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Summary 

In many cases, drug companies intend to check the identity of delivered raw materials, additives and active 

ingredients without breaking the packaging. For this purpose, vibrational spectroscopic methods including near 

infrared (NIR) and Raman spectroscopy can be used successfully. 

In this research near infrared spectrophotometers with different optical arrangements (DS: dispersive, FT: Fourier-

transformed, DA: detector-array) were used to measure the diffusely reflected electromagnetic radiation of 

different types of pharmaceutical raw materials in polymer packaging. The conditions of measurements were 

optimized depending on the quality of pharmaceutical ingredients and packaging materials. 

The detected (‘as is’) and mathematically transformed (normalization, scatter correction, smoothed differentiation 

etc.) NIR spectra were processed with multivariate chemometric methods. In this matter of unsupervised methods, 

like principal component analysis (PCA) and cluster analysis (CA) were used which techniques do not require 

prior information and reference measurements. 

The control authorities of pharmaceutical production have already recognized the special benefits of NIR-based 

analytical techniques, therefore NIR spectroscopy is accepted in process and quality control as alternative method. 

These advantages should be tested under laboratory conditions before they can be successfully implemented as 

effective PAT device in pharmaceutical industry. 

 

1. Bevezetés, célkitűzés 

Napjainkban a gyógyszeripari szereplők többsége a QbD (quality by design) minőségirányítási koncepciót 

alkalmazza, melynek lényege, hogy a termelési folyamatok tudományos megértésével és kézben tartásukkal, 

szabályozásukkal a végtermékbe építhető a minőség. Az ezt lehetővé tevő, QbD-be illeszkedő folyamatkövető 

(vagy folyamatelemző) eljárások, technikák (process analytical technologies, PAT) közül kiemelkedik többek 

között a közeli infravörös (near-infrared, NIR) spektroszkópia, elsősorban gyorsaságának, könnyű 

kivitelezhetőségének köszönhetően, illetve nagy áteresztőképességű (high throughput) mivolta okán. [1] 

A gyógyszeripari alapanyagok minőségellenőrzése során a rutinszerűen alkalmