért ennek értékét két pH értéken kell meghatározni (2,8 

és 7,0); amennyiben az elválasztás során a mozgófázis pH értéke ezen két érték között 

van, az aktuális értéket interpolációval számítjuk. A paraméterek értékeit az oszlop 

minősítése során az összes komponens retenciós ideje alapján számítjuk, többváltozós 

lineáris regresszióval, kivéve a C paraméter pH=7,0-n mért értékét, amelyet a 

pH=2,8-n mért értékből a berberin retenciójának pH függését figyelembe véve a 

következő kifejezés alapján számítjuk: 

)( 8,20,78,20,7 berberinpHberberinpH kkCC  (5) 
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3.5.4.2. Kromatográfiás oszlopok összehasonlítása, a módszer gyakorlati 

alkalmazása 

Hasonlóan a másik két módszerhez, Snyder módszere is alkalmas egy 

referenciához hasonló vagy eltérő szelektivitású oszlopok kiválasztására. Két oszlop 

összehasonlítására Snyder az „FS-érték”-et alkalmazza, amely a következő egyenlet 

alapján számítható: 

2/12

12

2

12

2

12

2*

1

*

2

2

12 )(83143301005,12 CCBBAASSHHFS

  (6) 

ahol H, S*, A, B és C a két állófázisra jellemző paraméterek. 

Az egyenletet Snyder később tovább finomította, a vizsgálandó vegyület 

kémiai tulajdonságaitól függő faktorok alkalmazásával (xB és xC): 

2/12

12

2

12

2

12

2*

1

*

2

2

12

* )(83143301005,12 CCxBBxAASSHHF cBs

(7) 

Eltérően a másik két módszertől, Snyder módszere súlyozó tényezőket definiál 

az egyes paraméterek esetében (12,5, 100, 30, 143, illetve 83), melyek figyelembe 

veszik az egyes paraméterek különböző befolyását egy “átlagos” vegyület 

retenciójára (a másik két módszer esetében alkalmazott standardizálás helyett). Az xB 

és xC paraméterek értékei 0 és 1 között változhatnak, a vizsgálandó vegyület kémiai 

szerkezetétől függően. A (7) egyenlet alkalmazásával nagyobb valószínűséggel 

található két egyenértékű oszlop egy adott elválasztás esetében, míg (6) egyenlet 

használata esetén az egyenértékűnek talált oszlopok bármely vizsgált vegyület 

esetében egyenértékűek, az egyenértékűség nem csak egy adott elválasztásra 

vonatkozik. Két oszlop akkor tekinthető egyenértékűnek, amennyiben FS vagy  

FS
*
 ≤ 3 a két oszlopra. 

A Snyder és munkatársai által vizsgált oszlopok paramétereit tartalmazó 

adatbázis a kereskedelemben a DryLab szoftvercsomag részeként vásárolható meg, 

illetve szabadon hozzáférhető az USP honlapján (egy másik módszerrel együtt): 

http://www.usp.org/USPNF/columnsDB.html. A másik két módszer esetében 

kifejlesztett szoftverhez hasonlóan, ezen szoftver is lehetővé teszi két oszlop 

összehasonlítását, illetve oszlopoknak egy referenciához képest növekvő 

különbözőség szerinti sorba rendezését. Az adatbázis jelenleg 373 állófázist 

tartalmaz. 



 40 

A Hoogmartens vezette munkacsoporthoz hasonlóan, Snyder is igazolta a 

módszer alkalmazhatóságát különböző oszlopok egyes elválasztásokban mutatott 

szelektivitása és a módszerrel megállapított paraméterek közötti korreláció 

vizsgálatával [107]. A tanulmányozott 12 elválasztás közül 10 esetében a módszer 

alkalmasnak bizonyult a célra, míg 2 elválasztás esetében az FS
*
 érték túlbecsülte a 

szelektivitásban mutatkozó eltérést (valószínűleg a vizsgált vegyületek hasonló 

szerkezete miatt). 
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4. Célkitűzések 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminőségi Főosztály 

Laboratóriuma, mint hatósági laboratórium többek között forgalomban lévő 

gyógyszerkészítmények vizsgálatát végzi, piacellenőrzésként, illetve minőségi 

kifogás esetén. A készítmények vizsgálata (tartalmi meghatározás, illetve tisztasági 

vizsgálat) legtöbbször a készítmény törzskönyvi dokumentációja alapján, 

folyadékkromatográfiás módszerrel történik; lehetőség van azonban alternatív 

módszerek használatára is. A paracetamol hatóanyagú készítmények közkedvelt 

fájdalom- és lázcsillapítók, számos ilyen készítmény van jelenleg forgalomban; a 

paracetamol legfontosabb bomlásterméke a 4-aminofenol, amelynek monitorozása a 

készítményekben annak toxicitása miatt fontos. Célunk volt egy gyors, egyszerűen 

elvégezhető módszer kidolgozása paracetamoltartalmú készítmények minőségének 

vizsgálatára, ezért határoztuk el kapilláris elektroforézis módszer kidolgozását e célra. 

A kapilláris elektroforézis a folyadékkromatográfia alternatív módszere, melynek 

esetében az elválasztás elve, így a módszer szelektivitása is attól eltérő; a módszer 

előnye a rövid analízisidő és kis oldószerszükséglet, hátránya viszont, hogy a 

módszerfejlesztésre vonatkozóan kevesebb tapasztalat áll rendelkezésre, mint a 

folyadékkromatográfia esetében. 

Időnként szükséges a Laboratóriumban olyan minta vizsgálata, amelyre 

vonatkozóan nincs kidolgozott módszer (egyedi magisztrális készítmények, illegális 

gyógyszerkészítmények), így például analitikai módszert kellett kidolgoznunk egy 

egyedi előirat alapján készült magisztrális végbélkúp benzokain- és 

mazipredontartalmának meghatározására. 

A Gyógyszerminőségi Főosztály feladata a gyógyszerek forgalomba hozatali 

engedélyének kiadását megelőzően a törzskönyvi dokumentáció gyógyszerminőségi 

részének értékelése. A hatóanyagok specifikációjának értékelése során alapvető 

szempont annak elbírálása, hogy a tisztasági vizsgálathoz használt analitikai módszer 

(leggyakrabban fordított fázisú HPLC) alkalmas-e a hatóanyag lehetséges 

szennyezőinek szelektív meghatározására. A fordított fázisú HPLC esetében a 

módszerek alkalmazhatóságát befolyásolja az a tény, hogy a különböző cégek által 

gyártott kromatográfiás oszlopok az eltérő gyártási eljárások miatt eltérő 
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szelektivitással rendelkeznek, így amennyiben a hatóanyag analízisére használt 

oszlopot más cég termékére cseréljük, a módszer szelektivitása megváltozhat. Az 

analitikus számára, és a gyógyszerminőségi értékelő számára is problémát jelent, 

hogy az oszlop szelektivitására vonatkozó információ limitált, ami megnehezíti annak 

eldöntését, hogy a kromatográfiás oszlopok közül melyik alkalmas egy adott célra. 

Doktori munkám részeként, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézete 

és a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem Gyógyszeranalitikai Laboratóriuma közötti 

együttműködés keretében részt vettem egy kutatásban, amelynek célja RP-HPLC 

oszlopok szelektivitásának jellemzésére alkalmazott módszerek összehasonlítása volt. 

Az összehasonlított 3 módszer mindegyike egyszerűen elvégezhető kromatográfiás 

vizsgálatokból számított paramétereket alkalmaz az oszlopok jellemzésére. A 

módszerek összehasonlításánál vizsgáltuk a paraméterek korrelációját, illetve az 

oszlopok gyógyszeranalitikai elválasztások esetében mutatott szelektivitása és az 

egyes módszerekkel meghatározott paraméterek közötti korrelációt. 
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5. A kísérleti munkában felhasznált anyagok és módszerek 

5.1. Kapilláris elektroforézis módszer fejlesztése 

paracetamoltartalmú gyógyszerkészítmények 

vizsgálatára 

5.1.1. Anyagok 

A HPLC tisztaságú acetonitrilt a Carlo Erba cégtől szereztük be. A nátrium-

dihidrogén-foszfát, a trinátrium-foszfát és a nátrium-laurilszulfát különböző 

gyártóktól (Acidum-2, Reanal, Chemolab BO) származott, mindegyik analitikai 

tisztaságú. A mérésekhez használt víz Millipore Elix 3 víztisztító rendszerrel készült. 

A 4-aminofenol a Merck cégtől származott, míg a paracetamol a Sanofi-Wintrop 

cégtől származó másodlagos referenciaanyag. 

5.1.2. A kapilláris elektroforézis mérések körülményei 

A méréseket diódasoros detektorral felszerelt, ChemStation szoftverrel 

vezérelt Hewlett-Packard Model G1600AX 
3D

CE system kapilláris elektroforézis 

készülékkel végeztük. Az elválasztás 64,5 cm teljes hosszúságú, 56 cm effektív 

hosszúságú, 50 m belső átmérővel rendelkező, buborékcellás (150 m), borítatlan 

kvarckapillárisban történt. A kapillárist tartalmazó kazetta hőmérsékletét 20 °C-ra 

termosztáltuk. A mintákat hidrodinamikus injektálással juttattuk be a kapillárisba,  

50 mbar nyomással 6 másodpercig injektáltunk. Az elválasztáshoz 25 kV feszültséget 

alkalmaztunk. A detektálás 240 nm hullámhosszon történt. 

A háttérelektrolit készítéséhez nátrium-laurilszulfátot (75 mM) és nátrium-

dihidrogén-foszfátot (50 mM) vízben oldunk, majd az oldat pH-ját trinátrium-foszfát 

50 mM töménységű oldatával 9,0-re állítjuk. 

A kapillárist az egyes mérési napok kezdetén 1 M nátrium-hidroxid–oldattal 

15 percig kondicionáltuk, ezután vízzel 5 percen át, majd a háttérelektrolittal 15 

percig öblítettük. Az egyes analízisek között a kapillárist a háttérelektrolittal 4 percen 

át öblítettük. 
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5.1.3. Mintaelőkészítés 

Tíz tablettát lemértünk, majd finoman elporítottunk. Az elporított tabletta  

1,0 g paracetamolnak megfelelő mennyiségét acetonitril – víz 15:85 V/V arányú 

elegyének 50 ml-ében ultrahangos vízfürdőn 30 percen át rázatva szuszpendáltuk. A 

rázatás után a mintát megszűrtük. A tartalmi meghatározáshoz a szűrt mintát az 

oldószereleggyel 100-szorosára hígítottuk; a szennyező meghatározásához a 

hígítatlan mintát használtuk. 

A módszer validálása során 4-aminofenollal mesterségesen szennyezett 

készítményeket alkalmaztunk, ekkor az elporított tablettához 0,3, 0,4, illetve 0,5%-

nak megfelelő mennyiségű 4-aminofenolt adtunk, majd a porkeveréket 

homogenizáltuk. A továbbiakban az eljárás (ultrahangos rázatás, szűrés, hígítás) 

megegyezett a fentiekben leírtakkal. 

5.2. Benzokain és mazipredonium-klorid meghatározása 

egyedi magisztrális kúpban fordított fázisú 

folyadékkromatográfiás módszerrel 

5.2.1. Anyagok és eszközök 

A HPLC minőségű acetonitril, metanol és diklórmetán a Carlo Erba cég 

terméke volt. Az 1M sósavat a Carlo Erba cég által gyártott 37%-os sósav hígításával 

állítottuk elő. A 85%-os foszforsav és az ammónium-acetát a Merck, a vízmentes 

ecetsav a Riedel-de-Haën cég terméke; ezek a kémszerek analitikai tisztaságúak 

voltak. A vizsgálatokhoz használt vizet Millipore Elix 3 típusú víztisztító 

berendezéssel állítottuk elő. A benzokain gyógyszeranyagot a Changzhou Sunlight 

Fine Chemical Co., Ltd. cég állította elő, Ph. Eur. 6., míg a mazipredonium-kloridot a 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. (Budapest) gyártotta, OGYI-S-51-1990 

minőségben. A titráláshoz használt 0,1M perklórsav–mérőoldat a hatályos Európai 

Gyógyszerkönyv előírásai szerint készült. 

A pH beállításához Inlab 413 kombinált üvegelektróddal felszerelt Mettler 

Toledo MA 235 pH mérőt alkalmaztunk. 
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5.2.2. Mintaelőkészítés 

A benzokaintartalom meghatározásához a homogenizált minta 1/8 kúpnak 

megfelelő mennyiségét (41,67 mg benzokaint tartalmaz) lemérjük, majd 25 ml 

diklórmetánban oldjuk. Az oldatot 1M sósav 2 × 25,0 ml-ével, majd 50,0 ml-ével 

rázógépben 30 percig összerázzuk; a fázisok szétválasztása után a vizes fázisokat 

egyesítjük, és az 1. mozgófázissal (összetételét lásd 5.2.3 fejezet) 50-szeresére 

hígítjuk. 

A mazipredonium-klorid-tartalom meghatározásához a homogenizált minta 

1/8 kúpnak megfelelő mennyiségét (0,625 mg mazipredonium-kloridot tartalmaz) 

lemérjük, majd 10 ml diklórmetánban oldjuk. Az oldatot 50 mM acetát-tompítóoldat 

(pH 5,0) 3 × 10 ml-ével rázótölcsérben kirázzuk, az egyesített vizes fázisokat a 

tompítóoldattal 50,0 ml-re egészítjük ki; az így kapott oldat 10 ml-ét a 2. 

mozgófázissal (összetételét lásd 5.2.3 fejezet) 25 ml-re hígítjuk. 

50 mM acetát-tompítóoldat (pH 5,0) készítése: 0,771 g ammónium-acetátot 

200 ml vízben oldunk, majd a pH-t vízmentes ecetsavval 5,0-ra állítjuk. 

A módszerfejlesztés, illetve a validálás során saját készítésű modell 

összetétellel dolgoztunk, a mintaelőkészítés a fentiekben leírt módon történt. 

5.2.3. A kromatográfiás elválasztás körülményei 

A vizsgálatot HP 1050 típusú folyadékkromatográfiás rendszerrel végeztük, 

amely automata injektorral, diódasoros detektorral és oszloptermosztáttal van 

felszerelve. A készülék vezérléséhez és adatgyűjtéshez ChemStation szoftvert 

használtunk (verziószám: A.06.03). Mind a benzokain, mind a mazipredonium-klorid 

meghatározásához 20 μl mintát injektáltunk; a benzokain esetében a detektálás 290, a 

mazipredonium-klorid esetében 240 nm-es hullámhosszon történt. 

A benzokain meghatározását YMC Pack ODS AQ oszlopon végeztük (az 

oszlop méretei: 150 mm × 4,6 mm, szemcseméret: 5 μm), mozgófázis: acetonitril – 

85%-os foszforsavval pH 2,5-re beállított víz (30+70 V/V) („1. mozgófázis”); az 

áramlási sebesség 1 ml/min volt. 

A mazipredonium-klorid meghatározását Zorbax eclipse XDB C-18 oszlopon 

végeztük (az oszlop méretei: 150 mm × 4,6 mm, szemcseméret: 5 μm); 

mozgófázisként víz – acetonitril – metanol elegyét (685,8+157,1+157,1 V/V) 
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használtuk, a mozgófázis 3,854 g/l ammónium-acetátot is tartalmazott („2. 

mozgófázis”); az áramlási sebesség 1 ml/min volt. 

5.2.4. A határértéken kívül eső eredmény igazolására használt 

titrálás leírása 

A kúp kb. 66,6 mg benzokaint tartalmazó mennyiségét 5 ml diklórmetánban 

oldjuk. 25 ml vízmentes ecetsavat adunk az oldathoz, majd metilibolya 

diklórmetánnal készült, 0,2% töménységű oldatának 6 cseppjét adjuk az oldathoz. 

Ezután az oldatot 0,1M perklórsav–mérőoldattal addig titráljuk, amíg az oldat zöld 

színű nem lesz. 1 ml 0,1M perklórsav–mérőoldat 16,52 mg benzokainnal 

egyenértékű. 

5.3. Fordított fázisú folyadékkromatográfiás oszlopok 

jellemzése kromatográfiás paraméterekkel 

5.3.1. Hoogmartens és munkatársai által kidolgozott eljárás RP-

HPLC oszlopok jellemzésére 

5.3.1.1. Anyagok 

A pentil-benzolt, a benzilamint, a 2,2’-dipiridilt, a fenolt és a trifenilént az 

Acros Organics cégtől szereztük be (Geel, Belgium). Az uracil a Janssen Chimica 

cégtől (Geel, Belgium), míg az o-terfenil az Aldrich cégtől (Bornem, Belgium) 

származott. A mozgófázis készítéséhez a Fluka cégtől (Buchs, Svájc) származó 

kálium-dihidrogén-foszfátot és a Sigma-Aldrichtól (Seelze, Németország) származó 

foszforsavat használtunk. Minden oldószer és reagens Ph. Eur. minőségű volt. HPLC 

tisztaságú metanolt (Prolabo, Párizs, Franciaország) és AR tisztaságú kémszereket 

használtunk. A mérésekhez használt víz Milli-Q víztisztító rendszerrel készült 

(Millipore, Milford, MA, USA). 
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5.3.1.2. Készülék és folyadékkromatográfiás körülmények 

A vizsgálatokhoz használt készülék Varian (Walnut Creek, California, USA) 

9010 LC pumpából, 20 μl-es hurokinjektorral rendelkező 9100 mintaadagolóból és 

9050 UV-VIS detektorból áll; a detektálási hullámhossz 254 nm. Az adatgyűjtéshez 

ChromPerfect 4.4.0 szoftvert alkalmaztunk (Justice Laboratory Software, Fife, 

Egyesült Királyság). Az áramlási sebesség 1 ml/perc volt; az oszlop hőmérsékletét 

Julabo EC termosztáttal (Julabo, Seelbach, Németország) tartottuk 40 °C-on. A 

tompítóoldatok pH-ját Hamilton kombinált üvegelektróddal (Bonaduz, Svájc) 

felszerelt Consort C831 pH-mérőt (Consort, Turnhout, Belgium) alkalmazva 

állítottuk be. 

5.3.1.3. Az oszlopok paramétereinek meghatározása 

A kromatográfiás oszlopok jellemzésére alkalmazott 4 paraméter értékét 

meghatározott sorrendben (A-B-C) elvégzett 3 kromatográfiás módszerrel határoztuk 

meg (lásd 2. táblázat). Mindegyik oszlopot először az A-módszerben leírt 

mozgófázissal kondicionáltuk, ezután meghatároztuk 3 párhuzamos méréssel a 

rk’benzilamin-fenol pH 2,7 értéket. Ezután a B-módszerben, majd a C-módszerben előírt 

mérést végeztük el. Végül az állófázist a gyártó által az oszlop tárolására előírt 

folyadékkal mostuk át. A benzilamin/fenol relatív retenciós faktort  

(rk’benzilamin-fenol pH 2,7) az A-módszerrel végzett mérésből, a 2,2’-dipiridil retenciós 

faktort (k’2,2’-dipiridil) a B-módszerrel végzett mérésből, a pentil-benzol retenciós faktort 

(k’pentil-benzol) és a trifenilén/o-terfenil relatív retenciót (rk’trifenilén/o-terfenil) a C-

módszerrel végzett mérésből számítjuk; a C-módszerrel végzett mérés esetében az 

uracil segítségével számítjuk a holttérfogat értékét. Mindegyik mérés esetében 3 

párhuzamos mérést végeztünk, a relatív szórás (RSD) értékek 1%-nál kisebbek 

voltak. 
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2. táblázat. A Hoogmartens és munkatársai által kidolgozott eljárás során alkalmazott 

módszerek kromatográfiás oszlopok minősítésére 

Módszer Mozgófázis Minta Paraméter 

A Metanol–víz–0,2 

mol/dm3 kálium-foszfát-

tompítóoldat, pH 2,7* 

(30+90+10 V/V) 

Benzilamin 

Fenol 

rk’benzilamin-fenol pH 2,7 

B Metanol–víz–0,2 

mol/dm3 kálium-foszfát-

tompítóoldat, pH 6,5* 

(30+90+10 V/V) 

2,2’-dipiridil k’2,2’-dipiridil 

C Metanol–víz  

(317+100 V/V) 

Uracil 

Pentil-benzol 

o-terfenil 

Trifenilén 

k’pentil-benzol 

rk’trifenilén/o-terfenil 

* A pH beállítása az elegy szerves komponensének hozzáadása előtt történt. 

Módszer Mintakészítés 

A 5 mg benzilamint és 5 mg fenolt az A-mozgófázis 10 ml-ében oldunk 

B 3 mg 2,2’-dipiridilt a B-mozgófázis 10 ml-ében oldunk 

C 0,1 mg uracilt, 7 mg pentil-benzolt, 0,2 mg o-terfenilt és 0,02 mg trifenilént a C-

mozgófázis 10 ml-ében oldunk 

5.3.2. Euerby és munkatársai által kidolgozott eljárás RP-HPLC 

oszlopok jellemzésére 

5.3.2.1. Anyagok 

A 5.3.1.1 fejezetben leírt anyagokon kívül butil-benzolt és koffeint 

használtunk a vizsgálatok során, melyeket az Acros Organics cégtől szereztünk be. 

5.3.2.2. Készülék és folyadékkromatográfiás körülmények 

Azonosak voltak a 5.3.1.2 fejezetben leírottakkal. 

5.3.2.3. Az oszlopok paramétereinek meghatározása 

Az oszlopok minősítését Euerby és munkatársainak korábbi publikációjában 

[123] leírtak alapján végeztük el. Az oszlopok minősítéséhez meghatározott 

sorrendben (A-B-C-D) elvégzett 4 kromatográfiás módszerrel határoztuk meg a 6 

paraméter értékét. Mindegyik oszlopot először az A-módszerben előírt mozgófázissal 

kondicionáltuk, ezután meghatároztuk 3 párhuzamos méréssel a rk’benzilamin-fenol pH 2,7 
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értéket. Ezután elvégeztük a B-, C-, majd D-módszerben előírt mérést. Végül az 

állófázist a gyártó által az oszlop tárolására előírt folyadékkal mostuk át. A holtidő 

jelzésére a metanol injektálását követően az alapvonalon megjelenő első jelet 

alkalmazzuk. Mindegyik mérés esetében 3 párhuzamos mérést végeztünk, a relatív 

szórás (RSD) értékek 1%-nál kisebbek voltak. 

3. táblázat. Az Euerby és munkatársai által kidolgozott eljárás során alkalmazott 

módszerek kromatográfiás oszlopok minősítésére 

Módszer Mozgófázis Minta Paraméter 

A Metanol–víz  

(8+2 V/V) 

Pentil-benzol 

Butil-benzol 

Trifenilén 

o-terfenil 

kPB 

αCH2 

αT/O 

B Metanol–víz  

(3+7 V/V) 

Koffein 

Fenol 

αC/P 

C Metanol–víz–0,02 

mol/dm3 kálium-foszfát-

tompítóoldat, pH 7,6 

(3+7 V/V) 

Benzilamin-hidroklorid 

Fenol 

αB/P pH 7,6 

D Metanol–víz–0,02 

mol/dm3 kálium-foszfát-

tompítóoldat, pH 2,7  

(3+7 V/V) 

Benzilamin-hidroklorid 

Fenol 

αB/P pH 2,7 

 

Módszer Minta összetétele 

A 0,6 μg/ml pentil-benzol, 0,3 μg/ml butil-benzol, 0,5 μg/ml trifenilén és o-terfenil 

B 1 mg/ml koffein és 0,5 mg/ml fenol 

C 0,5 mg/ml benzilamin-hidroklorid és 0,5 mg/ml fenol 

D 0,5 mg/ml benzilamin-hidroklorid és 0,5 mg/ml fenol 

5.3.3. Snyder és munkatársai által kidolgozott eljárás RP-HPLC 

oszlopok jellemzésére 

5.3.3.1. Anyagok 

A 5.3.1.1 fejezetben leírt anyagokon kívül a 4. táblázatban felsorolt mintákat 

használtunk a vizsgálatok során, melyeket Dr. Snyder ajándékozott a 

laboratóriumnak. 
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4. táblázat. A Snyder és munkatársai által kidolgozott eljárás során használt 

tesztelegyek kromatográfiás oszlopok minősítésére 

 

5.3.3.2. Készülék és folyadékkromatográfiás körülmények 

Azonosak voltak a 5.3.1.2 fejezetben leírottakkal. 

5.3.3.3. Az oszlopok paramétereinek meghatározása 

Az oszlopok minősítését Snyder és munkatársainak korábbi publikációjában 

[106] leírtak alapján végeztük el, a 4. táblázatban látható 18 anyagot használva, 

melyet 7 elegyben injektáltunk. Az általunk minősített oszlopok 250 mm 

hosszúságúak voltak, míg a módszert 150 mm hosszú oszlopok minősítésére 

tervezték, így az előírt paramétereken módosítani kellett: az áramlási sebességet 2,0 

ml/perc értékről 1,2 ml/perc értékre csökkentettük, a túlzott nyomásesés elkerülése 

érdekében. Két mozgófázist alkalmaztunk az analízis során: az első mozgófázis 

összetétele: acetonitril – 60 mM foszfát-tompítóoldat (pH 2,8), a második mozgófázis 

összetétele: acetonitril – 60 mM foszfát-tompítóoldat (pH 7,0). Az első mozgófázist 

alkalmazva, sorban injektáltuk a 7 vizsgált elegyet, illetve a 2a elegy 3 komponensét 

külön-külön is, a csúcsok azonosítása érdekében, mivel úgy tapasztaltuk, hogy a 

csúcsok felcserélődhetnek, majd a mozgófázis váltása után a 4. számú elegyet 

(berberin) injektáltuk. Az előző két módszerrel ellentétben itt nem volt lehetséges 

minden elegyet 3-szor injektálni, a hosszú analízisidők miatt, az 1. számú elegyet 

1. elegy 2a elegy 

tiokarbamid 

amitriptilin 

n-butilbenzoesav 

nortriptilin 

acetofenon 

mefenaminsav 

1a elegy 3. elegy 

N,N dietil-acetamid 

5-fenilpentanol 

etil-benzol 

p-nitrofenol 

anizol 

4-n-hexilanilin 

2. elegy 3a elegy 

N,N dimetil-acetamid 

5,5-difenilhidantoin 

toluol 

benzonitril 

cisz-4-nitrokalkon 

transz-4-nitrokalkon 

4. elegy 

berberin 
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injektáltuk minden vizsgált oszlop esetén 3-szor, vizsgálva az ismételhetőséget; a 

relatív szórás (RSD) értékek 1%-nál kisebbek voltak. 

5.3.3.4. A paraméterek számítása 

Eltérően a másik két módszertől, ahol az oszlopokat jellemző paraméterek 

néhány anyag retenciós idejeként kaphatók meg, illetve két anyag relatív 

retenciójaként számíthatók, a Snyder módszerében alkalmazott paraméterek értéke 

bonyolultabb módon számítható a 18 vizsgált anyag retenciós adataiból. 

Az egyes anyagok retencióját a következő módon számítjuk: 00 / tttk r , 

ahol t0 a tiokarbamid retenciós ideje pH=2,8-n (feltételezzük, hogy pH=7,0-n a 

retenciós idő azonos). Ezután az etil-benzolra vonatkoztatott relatív retenciót 

kiszámítjuk minden egyes vegyületre. Az oszlop paramétereit a (4) egyenlet alapján 

többváltozós lineáris regresszióval számítjuk; a vizsgált anyagoknak a számításokhoz 

szükséges paraméterei a [108] közleményből származnak. 

A C paraméter értéke pH=7,0-n az (5) egyenlet alapján számítható (lásd 

3.5.4.1 fejezet), a berberin retenciójának pH függése alapján. 

5.3.4. A módszerek összehasonlításához alkalmazott elválasztások 

körülményei 

Az elválasztások részletes leírása nem képezi jelen értekezés tárgyát. Az 

elválasztás körülményei a következő közleményekben találhatók leírva: fluoxetin és 

gemcitabin [120], eritromicin és tetraciklin [122], tetrakain [124], amlodipin és 

biszakodil [125-126]. 

5.3.5. Adatfeldolgozás a paraméterek számítása és összehasonlítása 

során 

A kromatográfiás paraméterek meghatározásához használt méréseket 3-szor 

ismételtük (ezalól kivétel volt Snyder módszere, lásd 5.3.3.3 fejezet), a három 

párhuzamos mérés eredményéből átlagot és szórást számítottunk. A Leuvenben 

kifejlesztett módszer és Euerby módszere esetében az értékeket standardizálni kell 

(autoscaling) a (2) egyenlet szerint, az egyes változók eltérő nagyságrendjéből adódó 

különbségek megszüntetése érdekében, míg Snyder módszere esetében az 
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egyenletben szereplő súlyfaktorok játszanak hasonló szerepet. Az F, CDF és FS 

értékek számítása a korábbiakban, a módszerek leírásánál szerepel. 

Az adatsorokon mindhárom módszer esetében főkomponens-analízist 

(principal component analysis, PCA) végeztünk, Statistica 8.0 szoftver 

alkalmazásával (StatSoft, Tulsa, OK, USA). 
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6. Eredmények és értékelésük 

6.1. Kapilláris elektroforézis módszer fejlesztése 

paracetamoltartalmú gyógyszerkészítmények 

vizsgálatára 

6.1.1. A fejlesztendő módszer kiválasztása 

Az irodalmi áttekintés részben láthattuk, hogy számos módszer létezik 

paracetamoltartalmú gyógyszerkészítmények tartalmi meghatározására, köztük 

kapilláris elektroforézis módszerek is, ezek azonban a gyakorlatban nem mindig 

alkalmazhatóak, a speciális műszerigény miatt vagy egyéb okból. A [41] 

közleményben leírt módszer nem megfelelő szelektivitását az okozza, hogy a 

paracetamol és a 4-aminofenol hasonló szerkezete miatt elektroforetikus mobilitásuk 

is hasonló (lásd 5. ábra), így a leírt kapilláris zóna elektroforézis módszer a 

gyakorlatban nem alkalmazható készítményekben 0,5%-nál kisebb mennyiségű 4-

aminofenol szennyező meghatározására (lásd 3.4.1. fejezet), az adott 

koncentrációviszonyok között a csúcsok átlapolása miatt. Célszerűbbnek tűnt ezért az 

elválasztáshoz micelláris elektrokinetikus kromatográfiás módszer (MEKC) 

használata, munkánk célja egy ilyen rendszer kidolgozása volt. 
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5. ábra. A paracetamol és a 4-aminofenol mozgékonyságának pH-függése 

6.1.2. A nátrium-laurilszulfát koncentráció hatása az elválasztásra 

A MEKC módszerfejlesztés során a micellaképző felületaktív anyag 

koncentrációjának optimalizálása alapvető fontosságú. A módszerfejlesztés során a 

nátrium-laurilszulfát koncentrációt 25–150 mM között változtattuk. Úgy tapasztaltuk, 

hogy a koncentráció növelésével az elválasztás szelektivitása növekedett, a micellák 

mennyiségének növelése ugyanakkor növeli az áramerősséget. A 75 mM 

koncentrációt találtuk optimálisnak, ennél magasabb koncentrációk alkalmazásakor 

az elválasztáshoz alkalmazott feszültséget csökkenteni kellett, ami viszont hosszabb 

migrációs időket eredményezett. 

6.1.3. A pH és az ionerősség befolyása az elválasztásra 

A háttérelektrolit pH-ját a 7,0–9,0 tartományban változtatva, a pH növelésével 

javul az elválasztás, míg tovább emelve a pH-t, már nem lép fel ilyen hatás. A pH 

növelése ugyanakkor kedvezőtlen a 4-aminofenol stabilitásának szempontjából – 

mivel a 4-aminofenol fenolos vegyület, oxidációra hajlamos, különösen lúgos 

közegben [127]. A háttérelektrolitban a foszfátkoncentrációt 20–50 mM között 

változtatva, a koncentráció növelése javítja a csúcsszimmetriát, további növelése 
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viszont nagy áramerősséget generál, tehát úgy találtuk, hogy a pH 9,0 és az 50 mM 

foszfátkoncentráció ideális az elválasztás elvégzéséhez. 

6.1.4. Az alkalmazott feszültség hatása az elválasztásra 

Az elválasztáshoz használt feszültség növelése rövidebb analízisidőt és 

hatékonyabb elválasztást eredményez. A túl magas feszültség azonban nagy 

áramerősséget eredményez, ami növeli a Joule-hőt, ezáltal kedvezőtlen a 4-

aminofenol stabilitásának szempontjából az analízis során. A módszerfejlesztés során 

a 15–30 kV feszültségtartományt tanulmányoztuk. A 25 kV feszültséget találtuk 

optimálisnak (áramerősség: 80 μA). 

6.1.5. A módszer validálása 

A módszert a Nemzetközi Harmonizációs Konferencia (International 

Conference of Harmonization, ICH) analitikai módszerek validálására vonatkozó 

irányelve alapján [128], a specifikusság (specificity), pontosság (precision), helyesség 

(torzításmentesség; accuracy), a mennyiségi meghatározás alsó határa (limit of 

quantitation, LOQ), linearitás (linearity) és a zavartűrés (robusztusság, robustness) 

meghatározása alapján validáltuk. 

6.1.5.1. Specifikusság (specificity) 

A módszer specifikusságát 4-aminofenollal mesterségesen szennyezett 

készítmények vizsgálatával igazoltuk, vizsgálva a segédanyagok esetleges zavaró 

hatását. A segédanyagok nem zavarták a szennyező és a hatóanyag meghatározását. 

Mivel a migrációs idők reprodukálhatóak voltak, a módszer alkalmasnak bizonyult a 

paracetamol és 4-aminofenol elválasztására. A 6. ábra 0,3% 4-aminofenollal 

szennyezett gyógyszerkészítmény elektroferogramját mutatja be, míg a 7. ábrán a 

hígított kivonat elektroferogramja látható. Mivel nincs zavaró kölcsönhatás a 

segédanyagokkal, a módszer alkalmas a paracetamol meghatározására. 
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6. ábra. Paracetamol (20 mg ml
-1

) és 4-aminofenol (60 μg ml
-1

) elválasztása 

mesterségesen szennyezett gyógyszerkészítményben 
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7. ábra. Paracetamoltartalom meghatározása gyógyszerkészítményben (200 μg ml
-1

 

paracetamol) 

6.1.5.2. Pontosság (precision) 

A módszer pontosságát (system precision) a következő módon igazoltuk. 

Paracetamol 200 μg ml
-1

 töménységű oldatát egy napon belül 6-szor injektáltuk. A 

csúcsterület és a migrációs idő relatív standard deviációja (RSD) (n=6) 0,32%, illetve 

0,42% volt. 
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Az ismételhetőséget (repeatability) egy homogén mintából (elporított tabletta) 

többszöri mintavételt követő analízissel igazoltuk. 6 oldatot készítettünk, melyek 200 

μg ml
-1

 töménységben tartalmaztak paracetamolt, ezeket egy napon belül injektáltuk. 

A csúcsterület relatív standard deviációja (RSD) (n=6) 1,78% volt. 

6.1.5.3. Helyesség (accuracy) 

A módszerrel a paracetamol meghatározására kapott eredmények helyességét 

egy másik módszerrel történő összehasonlítás alapján állapítottuk meg. 

Összehasonlító módszerként az USP készítménycikkelyében [27] előírt tartalmi 

meghatározási módszert alkalmaztuk (5. táblázat). 

5. táblázat. Három, kereskedelmi forgalomban lévő gyógyszerkészítmény 

hatóanyagtartalmára kapott értékek a saját módszer és az USP-ben előírt HPLC módszer 

esetében 

 

A hatóanyag deklarált 

mennyisége (mg/tabletta) 

Mért értékek (átlag ± S.D.) 

(mg/tabletta) 

MEKC módszer HPLC módszer 

1. készítmény 500 511,6 ± 7,5 500,2 ± 2,1 

2. készítmény 500 493,6 ± 3,8 496,0 ± 0,8 

3. készítmény 250 238,0 ± 0,5 237,0 ± 1,8 

A 4-aminofenol szennyező meghatározásának pontosságát mesterségesen 

szennyezett (spiked) készítmények vizsgálatával igazoltuk. A készítményhez 3 

különböző koncentrációban adtunk 4-aminofenolt (4-aminofenolkoncentráció a 

vizsgálandó kivonatokban: 60, 80 and 100 μg ml
-1

, amely 0,3, 0,4 and 0,5% 

szennyezőnek felel meg a paracetamol 20 mg ml
-1

 koncentrációjához képest); a 

visszanyerés (recovery) 99,9 és 104,1% között volt. 

A három vizsgált készítményben nem volt detektálható mennyiségű 4-

aminofenol (a detektálási határ (LOD) (S/N = 3) értéke a mennyiségi meghatározás 

alsó határából (LOQ) (S/N = 10) becsülhető: 2 μg ml
-1

 a 4-aminofenolra). 
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6.1.5.4. A mennyiségi meghatározás alsó határa (limit of quantitation, LOQ) 

A mennyiségi meghatározás alsó határát (LOQ) (S/N = 10) 6 g ml
-1

-nek 

találtuk a 4-aminofenol esetében (ezen a koncentráción az R.S.D 5,7%). Az ICH 

irányelv [128] előírásai szerint tartalmi meghatározás esetében nem szükséges az 

LOQ meghatározása, így a paracetamol esetében azt nem határoztuk meg. Mivel a 

szennyező- és a paracetamolcsúcs megfelelő elválasztást mutat, a szennyező 

mennyisége kis koncentrációban is meghatározható, tömény oldatokat alkalmazva. 

Paracetamolra nézve 20 mg ml
-1

 töménységű oldatot használva, a mennyiségi 

meghatározás alsó határa 0,03% 4-aminofenolnak felel meg. A módszert a Brit 

Gyógyszerkönyv készítménycikkelyében 4-aminofenol szennyező meghatározására 

előírt módszerrel összehasonlítva, ez a határérték elegendően alacsony, mivel az 

említett cikkely 0,1%-ban limitálja a 4-aminofenol mennyiségét paracetamol 

tablettákban. 

6.1.5.5. Linearitás (linearity) 

A módszer linearitását 4-aminofenol esetében 20–150 g ml
-1

 

koncentrációtartományban; paracetamol esetében 20–260 g ml
-1

 

koncentrációtartományban igazoltuk. A kalibrációs egyenesek a következő 

egyenletekkel írhatók le: paracetamol: 9978,0,106,2102,2 233 rxy  (n=8) 

(8. ábra); 4-aminofenol: 9987,0,108,6104,8 244 rxy  (n=5) (9. ábra), ahol y a 

csúcsterület and x a μg ml
-1

-ben kifejezett koncentráció. 
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8. ábra. Kalibrációs egyenes a paracetamol esetében 

 

 

 

9. ábra. Kalibrációs egyenes a 4-aminofenol esetében 

 

6.1.5.6. A módszer zavartűrése (robusztusság, robustness) 

A módszer zavartűrését úgy vizsgáljuk, hogy megfigyeljük a módszert 

jellemző paraméterek kisebb változtatásának hatását az elválasztásra. A nátrium-

laurilszulfát koncentrációt és a tompítóoldat pH-ját változtatva azt tapasztaltuk, hogy 
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ezen paraméterek ±10%-os változtatásával továbbra is alapvonali elválást mutatott a 

paracetamolnak és a 4-aminofenolnak megfelelő csúcs. 

 

6. táblázat. A validálási adatok táblázatos összefoglalása 

Vizsgálati paraméter Mért adatok 

Szelektivitás / specifitás alapvonali elválás 

(főkomponens+szennyező+segédanyagok) 

Azonosítás migr. idő reprodukálható (n = 6, RSD = 

0,42%) 

Pontosság -rendszeralkalmasság RSD = 0,32% 

(ugyanazon oldatot injektálva) 

    Ismételhetőség RSD = 1,78% (többszörös mintavétel) 

Helyesség (tartalmi meghatározás) lásd az 5. táblázatot 

Visszanyerés (4-aminofenol szennyező) 99,9-104,1% (3 különböző 

koncentrációnál vizsgálva) 

Linearitás paracetamol: 20–260 μg/ml 

4-aminofenol: 20–150 μg/ml 

tartományban igazolt a linearitás 

Mérési tartomány 

Kimutatási határ − 

Meghatározási határ 6 μg/ml (0,03%) 

A módszer zavartűrése vizsgált paraméterek: pH, nátrium-

laurilszulfát koncentráció 

 

6.2. Benzokain és mazipredonium-klorid meghatározása 

egyedi magisztrális kúpban fordított fázisú 

folyadékkromatográfiás módszerekkel 

Az ÁNTSZ-től vizsgálatra az OGYI-ba érkezett, aranyér kezelésére szánt, 

egyedi előirat alapján készült végbélkúp minőségét a beteg kifogásolta. Célunk a kúp 

benzokain- és mazipredonium-klorid-tartalmának meghatározása volt. Hivatalos 

vizsgálati módszer hiányában, illetve mivel az irodalomban nem találtunk módszert 

ugyanilyen összetételű készítmény vizsgálatára, saját módszer kidolgozása vált 

szükségessé, amely a jövőben előforduló hasonló összetételű készítmények 

vizsgálatára is alkalmazható lesz. 
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A kúp összetétele, az orvosi vény alapján: 

Benzocainum 10,0 g 

Mazipredonium chloratum 0,15 g 

Balsamum peruvianum 4,0 g 

Tonogen injekció 1 ampulla (1 mg epinefrint tartalmaz) 

Butyrum cacao  qu. s. 

30 db végbélkúpra (kb. 45 g) 

(Megjegyzés: a gyógyszertárban a kúp Butyrum cacao helyett Adeps solidus 50-nel készült.) 

6.2.1. Módszerfejlesztés és optimalizálás 

6.2.1.1. Benzokaintartalom meghatározása 

A módszerfejlesztés során először a [50] közleményben leírt módszer 

alkalmazhatóságát vizsgáltuk a mintán. Benzokain és mazipredonium-klorid a 

közleményben leírt mozgófázissal készült (acetonitril – foszforsavas vizes fázis 

50+50 V/V), 0,1-0,1 mg/ml töménységű oldatát, majd a két anyagot 0,1-0,1 mg/ml 

töménységben együtt tartalmazó oldatot injektáltuk. Az elválasztás ilyen 

körülmények között nem bizonyult megfelelőnek. Az acetonitril arányát csökkentve a 

mozgófázisban (acetonitril – foszforsavas vizes fázis 30+70 V/V), az elválasztás javul, 

viszont túl kevés acetonitrilt alkalmazva (acetonitril – foszforsavas vizes fázis 15+85 

V/V) a benzokain retenciós ideje túl nagy. A mozgófázis háromféle összetétele közül 

így a második összetétel a legelőnyösebb a benzokain meghatározására („1. 

mozgófázis”). 

A vényen szereplő előirat alapján (de kakaóvaj helyett Adeps solidus 50-et 

alkalmazva) általunk készített modellkúp vizsgálatával igazoltuk, hogy a módszer a 

készítmény vizsgálatára is alkalmas. A kúpból készült kivonatot injektálva 

igazolódott, hogy a meghatározást a kúpalapanyag, illetve a perubalzsamban és a 

Tonogen injekcióban található komponensek nem zavarják (lásd a kromatogramot a 

10. ábrán). 
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10. ábra. Benzokain meghatározása a modellkúpban (1 mazipredon, 2 benzokain) 

 

A mintaelőkészítés optimalizálása során problémát okozott a megfelelő 

kioldóközeg megtalálása. Mivel a kúpalapanyag lipofil, ezért a kúpot először szerves 

oldószerben fel kell oldani, utána viszont kvantitatíve át kell juttatni a vizes fázisba. 

(Szerves oldószerként az elterjedten alkalmazott kloroform helyett az annál némileg 

kevésbé toxikus diklórmetánt alkalmaztuk.) A benzokain gyenge bázis, pKa értéke 

2,8 [129], így csak erősen savas vizes fázissal volt lehetőség az extrakció 

kvantitatívvá tételére. Elsőként 0,1 M sósav alkalmazásával próbálkoztunk, hiszen 

ennek pH-ja 1,0, és így elvárható lenne a benzokain kvantitatív kinyerése, ennek 

ellenére 3-szori kirázással is csupán a bemért mennyiség kb. 40%-át sikerült 

visszanyerni. 1M sósav alkalmazása viszont megfelelőnek bizonyult a benzokain 

kinyerésére. 

6.2.1.2. Mazipredonium-klorid-tartalom meghatározása 

Az előbbiekben tárgyalt kromatográfiás módszer a mazipredonium-klorid 

meghatározására nem alkalmas, mivel a mazipredon kettős csúcsként, a holtidőhöz 

közel jelenik meg. Mivel a mazipredon fizikai-kémiai tulajdonságai, illetve 

koncentrációja a benzokainétól jelentősen eltérnek, a mazipredonium-klorid 

meghatározásához az előzőektől eltérő mintaelőkészítésre is volt szükség. A 

mazipredonium-klorid meghatározásához az [51] közleményben leírt módszerből 

indultunk ki, viszont az ott leírt grádiens elúció helyett izokratikus elúciót végeztünk, 
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illetve más állófázist használtunk, „A kromatográfiás elválasztás körülményei” 

részben (5.2.3 pont) leírtak szerint. A módszer szelektivitását a benzokain 

meghatározására alkalmazott módszerhez hasonlóan a modellkúp vizsgálatával 

igazoltuk (lásd a kromatogramot a 11. ábrán). A mintaelőkészítés a benzokain 

meghatározásához hasonlóan diklórmetános oldás utáni extrakciót jelentett, az 

extrakcióhoz azonban ebben az esetben – figyelembe véve a mazipredon sav-bázis 

tulajdonságait – pH 5,0 tompítóoldatot használtunk. 

 

11. ábra. Mazipredonium-klorid meghatározása a modellkúpban (1 mazipredon, 2 

benzokain) 

 

6.2.2. Validálás 

A két módszer validálását az International Conference on Harmonization 

(ICH) és az OMCL hálózat analitikai módszerek validálására vonatkozó irányelvei 

[128; 130] alapján végeztük. A módszer szelektivitása a módszerfejlesztés során 

igazolódott; a validálás során a módszer pontosságát (precision), helyességét 

(torzításmentesség; accuracy), illetve a meghatározás linearitását (linearity) igazoltuk, 

a benzokain és a mazipredonium-klorid esetében egyaránt. 

6.2.2.1. Pontosság (precision) 

A módszerpontosság igazolásához a rendszerpontosságot és a módszer 

ismételhetőségét vizsgáltuk. 
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A rendszerpontosság meghatározásához egy referenciaoldatot (benzokain, 

illetve mazipredon 10 μg/ml töménységű oldatát) 6-szor injektálva vizsgáltuk a 

csúcsterületek szórását. A benzokain esetében a csúcsterületek relatív szórása (RSD) 

0,31%, a mazipredonium-klorid esetében 1,00%. 

A két módszer ismételhetőségének meghatározásához a modellkúp független 

beméréseinek vizsgálatával kapott eredmények szórását vizsgáltuk. A benzokain 

esetében (a hosszadalmas mintaelőkészítés miatt) 3 független bemérést, a 

mazipredonium-klorid esetében 6 független bemérést végeztünk. A benzokain 

esetében a csúcsterületek relatív szórása 2,91%, a mazipredonium-klorid esetében 

2,59%. 

6.2.2.2. Helyesség (accuracy) 

A két módszer helyességének igazolásához a modellkúp benzokain- és 

mazipredonium-klorid-tartalmát mértük meg a módszerrel (az ismételhetőség és a 

helyesség igazolása ugyanazon mérésekkel történt). Igazoltuk, hogy a kúp 

készítéséhez bemért mennyiségek a módszerrel visszamérhetőek. 

Visszanyerés benzokainra: 97,8% (n = 3, RSD: 2,91%). 

Visszanyerés mazipredonium-kloridra: 98,0% (n = 6, RSD: 2,59%). 

6.2.2.3. Linearitás (linearity) 

A módszerek linearitását a benzokain esetében 5-40 μg/ml, a mazipredon 

esetében 1,25-10 μg/ml tartományban igazoltuk, a csúcsterület a koncentráció 

függvényében a következő egyenletekkel írhatók le: 29,1085,117 xy , 

9999,02r  (benzokain) (n = 5) (12. ábra), ,051,273,32 xy  

9999,02r (mazipredonium-klorid) (n = 5) (13. ábra). 
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12. ábra. Kalibrációs egyenes a benzokain esetében 

 

 

13. ábra. Kalibrációs egyenes a mazipredon esetében 
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7. táblázat. A validálási adatok táblázatos összefoglalása 

Vizsgálati paraméter Mért adatok (benzokain) Mért adatok (mazipredon) 

Szelektivitás alapvonali elválás 

(hatóanyagok+kúpalapanyag) 

alapvonali elválás 

(hatóanyagok+kúpalapanyag) 

Pontosság -

rendszeralkalmasság 

RSD = 0,31% 

(ugyanazon oldatot injektálva) 

RSD = 1,00% 

(ugyanazon oldatot injektálva) 

    Ismételhetőség RSD = 2,91% (többszörös 

mintavétel) 

RSD = 2,59% (többszörös 

mintavétel) 

Helyesség Visszanyerés: 97,8% (n = 3, RSD: 

2,91%) 

Visszanyerés: 98,0% (n = 6, RSD: 

2,59%) 

Linearitás egyenes egyenlete: 

29,1085,117 xy  

9999,02r  (n = 5) 

egyenes egyenlete: 

052,273,32 xy  

9999,02r  (n = 5) 

Mérési tartomány  

 

6.2.3. A panaszolt minta vizsgálata 

A módszerek validálása után sor került a panaszolt kúpminta vizsgálatára. 3-3 

párhuzamos bemérésből határoztuk meg a benzokain-, illetve mazipredonium-klorid-

tartalmat. A készítményre vonatkozó követelményeket, amelynek alapján a minősítés 

történt, az OGYI-P-25-1988 irányelv tartalmazza [131]. Ennek alapján a készítmény 

minősítése megfelelő, amennyiben a benzokaintartalom az előírt mennyiségtől 

legfeljebb ±7%-kal, a mazipredonium-klorid-tartalom legfeljebb ±10%-kal tér el. A 

készítmény elfogadható, ha a benzokaintartalom az előírt mennyiségtől legfeljebb 

±10%-kal, a mazipredonium-klorid-tartalom legfeljebb ±15%-kal tér el. A panaszolt 

minta esetében az eltérés ennél nagyobb volt mindkét hatóanyag esetében, a pontos 

eredményeket itt nem közöljük. 

6.2.4. A határértéken kívül eső eredmény kivizsgálása 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet Laboratóriumának minőségügyi 

szabályzata szerint, amennyiben egy minta vizsgálata során határértéken kívül eső 

eredmény születik, ennek okát ki kell vizsgálni, elkerülendő, hogy a mérés hibája 

következtében „nem megfelelő” minősítést kapjon egy egyébként megfelelő minta. 

Amennyiben indokolt, a minta újravizsgálata szükséges, melyet egy másik analitikus 

végezhet el. 
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Mivel a „nem megfelelő” minősítésnek komoly következményei vannak, ezért 

indokoltnak tartottuk a vizsgálat megismétlését a minta esetében, a benzokaintartalom 

esetében egy független módszerrel, míg a mazipredonium-klorid-tartalom esetében 

ugyanazon módszerrel, de más analitikus által végezve a mérést. 

A benzokain aromás primer aminként jégecetes közegben perklórsavval 

titrálható [132-133]. Független módszerként ezt alkalmaztunk a HPLC-vel kapott 

eredmény megerősítésére (a módszer leírását lásd fenn). Először a modellkúpot 

titráltuk, a visszanyerés ellenőrzésére. 3 párhuzamos mérést végezve, a visszanyerés 

100,6% volt (n = 3, RSD = 0,60%). A vizsgálati mintát megtitrálva, az eredmény 

alátámasztotta a folyadékkromatográfiás módszerrel kapott eredményt. A 

mazipredonium-klorid meghatározásának más analitikus által történő megismétlése is 

megerősítette a minta megengedettnél alacsonyabb hatóanyagtartalmát. 

Megállapíthattuk tehát, hogy a minta nem megfelelő. 

6.3. Fordított fázisú folyadékkromatográfiás oszlopok 

jellemzése kromatográfiás paraméterekkel 

6.3.1. A Hoogmartens és az Euerby által kidolgozott módszer 

összehasonlítása 

6.3.1.1. A paraméterek összehasonlítása a korrelációs koefficiens alapján 

A két módszert összehasonlítva látható, hogy a két módszer három-három 

paramétert azonos anyagok retenciójaként, illetve relatív retenciójaként definiál: a 

k’pentil-benzol, a rk’benzilamin-fenol pH 2,7 és a rk’trifenilén/o-terfenil paramétereket mindkét 

módszer alkalmazza, ugyanakkor a paraméterek meghatározásához alkalmazott 

kromatográfiás körülmények eltérőek, tehát a paraméterek mégsem teljesen azonosak. 

A két módszerrel meghatározott paraméterek közötti korrelációt úgy ellenőriztük, 

hogy a vizsgálathoz használt 63 oszlopnak (lásd 8. táblázat) a két módszerrel kapott 

paramétereit egymás függvényében ábrázoltuk, lineáris regressziót számítottunk és 

meghatároztuk a korrelációs koefficienst (r
2
). A két módszerben a hidrofób 

kölcsönhatási képességet leíró paraméterek (k’pentil-benzol) közötti korrelációs 

koefficiens értéke 0,99 volt, a regressziós egyenes egyenlete: y = 1,006x−0,027; a 
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szilanol aktivitást leíró paraméterek (rk’benzilamin-fenol pH 2,7) közötti korrelációs 

koefficiens értéke 0,93, az egyenes egyenlete y = 0,934x + 0,001, míg az 

alakszelektivitást jellemző paraméter esetében r
2
 = 0,99, az egyenlet y = 

1,032x−0,046. Látható tehát, hogy három-három paraméter a két módszer esetében 

igen jó egyezést mutat. 
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8. táblázat. A leuveni módszer és az Euerby-féle módszer összehasonlítására alkalmazott 

RP-LC oszlopok listája, a gyártó által megadott jellemzőkkel 

Sorszám Név l (mm) Ø (mm) Szemcsem. (μm) Pórusm. (Å) Gyártó/szállító 

1 Acclaim 3μm 150 4,6 3 300 Dionex 

2 Acclaim 5μm 250 4,6 5 120 Dionex 

3 ACE 5 C18 250 4,6 5 100 Achrom 

4 Alltima AQ 250 4,6 5 100 Alltech 

5 Alltima C18 250 4,6 5 117 Alltech 

6 Alltima HP C18 250 4,6 5 100 Alltech 

7 Alltima HP C18 Amide 250 4,6 5 100 Alltech 

8 Brava BDS C18 250 4,6 5 145 Alltech 

9 Capcell Pak C18 ACR 250 4,6 5 80 
Shiseido Fine 

Chemicals 

10 Capcell Pak C18 AQ 250 4,6 5 80 
Shiseido Fine 

Chemicals 

11 Capcell Pak C18 MG 250 4,6 5 90 
Shiseido Fine 

Chemicals 

12 Capcell Pak C18 UG120 250 4,6 5 120 
Shiseido Fine 

Chemicals 

13 Chromolith Performance 100 4,6   20000/130* Merck 

14 Discovery C18 250 4,6 5 180 Supelco 

15 Discovery HS C18 250 4,6 5 120 Supelco 

16 Exsil ODS 5μm 250 4,6 5 80 SGE 

17 Hamilton Hx Sil C18 250 4,6 5 312 Hamilton 

18 Hydrospher C18 250 4,0 5 120 YMC 

19 HyPURITY Advance 250 4,6 5 190 
Thermo Electron 

Corporation 

20 HyPURITY Aquastar 250 4,6 5 190 
Thermo Electron 

Corporation 

21 HyPURITY C18 250 4,6 5 190 
Thermo Electron 

Corporation 

22 Inertsil ODS-2 250 4,6 5 150 GL Sciences Inc. 

23 Inertsil ODS-3 250 4,6 5 100 GL Sciences Inc. 

24 Inertsil ODS-80A 250 4,6 5 80 GL Sciences Inc. 

25 Inertsil ODS-P 250 4,6 5 100 GL Sciences Inc. 

26 Kromasil KR100-5C18 250 4,6 5 100 EKA Chemicals 

27 LiChrosorb RP-18 250 4,6 5 100 Merck 

28 LiChrospher 100 RP-18 250 4,6 5 100 Merck 

29 MP-Gel ODS-5 250 4,0 5 120 YMC/OmniChrom 

30 Omnispher 5 C18 250 4,6 5 110 Varian 

31 Platinum C18 250 4,6 5 100 Alltech 

32 Platinum EPS C18 250 4,6 5 100 Alltech 

33 Polaris 5 C18-A 250 4,6 5 180 Varian 

34 Prevail Amide 250 4,6 5 190 Alltech 

35 Prevail C18 250 4,6 5 110 Alltech 

36 Prevail Select C18 250 4,6 5 120 Alltech 

37 Prontosil 120-5-C18 AQ 250 4,6 5 120 BISCHOFF 

38 
Prontosil 120-5-C18 AQ 

PLUS 
250 4,6 5 120 BISCHOFF 

39 
Prontosil 120-5-C18-ace-

EPS 
250 4,6 5 120 BISCHOFF 
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40 Prontosil 120-5-C18-H 250 4,6 5 120 BISCHOFF 

41 Prontosil 120-5-C18-SH 250 4,6 5 120 BISCHOFF 

42 Prontosil 60-5-C18 H 250 4,6 5 60 BISCHOFF 

43 Purospher RP-18e 250 4,6 5 90 Merck 

44 Purospher Star RP-18 250 4,6 5 120 Merck 

45 Pursuit 5 C18 250 4,6 5 180 Varian 

46 Restek Allure C18 250 4,6 5 60 Restek 

47 Restek Pinnacle DB C18 250 4,6 5 140 Restek 

48 Restek Pinnacle II C18 250 4,6 5 110 Restek 

49 Restek Ultra C18 250 4,6 5 100 Restek 

50 Supelcosil LC-18 250 4,6 5 100 Supelco 

51 Supelcosil LC-18 DB 250 4,6 5 100 Supelco 

52 Superspher 100 RP-18 250 4,6 5 100 Merck 

53 Uptisphere 5 ODB-25QS 250 4,6 5 120 Interchrom/Achrom 

54 Wakosil II 5C18RS 250 4,6 5 120 SGE 

55 Xterra MS C18 250 4,6 5 125 Waters 

56 Xterra RP C18 250 4,6 5 125 Waters 

57 YMC-Pack Pro 3 C18 250 4,6 3 120 YMC 

58 YMC-Pack Pro 5 C18 250 4,6 5 120 YMC 

59 YMC-Pack Pro C18 RS 250 4,6 5 80 YMC 

60 Zorbax Eclipse XDB - C18 250 4,6 5 80 Agilent 

61 Zorbax Extend - C18 250 4,6 5 80 Agilent 

62 Zorbax SB - Aq 250 4,6 5 80 Agilent 

63 Zorbax SB - C18 250 4,6 5 80 Agilent 

* makropórus/mezopórus 



 71 

6.3.1.2. Összehasonlítás főkomponens-analízissel 

Az irodalmi áttekintésben láttuk, Hoogmartens és munkatársai milyen módon 

alkalmaztak főkomponens-analízist a módszer kidolgozása során, a paraméterek 

számának csökkentése érdekében. A főkomponens-analízis alkalmazásának célja a 

paraméterek közötti korreláció vizsgálata volt, annak érdekében, hogy minél 

kevesebb paramétert használva minél több független információ legyen nyerhető az 

állófázis tulajdonságairól, a paraméterek korrelációja a PC1-PC2 faktorsúly-

grafikonokon (loading plots) látható. A 14. ábrán látható a Hoogmartens-féle 

módszerben használt 4 paramétert, a 15. ábrán pedig az Euerby-féle módszerben 

alkalmazott 6 paramétert ábrázoló faktorsúly-grafikon (loading plot). A 14. ábrán 

látható, hogy a szilanol aktivitást és a fémszennyezőt jellemző paraméterek (rk’ 

benzilamin/fenol pH 2.7 és k’2,2’-dipiridil) viszonylag közel helyezkednek el a grafikonon, tehát 

némi korreláció van a két paraméter között, míg a 15. ábrán látszik, hogy az Euerby 

módszerében alkalmazott paraméterek közül a felületi borítottságot jellemző 

paraméterek (kpentil-benzol és kpentil-benzol/butil-benzol) közvetlenül egymás mellett 

helyezkednek el, vagyis az egyik paraméter alkalmazása felesleges. Összehasonlítva a 

két grafikont, látható, hogy a megfelelő paraméterek sorrendje azonos (a megfelelő 

pontok egymáshoz képest 90 °-kal vannak elforgatva). 

A PC1-PC2 score plot grafikonokon (16. és 17. ábra) a kromatográfiás 

állófázisok hasonlósága és különbözősége figyelhető meg. Látható, hogy az 

állófázisok hasonló csoportokat alkotnak mindkét grafikonon, például a 42., 46. és 59. 

számú állófázisok mindkét grafikon esetében (összevetve a faktorsúly-, loading plot 

grafikonnal) a hidrofób kölcsönhatási képességet jellemző paraméter irányában 

helyezkedik el, ami magyarázható azzal, hogy mindegyik oszlop esetében magas a 

széntartalom (Prontosil 60-5-C18-H, Restek Allure és YMC-Pro Pack RS; a 

széntartalom 21%, 27% illetve 22%). Más, egymáshoz hasonló paraméterekkel 

rendelkező állófázisok csoportjai is megfigyelhetők, például a 25. és 27. számú 

oszlopok (mindkettő polimer módosítású C18 oszlop, nem bázisdezaktivált) mindkét 

rendszerben a szilanolcsoportot jelző paraméterek irányában helyezkednek el. A 7., 

34., 36., 56. számú oszlopok (mindannyian felvitt poláris csoportot tartalmazó, 

„embedded” állófázisok) egy újabb csoportot alkotnak, míg a 19. számú állófázis 
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(szintén „embedded” állófázis) szintén a csoporthoz közel helyezkedik el. A 4. és 35. 

állófázisok, melyek poláris csoport felvitelével utószilanizált („polar endcapped”) 

állófázisok szintén egymás mellett helyezkednek el mindkét rendszerben. 

Megfigyelhető tehát, hogy az állófázisok központi csoportja és a központi csoporton 

kívüli állófázis-csoportok mindkét rendszerben hasonlóak, vagyis a két rendszerrel 

hasonlóan lehet az állófázisokat csoportosítani. 

 
14. ábra. PC1-PC2 faktorsúly-grafikon (loading plot), a Hoogmartens-féle módszer 

paramétereinek alapján 

 

 
15. ábra. PC1-PC2 faktorsúly-grafikon (loading plot), az Euerby-féle módszer 

paramétereinek alapján 
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16. ábra. PC1-PC2 score plot, a Hoogmartens-féle módszer alapján 

 

17. ábra. PC1-PC2 score plot, az Euerby-féle módszer alapján 
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6.3.1.3. Összehasonlítás 7 gyógyszerkönyvi elválasztás alapján 

A két módszer gyakorlati szempontból történő összehasonlítása érdekében 7, 

az Európai Gyógyszerkönyvben előírt vagy az irodalomban leírt elválasztást 

végeztünk el a 8. táblázatban felsorolt állófázisokon. Az állófázisok szelektivitását az 

egyes elválasztások esetében a CRF értékkel jellemeztük (lásd 3.5.2.2 fejezet). 

Azokat az állófázisokat tekintettük megfelelően szelektívnek az adott elválasztás 

esetében, amelyek esetében CRF = 1, vagyis az összes csúcs alapvonali elválást 

mutat, kivéve a fluoxetin és a tetraciklin esetét, amelyeknél szinte mindig jelen volt 

két részben együtt eluálódó csúcs, ezeknél a szelektivitási kritérium CRF ≥ 0,8. A 

megfelelő szelektivitású oszlopok paramétereit átlagolva (kivéve a Grubbs 

módszerével azonosított, kiugró értékeket mutató oszlopokat), egy ideális virtuális 

referenciaoszlopot definiáltunk, melyet referenciaoszlopként használtunk az 

állófázisok sorba rendezésénél. Az oszlopokat a virtuális referenciaoszlophoz képest, 

a növekvő F- és CDF-értékek alapján rendeztük sorba. A sorba rendezett oszlopokat a 

növekvő F- és CDF-értékek alapján 3-3 csoportba osztottuk, és megfigyeltük az egyes 

csoportokban a megfelelő szelektivitású állófázisok számát. A két módszer 

összehasonlítására az oszlopok sorrendjéből számított determinációs koefficienst (R
2
) 

alkalmaztuk. 

A 9. és 10. táblázatban látható az oszlopok sorrendje az amlodipin elválasztásánál 

megfelelő szelektivitást mutató oszlopokból számított virtuális referenciaoszlophoz 

képest sorba rendezve, a leuveni és az Euerby-féle módszer használatával, míg a 11. 

táblázat mutatja az egyes csoportokban a megfelelő szelektivitású állófázisok számát. 
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9. táblázat. Az állófázisok sorrendje növekvő F-értékek szerint (KUL módszer), a 

következő paraméter átlagértékekhez képest: k’amb: 0,317, rk’ba/ph 2.7:-0,141, k’2,2’-dip: -

0,106, rk’tri/o-ter: -0,138 (virtuális ideális referenciaoszlop, az amlodipin elválasztása 

alapján) 

 

No. Név k’ amb rk’ ba/ph pH 2.7 k’ 2,2’-dip rk’ tri/o-ter  F-érték CRF 
9 Capcell Pak C18 ACR 0.385 -0.282 -0.278 -0.154 0.055 1.00 

52 Superspher 100 RP-18 0.679 0.026 0.000 0.019 0.194 1.00 
30 Omnispher 5 C18 0.667 -0.151 -0.230 0.150 0.221 1.00 
22 Inertsil ODS-2 0.434 -0.523 -0.241 0.077 0.225 1.00 
41 Prontosil 120 5 C18 SH 0.392 -0.091 0.327 -0.328 0.231 1.00 
61 Zorbax Extend - C18 0.635 -0.292 -0.370 -0.333 0.232 1.00 
48 Restek Pinnacle II C18 0.148 0.135 -0.425 -0.310 0.236 1.00 
15 Discovery HS C18 0.803 -0.192 -0.186 -0.255 0.259 1.00 
17 Hamilton Hx Sil C18 0.329 -0.063 0.382 -0.305 0.272 1.00 
53 Uptisphere 5 ODB-25QS 0.579 -0.136 -0.123 -0.618 0.300 1.00 
44 Purospher Star RP-18 0.641 -0.249 0.318 -0.039 0.306 1.00 
40 Prontosil 120 5 C18 H -0.092 -0.069 -0.288 -0.501 0.337 1.00 
29 MP-Gel ODS-5 0.225 -0.285 0.231 0.423 0.456 1.00 
57 YMC-Pack Pro 3 C18  0.554 -0.385 -0.105 -0.846 0.618 1.00 
60 Zorbax Eclipse XDB - C18 0.334 -0.175 -0.449 -0.847 0.623 1.00 
11 Capcell Pak C18 MG 0.700 -0.165 0.016 -0.841 0.657 1.00 
37 Prontosil 120 5 C18 AQ -0.133 -0.024 -0.215 -0.797 0.662 1.00 
58 YMC-Pack Pro 5 C18 0.277 -0.486 -0.359 -0.840 0.679 1.00 
2 Acclaim 5 μ m 0.975 -0.133 -0.002 -0.644 0.701 1.00 

26 Kromasil KR100-5C18 1.157 -0.080 0.022 -0.187 0.728 1.00 
3 ACE 5 C18 -0.278 -0.078 -0.734 -0.242 0.763 1.00 

12 Capcell Pak C18 UG120 -0.094 -0.358 -0.578 -0.774 0.844 1.00 
54 Wakosil II 5 C18 RS 0.313 -0.340 -0.059 -1.037 0.850 1.00 
63 Zorbax SB - C18 -0.188 0.141 -0.262 -0.864 0.887 0.96 
47 Restek Pinnacle DB C18 -0.386 0.171 -0.712 -0.254 0.972 1.00 
5 Alltima C18 0.747 -0.150 0.843 -0.097 1.088 1.00 

49 Restek Ultra C18 1.346 -0.165 0.076 -0.181 1.094 1.00 
45 Pursuit 5 C18 -0.406 -0.135 -0.699 -0.647 1.135 1.00 
10 Capcell Pak C18 AQ -0.571 -0.404 0.139 -0.653 1.182 1.00 
18 Hydrospher C18 -0.226 -0.435 -0.323 -1.088 1.331 1.00 
39 Prontosil 120 5 C18 ace EPS 0.045 -0.560 -0.512 0.832 1.356 1.00 
23 Inertsil ODS-3 1.164 -0.426 0.437 -0.764 1.485 1.00 
14 Discovery C18 -0.705 -0.159 -0.856 -0.358 1.657 1.00 
55 Xterra MS C18 -0.436 -0.145 -0.459 -1.124 1.665 1.00 
51 Supelcosil LC-18 DB -0.614 0.330 -0.620 -0.730 1.703 1.00 
21 HyPURITY C18 -0.847 -0.114 -0.929 -0.160 2.032 1.00 
33 Polaris 5 C18-A -0.853 -0.147 -0.856 0.276 2.102 1.00 
8 Brava BDS C18 -1.026 0.200 -0.530 -0.077 2.105 1.00 
6 Alltima HP C18  -0.808 -0.068 -0.856 -0.683 2.131 1.00 

43 Purospher RP-18e 1.036 -0.318 0.969 0.557 2.186 1.00 
38 Prontosil 120 5 C18 AQ PLUS 0.268 -0.410 1.275 0.451 2.327 1.00 
13 Chromolith Performance -1.162 -0.289 -0.880 -0.332 2.845 0.96 
24 Inertsil ODS-80A 1.632 -0.378 0.831 -0.731 3.016 1.00 
56 Xterra RP C18 -1.151 -0.316 -0.978 0.732 3.702 1.00 
16 Exsil ODS 5 μ m -0.148 0.532 1.595 0.520 3.993 0.82 
1 Acclaim 3 μ m -1.299 -0.005 -1.147 -0.762 4.104 0.82 

42 Prontosil 60 5 C18 H 2.185 -0.391 0.725 -0.609 4.465 1.00 
59 YMC-Pack Pro C18 RS 2.383 -0.502 0.359 -0.648 4.875 1.00 
46 Restek Allure C18 2.561 -0.222 0.836 -0.310 5.958 1.00 
62 Zorbax SB - Aq -1.799 0.283 -0.396 -1.414 6.369 0.00 
34 Prevail Amide -1.503 -1.271 -0.877 1.048 6.588 1.00 
28 LiChrospher 100 RP-18 0.513 0.811 2.260 0.531 6.989 0.95 
31 Platinum C18 -1.502 1.662 -0.687 -0.584 7.092 0.00 
36 Prevail Select C18 -0.878 -1.130 -0.881 2.020 7.663 0.98 
35 Prevail C18 -0.299 -0.094 1.867 2.002 8.853 0.00 
4 Alltima AQ -0.372 -0.035 1.680 2.146 8.887 1.00 
7 Alltima HP C18 Amide  -1.370 -0.757 -1.221 2.438 11.101 1.00 

19 HyPURITY Advance -1.964 -2.248 -1.466 1.231 13.369 0.36 
32 Platinum EPS C18 -1.620 2.975 0.072 1.384 15.811 0.00 
27 LiChrosorb RP-18 -0.458 3.307 1.766 0.731 16.745 0.77 
20 HyPURITY Aquastar -1.589 0.438 -0.386 3.577 17.845 0.00 
50 Supelcosil LC-18 -0.352 5.096 -0.581 -0.527 28.253 1.00 
25 Inertsil ODS-P 1.024 -0.277 4.728 2.348 30.063 0.35 
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10. táblázat. Az állófázisok sorrendje növekvő CDF-értékek szerint (Euerby-módszer), a 

következő paraméter átlagértékekhez képest: kPB: 0,395, αCH2: 0,377, αT/O: -0,372, αC/P: -

0,308, αB/P pH 7.6: -0,373, αB/P pH 2.7: -0,140 (virtuális ideális referenciaoszlop, az amlodipin 

elválasztása alapján) 

 

No. Név k PB α CH2 α T/O α C/P α B/P pH 7.6  α B/P pH 2.7  CDF érték CRF 
41 Prontosil 120 5 C18 SH 0.322 0.298 -0.333 -0.149 -0.236 -0.116 0.240 1.00 
53 Uptisphere 5 ODB-25QS 0.654 0.634 -0.622 -0.330 -0.481 -0.151 0.456 1.00 
48 Restek Pinnacle II C18 0.093 0.552 -0.318 -0.506 -0.421 0.080 0.463 1.00 
44 Purospher Star RP-18 0.650 0.232 -0.061 -0.373 -0.503 -0.309 0.482 1.00 
9 Capcell Pak C18 ACR 0.484 0.052 -0.183 -0.556 -0.503 -0.228 0.485 1.00 

52 Superspher 100 RP-18 0.645 0.450 -0.002 -0.443 -0.439 -0.038 0.487 1.00 
60 Zorbax Eclipse XDB - C18 0.403 0.659 -0.829 -0.304 -0.404 -0.070 0.542 1.00 
15 Discovery HS C18 0.871 0.555 -0.276 -0.497 -0.510 -0.231 0.574 1.00 
22 Inertsil ODS-2 0.384 0.166 0.045 -0.507 -0.280 -0.454 0.604 1.00 
61 Zorbax Extend - C18 0.552 0.915 -0.299 -0.528 -0.491 -0.218 0.623 1.00 
11 Capcell Pak C18 MG 0.794 0.426 -0.833 -0.353 -0.535 -0.229 0.641 1.00 
12 Capcell Pak C18 UG120 -0.042 0.265 -0.771 -0.452 -0.536 -0.248 0.650 1.00 
58 YMC-Pack Pro 5 C18 0.370 0.764 -0.823 -0.362 -0.521 -0.352 0.651 1.00 
54 Wakosil II 5 C18 RS 0.276 0.384 -1.012 -0.290 -0.383 -0.255 0.662 1.00 
30 Omnispher 5 C18 0.669 0.615 0.148 -0.510 -0.430 -0.058 0.672 1.00 
5 Alltima C18 0.807 0.395 -0.082 -0.013 0.084 -0.067 0.745 1.00 
2 Acclaim 5 μ m 0.934 0.845 -0.635 -0.427 -0.482 -0.189 0.779 1.00 

29 MP-Gel ODS-5 0.271 0.340 0.364 -0.172 -0.189 -0.208 0.785 1.00 
3 ACE 5 C18 -0.374 0.241 -0.209 -0.314 -0.402 -0.108 0.800 1.00 

57 YMC-Pack Pro 3 C18  0.812 0.768 -0.834 -0.300 -0.520 -0.425 0.802 1.00 
37 Prontosil 120 5 C18 AQ -0.197 0.115 -0.764 -0.053 -0.236 -0.065 0.814 1.00 
17 Hamilton Hx Sil C18 0.310 0.220 -0.320 0.263 0.156 0.094 0.834 1.00 
45 Pursuit 5 C18 -0.361 0.314 -0.634 -0.420 -0.537 0.011 0.841 1.00 
47 Restek Pinnacle DB C18 -0.363 0.395 -0.274 -0.561 -0.497 0.122 0.856 1.00 
23 Inertsil ODS-3 1.134 0.428 -0.750 -0.314 -0.457 -0.373 0.867 1.00 
40 Prontosil 120 5 C18 H -0.112 -0.163 -0.501 -0.093 0.000 -0.020 0.875 1.00 
18 Hydrospher C18 -0.052 0.221 -1.074 -0.149 -0.472 -0.369 0.897 1.00 
49 Restek Ultra C18 1.257 0.637 -0.186 -0.522 -0.510 -0.215 0.956 1.00 
24 Inertsil ODS-80A 1.180 0.468 -0.665 -0.282 0.125 -0.205 0.981 1.00 
26 Kromasil KR100-5C18 1.310 0.713 -0.221 -0.506 -0.508 -0.125 1.015 1.00 
43 Purospher RP-18e 0.965 0.598 0.513 -0.308 -0.465 -0.346 1.098 1.00 
14 Discovery C18 -0.704 0.245 -0.363 -0.462 -0.496 -0.152 1.125 1.00 
55 Xterra MS C18 -0.434 0.182 -1.105 -0.430 -0.538 -0.215 1.145 1.00 
51 Supelcosil LC-18 DB -0.584 0.108 -0.729 -0.274 -0.368 0.442 1.224 1.00 
63 Zorbax SB - C18 -0.262 0.627 -0.982 0.376 -0.017 0.114 1.236 0.96 
38 Prontosil 120 5 C18 AQ PLUS 0.260 0.013 0.405 0.344 0.111 -0.519 1.249 1.00 
21 HyPURITY C18 -0.821 0.178 -0.142 -0.363 -0.410 -0.007 1.263 1.00 
6 Alltima HP C18  -0.830 0.260 -0.678 -0.307 -0.321 -0.177 1.270 1.00 

10 Capcell Pak C18 AQ -0.463 -0.764 -0.662 0.046 -0.306 -0.411 1.525 1.00 
33 Polaris 5 C18-A -0.838 -0.303 0.276 -0.507 -0.533 -0.014 1.576 1.00 
39 Prontosil 120 5 C18 ace EPS 0.032 -0.461 0.819 -0.747 -0.524 -0.524 1.617 1.00 
13 Chromolith Performance -1.146 0.127 -0.347 -0.119 0.160 -0.413 1.684 0.96 
8 Brava BDS C18 -1.005 -0.228 -0.061 0.176 -0.012 0.358 1.743 1.00 

28 LiChrospher 100 RP-18 0.514 0.235 0.483 0.529 0.693 0.828 1.881 0.95 
42 Prontosil 60 5 C18 H 1.975 1.226 -0.596 0.006 0.050 -0.317 1.890 1.00 
1 Acclaim 3 μ m -1.442 0.828 -0.693 -0.453 -0.516 -0.187 1.930 0.82 

59 YMC-Pack Pro C18 RS 2.446 1.370 -0.623 -0.510 -0.527 -0.418 2.323 1.00 
46 Restek Allure C18 2.738 0.863 -0.326 -0.428 -0.248 -0.303 2.405 1.00 
16 Exsil ODS 5 μ m -0.111 0.202 0.478 1.032 1.776 0.625 2.830 0.82 
56 Xterra RP C18 -1.193 -2.128 0.600 -0.659 -0.590 -0.485 3.167 1.00 
36 Prevail Select C18 -0.815 -1.170 1.937 -0.716 -0.499 -1.175 3.232 0.98 
35 Prevail C18 -0.232 -0.367 1.973 1.298 0.938 0.038 3.282 0.00 
4 Alltima AQ -0.419 -0.294 2.168 1.485 1.046 -0.010 3.579 1.00 
7 Alltima HP C18 Amide  -1.411 -1.046 2.395 -0.765 -0.404 -1.015 3.731 1.00 

34 Prevail Amide -1.467 -2.546 0.958 -0.468 -0.328 -1.353 3.909 1.00 
25 Inertsil ODS-P 0.986 0.302 2.511 0.777 2.464 -0.131 4.230 0.35 
31 Platinum C18 -1.512 -1.042 -0.517 1.714 1.874 1.682 4.258 0.00 
27 LiChrosorb RP-18 -0.524 -0.088 0.687 1.258 2.227 3.016 4.620 0.77 
20 HyPURITY Aquastar -1.646 -0.866 3.710 1.069 0.565 0.344 5.038 0.00 
50 Supelcosil LC-18 -0.362 0.383 -0.534 -0.388 0.389 5.261 5.509 1.00 
19 HyPURITY Advance -1.909 -4.243 0.920 -0.670 -0.497 -2.287 5.752 0.36 
62 Zorbax SB - Aq -1.799 -3.257 -1.225 5.850 0.782 -0.084 7.617 0.00 
32 Platinum EPS C18 -1.669 -1.851 1.705 2.636 5.641 2.853 8.206 0.00 
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11. táblázat. Áttekintés a hét elválasztás esetében megfelelőnek bizonyult állófázisok 

számáról az állófázisok egyes csoportjai esetében, az állófázisokat egy ideális virtuális 

referenciaoszlophoz képest rangsorolva. Összehasonlításul feltüntetésre kerülnek a 

determinációs koefficiensek. 

6.3.2. A Hoogmartens és a Snyder által kidolgozott módszer 

összehasonlítása 

6.3.2.1. A paraméterek összehasonlítása a korrelációs koefficiens alapján 

Az irodalmi áttekintésben láthattuk, Snyder módszere a másik két tárgyalt 

módszertől annyiban eltér, hogy az alkalmazott paraméterek a kromatográfiás 

elválasztás során fellépő egy-egy kölcsönhatást jellemző értékek, míg a Hoogmartens 

és munkatársai által kidolgozott módszer egyes paramétereinek értékei több 

kölcsönhatást is jellemeznek (például a k’2,2’-dipiridil paraméter értéke egyaránt ad 

információt a szilanol aktivitásra és a fémszennyezőkre vonatkozóan). A paraméterek 

meghatározására alkalmazott kromatográfiás mozgófázis mindkét esetben foszfát-

tompítóoldatból és szerves módosítóból áll; a szerves módosító a Hoogmartens és 

munkatársai által kidolgozott módszer esetében metanol, Snyder módszerének 

esetében acetonitril, illetve a vizes és szerves fázis aránya is különbözik. A két 

módszerrel meghatározott paraméterek közötti korrelációt – hasonlóan a 

Hoogmartens és Euerby féle módszer összehasonlításához – úgy ellenőriztük, hogy a 

vizsgálathoz használt oszlopoknak (lásd 12. táblázat) a két módszerrel kapott 

paramétereit egymás függvényében ábrázoltuk, lineáris regressziót számítottunk és 

 Elválasztási 
kritérium 

Amlodipin 
(CRF = 1) 

Eritromicin 
(CRF = 1) 

Tetraciklin 
(CRF ≥ 0,8) 

Tetrakain 
(CRF = 1) 

Biszakodil 
(CRF = 1) 

Fluoxetin 
(CRF≥ 0,8) 

Gemcitabin 
(CRF = 1) 

KUL F < 2 34/35 

(97%) 

20/33 (61%) 3/36 (8%) 38/39 (97%) 9/34 (26%) 35/38 (92%) 39/39 (100%) 

 2 < F < 6 11/14 
(79%) 

3/16 (19%) 4/13 (31%) 9/10 (90%) 5/15 (33%) 3/11 (27%) 10/10 (100%) 

 F > 6 4/14 (29%) 0/14 (0%) 1/14 (7%) 11/14 (79%) 5/14 (35%) 10/14 (71%) 12/14 (86%) 

Euerby CDF < √3 40/42 
(95%) 

21/39 (54%) 4/43 (9%) 42/43 (98%) 12/43 
(28%) 

37/43 (86%) 44/44 (100%) 

 √3 < CDF < 3 4/7 (57%) 2/9 (22%) 2/8 (25%) 4/6 (67%) 5/9 (56%) 3/7 (43%) 5/5 (100%) 

 CDF > 3 5/14 (36%) 0/15 (0%) 2/12 (17%) 12/14 (86%) 2/11 (18%) 8/13 (62%) 12/14 (86%) 

R2  0,88 0,90 0,82 0,86 0,64 0,84 0,87 
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meghatároztuk a korrelációs koefficienst (r
2
). Az összehasonlításhoz a Hoogmartens-

módszer paramétereinek esetében a paraméterek tízes alapú logaritmusát kellett 

vennünk, mivel a Snyder-féle módszer esetében a paramétereket a retenciós értékek 

logaritmusából kell kiszámítani. A hidrofób kölcsönhatási képességet leíró 

paraméterek esetében (k’pentil-benzol és H) a korrelációs koefficiens értéke 0,633 volt, a 

regressziós egyenes egyenlete y = 0,388x + 0,692. A gyenge korrelációt okozhatja a 

mozgófázisok összetételének különbsége, illetve a paraméterek eltérő számítási 

módja. A rk’trifenilén/o-terfenil, illetve a rk’benzilamin/fenol pH 2,7 paraméterek esetében az S, 

illetve a C2,8 paraméterekkel vizsgáltuk a korrelációt. A rk’trifenilén/o-terfenil és az S 

paraméter esetében r
2
=0,001, vagyis nincs korreláció a két paraméter között 

(regressziós egyenes egyenlete y = 0,019x – 0,007). A savas pH-n mutatott szilanol 

aktivitást jellemző paraméterek (rk’benzilamin/fenol pH 2,7 és C2,8) közötti korrelációs 

koefficiens értéke 0,685, az egyenes egyenlete y = 0,896x + 1,065 (egy oszlopot, 

amelynek esetében az rk’benzilamin/fenol pH 2,7 paraméter értéke negatív volt, nem vettünk 

figyelembe a számításnál, mivel értelemszerűen nem tudtunk volna logaritmust 

számítani). A korreláció a hidrofób kölcsönhatási képességet leíró paraméterekhez 

hasonlóan itt is gyenge, aminek a paraméterek meghatározásához alkalmazott eltérő 

körülmények és az eltérő számítási mód mellett néhány, kiugró paraméterekkel 

rendelkező (“outlier”) oszlop is oka lehet. Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy 

a két módszer paraméterei kevéssé korrelálnak egymással, tehát a paraméterek 

összehasonlítása alapján nem lehet a két módszer hasonló alkalmazhatóságára 

következtetni. 
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12. táblázat. A Hoogmartens és munkatársai által kidolgozott módszer és a Snyder-féle 

módszer összehasonlítására alkalmazott RP-LC oszlopok listája, a gyártó által megadott 

jellemzőkkel 

Sorszám Név l (mm) Ø (mm) Szemcsem. (μm) Pórusm. (Å) Gyártó/szállító 

1 Acclaim 3μm 150 4,6 3 300 Dionex 

2 Acclaim 5μm 250 4,6 5 120 Dionex 

3 ACE 5 C18 250 4,6 5 100 Achrom 

4 Alltima AQ 250 4,6 5 100 Alltech 

5 Alltima C18 250 4,6 5 117 Alltech 

6 Alltima HP C18 250 4,6 5 100 Alltech 

7 Alltima HP C18 Amide 250 4,6 5 100 Alltech 

8 Brava BDS C18 250 4,6 5 145 Alltech 

9 Capcell Pak C18 ACR 250 4,6 5 80 
Shiseido Fine 

Chemicals 

10 Capcell Pak C18 AQ 250 4,6 5 80 
Shiseido Fine 

Chemicals 

11 Capcell Pak C18 MG 250 4,6 5 90 
Shiseido Fine 

Chemicals 

12 Capcell Pak C18 UG120 250 4,6 5 120 
Shiseido Fine 

Chemicals 

13 Chromolith Performance 100 4,6   20000/130* Merck 

14 Discovery C18 250 4,6 5 180 Supelco 

15 Discovery HS C18 250 4,6 5 120 Supelco 

16 Exsil ODS 5μm 250 4,6 5 80 SGE 

17 Hamilton Hx Sil C18 250 4,6 5 312 Hamilton 

18 Hydrospher C18 250 4,0 5 120 YMC 

19 HyPURITY Aquastar 250 4,6 5 190 
Thermo Electron 

Corporation 

20 HyPURITY C18 250 4,6 5 190 
Thermo Electron 

Corporation 

21 Inertsil ODS-2 250 4,6 5 150 GL Sciences Inc. 

22 Inertsil ODS-3 250 4,6 5 100 GL Sciences Inc. 

23 Inertsil ODS-80A 250 4,6 5 80 GL Sciences Inc. 

24 Kromasil KR100-5C18 250 4,6 5 100 EKA Chemicals 

25 LiChrospher 100 RP-18 250 4,6 5 100 Merck 

26 MP-Gel ODS-5 250 4,0 5 120 YMC/OmniChrom 

27 Omnispher 5 C18 250 4,6 5 110 Varian 

28 Platinum C18 250 4,6 5 100 Alltech 

29 Platinum EPS C18 250 4,6 5 100 Alltech 

30 Polaris 5 C18-A 250 4,6 5 180 Varian 

31 Prevail C18 250 4,6 5 110 Alltech 

32 Prevail Select C18 250 4,6 5 120 Alltech 

33 Prontosil 120-5-C18 AQ 250 4,6 5 120 BISCHOFF 

34 
Prontosil 120-5-C18 AQ 

PLUS 
250 4,6 5 120 BISCHOFF 

35 
Prontosil 120-5-C18-ace-

EPS 
250 4,6 5 120 BISCHOFF 

36 Prontosil 120-5-C18-H 250 4,6 5 120 BISCHOFF 

37 Prontosil 120-5-C18-SH 250 4,6 5 120 BISCHOFF 

38 Prontosil 60-5-C18 H 250 4,6 5 60 BISCHOFF 

39 Purospher RP-18e 250 4,6 5 90 Merck 



 80 

40 Purospher Star RP-18 250 4,6 5 120 Merck 

41 Pursuit 5 C18 250 4,6 5 180 Varian 

42 Restek Allure C18 250 4,6 5 60 Restek 

43 Restek Pinnacle DB C18 250 4,6 5 140 Restek 

44 Restek Pinnacle II C18 250 4,6 5 110 Restek 

45 Restek Ultra C18 250 4,6 5 100 Restek 

46 Supelcosil LC-18 250 4,6 5 100 Supelco 

47 Supelcosil LC-18 DB 250 4,6 5 100 Supelco 

48 Superspher 100 RP-18 250 4,6 5 100 Merck 

49 Uptisphere 5 ODB-25QS 250 4,6 5 120 Interchrom/Achrom 

50 Wakosil II 5C18RS 250 4,6 5 120 SGE 

51 Xterra MS C18 250 4,6 5 125 Waters 

52 Xterra RP C18 250 4,6 5 125 Waters 

53 YMC-Pack Pro 3 C18 250 4,6 3 120 YMC 

54 YMC-Pack Pro 5 C18 250 4,6 5 120 YMC 

55 YMC-Pack Pro C18 RS 250 4,6 5 80 YMC 

56 Zorbax Eclipse XDB - C18 250 4,6 5 80 Agilent 

57 Zorbax Extend - C18 250 4,6 5 80 Agilent 

58 Zorbax SB - Aq 250 4,6 5 80 Agilent 

59 Zorbax SB - C18 250 4,6 5 80 Agilent 

* makropórus/mezopórus 
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6.3.2.2. Összehasonlítás főkomponens-analízissel 

Hasonlóan a Hoogmartens- és Euerby-féle módszer összehasonlításához, a 

Hoogmartens- és Snyder-féle módszer összehasonlítása esetében is alkalmaztunk 

főkomponens-analízist, az egyes módszerekben alkalmazott paraméterek közötti 

korreláció vizsgálata és a két módszer összehasonlítása céljából.  

A faktorsúly (loading plot) grafikonokon látható, hogy a paraméterek milyen 

mértékben korrelálnak egymással vagy pedig függetlenek egymástól. A 

Hoogmartens-féle módszer paramétereit ábrázoló faktorsúly-grafikonról az értekezés 

korábbi részében volt szó (lásd 6.3.1.2 fejezet, illetve 14. ábra; bár ott 63, itt 59 

oszlopot használtunk az összehasonlításhoz, a grafikon lényegileg azonos). A Snyder-

féle módszer paramétereit ábrázoló faktorsúly-grafikon a 18. ábrán látható. A két 

faktorsúly-grafikont összehasonlítva látható, hogy a paraméterek elhelyezkedése 

eltérő. Megfigyelhető, hogy a Snyder-féle módszer esetében az A (hidrogéndonor 

tulajdonság) és a C2,8 (savas körülmények közötti kationcserélő képesség) 

paraméterek egymáshoz közel helyezkednek el a grafikonon, ami azt mutatja, hogy 

ezek értékei nem függetlenek egymástól, és az egyik paraméter esetleg elhagyható 

lenne. 

18. ábra. PC1-PC2 faktorsúly-grafikon (loading plot), a Snyder-féle módszer 

paramétereinek alapján 
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A PC1-PC2 score plot grafikonokon (19. és 20. ábra) látható, hogy az 

oszlopok legnagyobb része, összevetve a faktorsúly-grafikonnal a k’pentil-benzol és 

rk’benzilamin/fenol pH 2,7 (Hoogmartens-féle módszer), illetve a H és C2,8 (Snyder-féle 

módszer) paraméterek között helyezkedik el. Minthogy ezek ugyanazon 

tulajdonságokat leíró paraméterek, elmondható, hogy a vizsgált oszlopok legnagyobb 

csoportja a két módszer esetében ugyanott helyezkedik el a score plot grafikonon. 

További kisebb hasonlóságok is megfigyelhetők, így például a 12., 13., 47. és 56. 

számú oszlopok a legnagyobb csoporton kívül, a Hoogmartens-féle módszer esetében 

a szilanol aktivititást jellemző paraméter, a Snyder-féle módszer esetében a 

hidrogénakceptor tulajdonságot jellemző paraméter irányában helyezkednek el. 

Elmondható, hogy a legtöbb oszlop mindkét módszer esetében a legnagyobb 

csoporthoz képest hasonlóan helyezkedik el, de a két módszer közötti hasonlóság nem 

olyan látványos, mint az Euerby-féle módszerrel történt összehasonlítás esetében. 

Látható tehát, hogy a főkomponens-analízissel történő összehasonlítással nem 

állapítható meg a két módszer ekvivalenciája. 
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19. ábra. PC1-PC2 score plot, a Hoogmartens-féle módszer alapján 
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20. ábra. PC1-PC2 score plot, a Snyder-féle módszer alapján 

 

6.3.2.3. Összehasonlítás 7 gyógyszerkönyvi elválasztás alapján 

Az Euerby-féle módszerhez hasonlóan, a Snyder-féle módszer gyakorlati 

alkalmazhatóságát is összehasonlítottuk a Hoogmartens-féle módszerrel, 

gyógyszerkönyvekben előírt, illetve az irodalomban leírt elválasztások esetében 

mutatott teljesítőképesség alapján (az állófázisok szelektivitása jellemzésének módja, 

illetve az oszlopok rangsorolásához alkalmazott virtuális referenciaoszlop definíciója 

az Euerby módszerével történt összehasonlításnál megtalálható, lásd 6.3.1.3 fejezet). 

Az összehasonlításhoz 59 állófázisnak a korábban leírt 7 elválasztásban mutatott 

szelektivitását használtuk. Az oszlopokat az egyes elválasztások esetében definiált 

virtuális referenciaoszlophoz képest növekvő F- és FS*-értékek alapján rendeztük 

sorba. A sorba rendezett oszlopokat növekvő F- és FS*-értékek alapján 3 csoportba 

osztottuk, és megfigyeltük az egyes csoportokban a megfelelő szelektivitású 

állófázisok számát. A két módszer összehasonlítására itt is az oszlopok sorrendjéből 

számított determinációs koefficienst (R
2
) alkalmaztuk. 

A 13. és 14. táblázatban látható az oszlopok sorrendje az eritromicin 

elválasztásánál megfelelő szelektivitást mutató oszlopokból számított virtuális 

referenciaoszlopokhoz képest sorba rendezve, a Hoogmartens- illetve a Snyder-féle 
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módszer használatával. A 15. táblázatban látható, hogy az oszlopokat a növekvő F- és 

FS*-értékek alapján három, 20-20 oszlopból álló csoportba osztva, az egyes 

csoportokban mekkora a megfelelő szelektivitású állófázisok aránya. (A 

Hoogmartens-féle módszer az oszlopokat három csoportba sorolja növekvő F-érték 

szerint: F < 2, 2 < F < 6, illetve F > 6, míg a Snyder-féle módszer kétféle csoportot 

különböztet meg: FS* ≤ 3 és FS* > 3. A két módszer összehasonlíthatósága érdekében 

választottuk a mindkét módszertől eltérő csoportosítást.) 
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13. táblázat. Az állófázisok sorrendje növekvő F-értékek szerint (KUL módszer), a 

következő paraméter átlagértékekhez képest: k’amb: 0,646, rk’ba/ph pH 2.7: -0,269, k’2,2’-dip: -

0,003, rk’tri/o-ter : -0,332 (virtuális ideális referenciaoszlop, az eritromicin elválasztása alapján) 

         No. Név k' ab k' dip rk tri/o-ter rk' ba/ph  F-érték CRF 
25 Discovery HS C18 0.778 -0.152 -0.172 -0.229 0.067 1 
38 Uptisphere 5 ODB 0.547 -0.069 -0.553 -0.165 0.073 0.96 
3 Zorbax Extend C18 0.604 -0.395 -0.254 -0.343 0.167 1 

48 Acclaim 5μm 0.956 0.091 -0.579 -0.161 0.177 1 
41 Capcell Pak MG 0.672 0.114 -0.786 -0.198 0.225 1 
40 Capcell Pak ACR 0.346 -0.274 -0.066 -0.332 0.239 1 
34 YMCPackPro 3 0.521 -0.045 -0.792 -0.450 0.261 1 
23 Superspher 100 RP-18 0.650 0.092 0.115 0.020 0.293 1 
43 Kromasil KR100 5 1.143 0.122 -0.100 -0.101 0.344 1 
30 Omnispher 5 0.637 -0.210 0.253 -0.182 0.393 1 
17 Prontosil 120  5 C18 SH 0.354 0.524 -0.248 -0.114 0.394 0 
22 Purospher Star RP-18 0.610 0.513 0.054 -0.294 0.417 1 
58 Inertsil ODS-2 0.397 -0.225 0.176 -0.608 0.485 1 
54 Hamilton Hx Sil 0.288 0.597 -0.224 -0.082 0.534 0 
53 Restek Ultra 1.338 0.193 -0.095 -0.198 0.578 1 
2 Zorbax Eclipse XDB 0.293 -0.500 -0.792 -0.210 0.587 0 

45 Wakosil II 5 RS 0.272 0.015 -0.991 -0.399 0.591 1 
35 YMCPackPro 5 0.235 -0.381 -0.785 -0.566 0.605 1 
52 Restek PinnacleII 0.102 -0.468 -0.229 0.145 0.694 1 
16 Prontosil 120  5 C18 H -0.145 -0.287 -0.429 -0.088 0.749 0 
57 Inertsil ODS-3 1.150 0.670 -0.705 -0.496 0.897 1 
14 Prontosil 120 5 C18 AQ -0.188 -0.191 -0.739 -0.037 0.951 0.79 
37 MP Gel ODS 5 0.182 0.397 0.538 -0.335 1.137 0.21 
42 Capcell Pak UG120 -0.147 -0.670 -0.716 -0.420 1.244 1 
5 Zorbax SB-C18 -0.245 -0.253 -0.810 0.152 1.262 0 

33 Hydrosphere -0.284 -0.334 -1.044 -0.507 1.538 0.6 
7 Alltima C18 0.720 1.206 -0.006 -0.181 1.580 0 
1 ACE -0.337 -0.875 -0.159 -0.098 1.787 0 

39 Capcell Pak AQ -0.640 0.276 -0.589 -0.471 1.838 0.94 
32 Pursuit 5 -0.470 -0.830 -0.583 -0.163 2.004 1 
51 Restek PinnacleDB -0.449 -0.846 -0.171 0.186 2.143 1 
55 Xterra MS -0.501 -0.512 -1.082 -0.175 2.147 1 
59 Inertsil ODS-80A 1.633 1.190 -0.671 -0.442 2.541 0 
13 Prontosil 120 ace EPS -0.005 -0.583 0.967 -0.650 2.593 0 
27 Supelcosil LC 18 DB -0.684 -0.725 -0.670 0.368 2.811 0 
21 Purospher RP 18e 1.019 1.371 0.679 -0.373 3.060 1 
24 Discovery C18 -0.779 -1.036 -0.280 -0.192 3.106 0.86 
46 Alltima HP -0.885 -1.036 -0.620 -0.087 3.526 0 
36 YMCPackPro RS 2.408 0.566 -0.584 -0.583 3.589 1 
18 Prontosil 60 5 C18 H 2.204 1.050 -0.542 -0.457 3.614 0 
8 Brava BDS C18 -1.110 -0.607 0.015 0.220 3.807 0 

29 HyPURITY C18 -0.924 -1.133 -0.072 -0.140 3.826 0 
31 Polaris 5 -0.930 -1.037 0.384 -0.177 4.076 0.95 
15 Prontosil 120 C18 AQ PLUS 0.226 1.775 0.568 -0.479 4.191 0 
19 Chromolith -1.249 -1.068 -0.253 -0.340 4.738 0 
50 Restek Allure 2.591 1.196 -0.230 -0.263 5.232 1 
49 Acclaim3μm -1.391 -1.421 -0.703 -0.015 6.362 0.93 
56 Xterra RP -1.238 -1.197 0.862 -0.371 6.414 0.75 
44 Exsil ODS 5 -0.203 2.198 0.639 0.599 7.262 0 
4 Zorbax SB-Aq -1.907 -0.430 -1.386 0.314 8.150 0 
9 Platinum C18 -1.600 -0.813 -0.517 1.891 10.402 0 

12 Prevail Select C18 -0.957 -1.070 2.211 -1.302 11.244 0 
20 LiChrospher 100 RP-18 0.478 3.075 0.651 0.918 11.880 0 
6 Alltima AQ -0.434 2.309 2.343 -0.050 13.718 0.76 

11 Prevail C18 -0.360 2.557 2.193 -0.117 13.960 0 
47 Alltima HP Amide -1.464 -1.518 2.649 -0.875 16.002 0 
10 Platinum EPS C18 -1.722 0.187 1.545 3.394 22.592 0.44 
28 HyPURITY Aquastar -1.690 -0.417 3.842 0.492 23.635 0 
26 Supelcosil LC 18 -0.414 -0.674 -0.456 5.821 38.676 0 
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14. táblázat. Az állófázisok sorrendje növekvő FS*-értékek szerint (Snyder-módszer), a 

következő paraméter átlagértékekhez képest: H = 1,018, S* = 0,028, A = -0,046, B = -0,029, 

C7,0 = 0,211 (virtuális ideális referenciaoszlop, az eritromicin elválasztása alapján) 

 No. Név H S* A B C 7.0  Fs* CRF 
2 ZORBAX ECLIPSE XDB-C18 1.039 0.027 -0.053 -0.036 0.706 0.351 0 

23 SUPERSPHER 100 RP-18E 1.020 0.023 -0.060 -0.014 0.437 0.677 1 
43 KROMASIL KR100-5C18 1.038 0.034 -0.033 -0.022 0.275 0.725 1 
22 PUROSPHER STAR RP-18E 0.987 0.019 -0.050 -0.029 0.150 0.966 1 
24 DISCOVERY C18 0.964 0.017 -0.068 0.004 0.308 1.436 0.86 
38 UPTISPHERE 5 ODB-25QS 1.013 0.019 -0.082 -0.022 0.420 1.446 0.96 
36 YMC-PACK PRO C18 RS 1.112 0.034 -0.025 -0.068 -0.070 1.464 1 
48 ACCLAIM 5UM 1.018 0.019 -0.093 -0.031 -0.053 1.700 1 
51 Restek Pinnacle DB C18 0.999 0.023 0.011 -0.005 0.517 1.827 1 
25 DISCOVERY HS C18 1.035 0.045 -0.014 -0.023 0.191 1.931 1 
57 Inertsil ODS-3 0.984 0.013 -0.096 -0.029 0.131 2.191 1 
35 YMC-PACK PRO C18 (5) 1.002 0.005 -0.110 -0.003 0.221 2.997 1 
53 Restek Ultra C18 1.045 0.057 -0.019 -0.041 0.577 3.046 1 
21 PUROSPHER RP-18E 1.037 0.042 0.063 -0.062 0.227 3.556 1 
46 Alltima HP C18 5UM 0.935 -0.003 0.009 0.011 0.499 3.641 0 
3 ZORBAX EXTEND - C18 1.077 0.058 0.024 -0.053 0.072 3.712 1 

52 Restek Pinnacle II C18 1.030 0.015 0.083 0.060 0.344 4.096 1 
29 HYPURITY C18 0.960 0.040 0.102 -0.003 0.500 4.648 0 
32 PURSUIT 5U C18 0.961 0.004 -0.183 0.006 0.212 4.843 1 
58 Inertsil ODS-2 1.018 0.024 0.116 -0.025 0.525 4.877 1 
55 Xterra MS C18 0.955 -0.009 -0.156 -0.019 0.059 5.004 1 
49 Acclaim 3um 0.963 -0.015 0.043 0.030 0.075 5.156 0.93 
41 CAPCELL PAK C18 MG 0.967 0.011 -0.208 -0.033 -0.001 5.186 1 
40 CAPCELL PAK C18 ACR 1.009 0.031 -0.227 -0.036 -0.052 5.448 1 
30 OMINSPHER 5 C18 1.049 0.079 0.029 -0.031 0.279 5.528 1 
37 MP-GEL ODS-5 1.007 0.018 0.148 -0.013 0.667 5.924 0.21 
33 HYDROSPHER C18 0.933 -0.030 -0.054 0.008 0.448 5.946 0.6 
17 PRONTOSIL 120-5-C18-SH 0.984 0.003 0.144 -0.015 0.491 6.251 0 
31 POLARIS 5U C18-A 0.892 0.006 -0.245 0.041 0.207 6.572 0.95 
42 CAPCELL PAK C18 UG120 0.995 0.038 -0.267 -0.034 0.072 6.711 1 
45 Wakosil II 5C18RS 0.952 -0.012 0.139 -0.001 0.101 6.896 1 
7 Alltima C18 5u 0.960 -0.004 0.159 -0.024 0.896 6.980 0 

39 CAPCELL PAK C18 AQ 0.858 -0.042 0.019 0.017 0.712 7.554 0.94 
50 Restek Allure C18 1.115 0.055 0.192 -0.054 0.566 7.717 1 
27 SUPELCOSIL LC-18 DB 0.965 -0.041 0.082 0.118 0.744 7.974 0 
26 SUPELCOSIL LC-18 0.971 0.107 0.018 0.031 0.402 8.126 0 
14 PRONTOSIL 120-5-C18 AQ 5U 0.777 -0.005 -0.291 -0.040 0.751 8.604 0.79 
19 CHROMOLITH PERFORMANCE 0.988 0.008 0.235 -0.020 0.894 8.679 0 
8 Brava BDS C18 5u 0.879 -0.039 0.134 0.006 0.961 8.765 0 
1 ACE 5 0.971 0.050 0.252 -0.002 0.567 9.240 0 

59 Inertsil ODS-80A 1.076 0.020 0.284 -0.054 0.989 9.951 0 
5 ZORBAX SB - C18 0.959 -0.013 0.286 -0.018 1.129 10.812 0 

54 Hamilton Hx Sil C18 0.958 0.011 0.321 -0.042 0.957 11.163 0 
15 PRONTOSIL 120-5-C18 AQ PLUS 2 0.960 -0.011 0.310 0.015 0.662 11.411 0 
16 PRONTOSIL 120-5-C18-H 0.962 -0.011 0.314 0.015 0.658 11.518 0 
12 PREVAIL SELECT C18 5U 0.772 0.094 -0.365 0.215 1.448 12.026 0 
20 LICHROSPHER 100 RP-18 0.987 -0.022 0.350 -0.039 0.494 12.909 0 
11 Prevail C18 5U 0.868 -0.053 0.340 0.010 1.255 14.275 0 
56 Xterra RP C18 0.774 -0.039 -0.456 0.088 -0.053 14.361 0.75 
6 Alltima AQ 5u 0.851 -0.051 0.351 0.012 1.361 14.440 0.76 
9 Platinum C18 100A 5U 0.788 -0.086 0.261 -0.024 1.331 14.965 0 

28 HYPURITY AQUASTAR 0.772 -0.071 0.319 0.029 1.093 15.078 0 
13 PRONTOSIL 120-5-C18-ACE-EPS 5U 0.809 0.054 -0.564 0.175 0.128 15.974 0 
44 EXSIL ODS 5UM 0.974 -0.014 0.478 -0.059 0.081 16.296 0 
4 ZORBAX SB - AQ 0.545 -0.128 -0.023 0.038 1.091 16.711 0 

18 PRONTOSIL 60-5-C18-H 1.004 -0.107 0.326 -0.001 0.981 17.571 0 
47 ALLTIMA HP C18 AMIDE 5UM 0.544 -0.001 -0.595 0.204 0.165 17.730 0 
10 Platinum EPS C18 100A 5U 0.728 -0.097 0.499 -0.007 0.355 20.918 0.44 
34 YMC-PACK PRO C18 (3) 0.893 0.018 -1.433 -0.078 -0.241 41.635 1 
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15. táblázat. Áttekintés a hét elválasztás esetében megfelelőnek bizonyult állófázisok 

számáról az állófázisok egyes csoportjai esetében, az állófázisokat egy ideális virtuális 

referenciaoszlophoz képest rangsorolva. Összehasonlításul feltüntetésre kerülnek a 

determinációs koefficiensek. 

 Az oszlopok 

csoportosítása 

Amlodipin 

(CRF = 1) 

Eritromicin 

(CRF = 1) 

Tetraciklin 

(CRF ≥ 0,8) 

Tetrakain 

(CRF = 1) 

Biszakodil 

(CRF = 1) 

Fluoxetin 

(CRF≥ 0,8) 

Gemcitabin 

(CRF = 1) 

KUL első 20 oszlop 20/19 (95%) 20/15 

(75%) 

20/3 (15%) 20/20 

(100%) 

20/6 (30%) 20/19 

(95%) 

20/20 

(100%) 

 második 20 

oszlop 

20/19 (95%) 20/7 (35%) 20/1 (5%) 20/19 

(95%) 

20/5 (25%) 20/17 

(85%) 

20/19 

(95%) 

 utolsó 19 

oszlop 

19/10 (53%) 19/1 (5%) 19/3 (16%) 19/16 

(84%) 

19/7 (37%) 19/9 (47%) 19/18 

(95%) 

Snyder első 20 oszlop 20/19 (95%) 20/15 
(75%) 

20/2 (10%) 20/20 
(100%) 

20/5 (25%) 20/17 
(85%) 

20/20 
(100%) 

 második 20 

oszlop 

20/17 (85%) 20/7 (35%) 20/3 (15%) 20/19 

(95%) 

20/5 (25%) 20/16 

(80%) 

20/19 

(95%) 

 utolsó 19 

oszlop 

19/12 (63%) 19/1 (5%) 19/2 (11%) 19/16 

(84%) 

19/8 (42%) 19/12 

(63%) 

19/18 

(95%) 

R2  0,19 0,35 0,17 0,17 0,16 0,15 0,08 

 

Mindkét módszer esetében látható, hogy az oszlopok első 20-as csoportjában 

található legnagyobb valószínűséggel megfelelő szelektivitású oszlop az adott 

elválasztáshoz. Az eritromicin esetében ez az arány mindkét módszer esetében 75 %, 

míg a második és harmadik csoport esetében 35, illetve 5%-ra csökken a megfelelő 

szelektivitású kromatográfiás oszlopok aránya. Látható, hogy a két módszer 

alkalmazásával hasonló valószínűséggel találhatunk megfelelő szelektivitású 

állófázist, viszont az oszlopok sorrendjét összehasonlítva gyenge korrelációt találunk 

az oszlopok sorrendje között (R
2
 = 0,35, a regressziós egyenes egyenlete:  

y = 0,593x + 12,20). A többi elválasztás esetében is hasonlóak az eredmények, illetve 

a tetraciklin és a biszakodil tisztaságvizsgálata esetében mindkét módszer 

teljesítőképessége gyenge, a problémás elválasztás miatt; a két módszer közötti 

esetleges korrelációt jellemző R
2
 értékek minden esetben alacsonyak, ugyanakkor 

látható, hogy az oszlopok sorba rendezése egy virtuális referenciaoszlophoz képest a 

Snyder-féle módszer esetében is alkalmazható. 

Megállapítható tehát, hogy a két módszer között gyenge a korreláció, 

ugyanakkor a gyógyszeranalitikai gyakorlatban mind a Hoogmartens-, mind a 

Snyder-féle módszer alkalmas egy referenciaoszlophoz képest hasonló vagy eltérő 

szelektivitású kromatográfiás oszlop megtalálására. 



 88 

7. Következtetések, új tudományos eredmények 

Doktori munkám során nagyhatékonyságú elválasztástechnikai módszerek 

(folyadékkromatográfia és kapilláris elektroforézis) gyógyszeranalitikai 

alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati kérdésekkel foglalkoztam. 

A gyakorlatban egyszerűen alkalmazható kapilláris elektroforézis módszert 

dolgoztunk ki paracetamol hatóanyagú gyógyszerkészítmények hatóanyagtartalmának 

és a paracetamol fő bomlástermékének, a 4-aminofenolnak meghatározására, amely 

alkalmas az Országos Gyógyszerészeti Intézet Laboratóriumában, mint hatósági 

laboratóriumban, a piacon található készítmények gyors minőségellenőrzésére. Mivel 

a paracetamol és a 4-aminofenol szerkezete nagyon hasonló, kapilláris 

zónaelektroforézissel nem sikerült a két anyag elválasztása, nátrium-laurilszulfátot 

tartalmazó háttérelektrolit alkalmazásával (MEKC módszerrel) azonban a probléma 

megoldhatónak bizonyult. A módszert a megfelelő ICH irányelv alapján validáltuk. 

(Vonatkozó közlemény: 8.1.1.) 

Munkatársaimmal folyadékkromatográfiás módszert dolgoztunk ki egy egyedi 

előirat alapján készült, kifogásolt minőségű magisztrális végbélkúp benzokain- és 

mazipredonium-klorid-tartalmának meghatározására. A módszert a megfelelő ICH 

irányelv alapján validáltuk. (Vonatkozó közlemény: 8.1.2.) 

A Leuveni Katolikus Egyetem Gyógyszeranalitikai Laboratóriumában 

munkatársaimmal elvégeztük három, fordított fázisú folyadékkromatográfiás 

állófázisok jellemzésére alkalmazott módszer összehasonlítását, a jellemzésre 

alkalmazott paraméterek kemometriai módszerrel történő összehasonlításával, illetve 

az állófázisok gyógyszeranalitikai elválasztások esetében mutatott szelektivitása és a 

paraméterek korrelációjának vizsgálatával. Megállapítható volt, hogy a Hoogmartens 

és munkatársai által kidolgozott módszerben és az Euerby-féle módszerben 

alkalmazott paraméterek jó korrelációt mutatnak egymással, a két módszerrel kapott 

eredmények összevethetők, a Snyder-féle módszer paraméterei ugyanakkor eltérnek a 

Hoogmartens-féle módszerben alkalmazott paraméterektől, nem mutatható ki 

megfelelő korreláció a két módszerben alkalmazott paraméterek között. A vizsgált 

állófázisok gyógyszeranalitikai elválasztásokban mutatott szelektivitását összevetve a 

három módszerrel kapott paraméterekkel ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy 
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mindhárom módszer esetében a hasonló paraméterekkel rendelkező oszlopok hasonló 

szelektivitással is rendelkeznek, vagyis mindhárom módszer alkalmas a gyakorlatban 

egy adott állófázishoz hasonló szelektivitású vagy eltérő szelektivitású állófázis 

kiválasztására. (Vonatkozó közlemények: 8.1.3.-5.) 
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9. Összefoglalás 

Doktori munkám során a modern elválasztástechnikai módszerek (nagy 

hatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) és kapilláris elektroforézis) 

gyógyszeranalitikai alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati kérdésekkel foglalkoztam. 

Munkatársaimmal kidolgoztunk egy kapilláris elektroforézis módszert 

paracetamoltartalmú készítmények minőségének ellenőrzésére, illetve 

folyadékkromatográfiás módszert egy magisztrális kúp tartalmi meghatározására. 

Részt vettem folyadékkromatográfiás oszlopok szelektivitásának jellemzésére 

alkalmazott eljárások összehasonlításában. 

Egyszerűen alkalmazható, gyors kapilláris elektroforézis módszert dolgoztunk 

ki és validáltunk paracetamoltartalmú készítmények tartalmi meghatározására és a 

paracetamol fő bomlásterméke, a 4-aminofenol szennyező mérésére. Mivel a 

paracetamol és a 4-aminofenol elválasztása kapilláris zónaelektroforézissel nem 

megfelelő, ezért a háttérelektrolithoz nátrium-lauril-szulfátot adtunk, így az 

elválasztás módszere micelláris elektrokinetikus kromatográfia (MEKC) volt. 

Egy minőségi kifogás kivizsgálásának céljából az Országos Gyógyszerészeti 

Intézet laboratóriumában folyadékkromatográfiás eljárásokat dolgoztunk ki és 

validáltunk egy egyedi előirat alapján készült magisztrális végbélkúp benzokain- és 

mazipredon-tartalmának meghatározására. 

Elsősorban tisztasági vizsgálatok esetében okozhat problémát a különböző 

gyártók által előállított folyadékkromatográfiás oszlopok eltérő szelektivitása. Több 

kutatócsoport is dolgozott ki eljárásokat kromatográfiás oszlopok minősítésére, 

melyek segítségével lehetőség van egy adott oszlophoz hasonló szelektivitású oszlop 

keresésére. A Hoogmartens, Euerby, illetve Snyder vezette kutatócsoportok által 

kidolgozott eljárások némileg különböző paramétereket használnak az oszlopok 

jellemzésére. Célunk a három módszer összehasonlítása volt, ehhez mindhárom 

módszerrel meghatároztuk különböző oszlopok paramétereit, majd a paraméterek 

közötti korreláció vizsgálatával, főkomponens-analízissel, illetve az állófázisok 

néhány elválasztásban mutatott szelektivitása és a módszerekkel kapott paraméterek 

közötti összefüggés vizsgálatával végeztük az összehasonlítást. Megállapítottuk, hogy 

a Hoogmartens- és az Euerby-féle módszerben alkalmazott paraméterek egymással 
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korrelálnak, a két eljárás hasonló, míg a Snyder-féle módszerben alkalmazott 

paraméterek esetében nem sikerült korrelációt kimutatni a Hoogmartens-féle 

módszerrel; ugyanakkor a gyakorlatban mindhárom eljárás jól alkalmazhatónak 

bizonyult. 
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10. Summary 

The subject of my PhD work was to study some practical aspects of the 

application of modern high performance separation techniques (HPLC, capillary 

electrophoresis) in pharmaceutical analysis. We developed a capillary electrophoresis 

method for the quality control of paracetamol containing products and an HPLC 

method for the assay of a magistral suppository. I was participating in a project 

dealing with the comparison of HPLC column classification systems. 

A rapid capillary electrophoresis method was developed and validated for the 

assay of paracetamol containing products and for the determination of 4-aminophenol 

impurity (main degradation product of paracetamol) in these products. As CZE does 

not allow an appropriate separation of paracetamol and 4-aminophenol, sodium 

dodecyl sulphate was added to the running buffer, so the separation was based on 

micellar electrokinetic chromatography (MEKC). 

HPLC methods were developed and validated in the laboratory of National 

Institute of Pharmacy for the assay of benzocaine and mazipredon in a magistral 

preparation (suppository) to investigate a patient’s complaint. 

The different selectivity of HPLC columns made by different manufacturers 

might cause problems, especially in impurity tests. Several research groups have 

developed column classification systems, which help the analyst to find a column of 

similar selectivity compared to a defined one. The systems developed by the research 

groups of Hoogmartens, Euerby and Snyder use different parameters to characterize 

columns. Our aim was to compare these 3 systems, therefore the parameters of 

several HPLC columns were determined using the 3 methods; the correlation between 

the methods was investigated by calculating the correlation coefficients between the 

parameters, by principal component analysis and by the comparison of the selectivity 

of the columns shown in pharmaceutical separations with the parameters determined 

by the 3 methods. It was found that the methods of Hoogmartens and Euerby are 

comparable, the parameters used in the two methods show correlation with each other 

while the method of Snyder uses different parameters, showing no correlation to the 

method of Hoogmartens; however, all the 3 methods showed a good applicability to 

find columns of similar selectivity. 
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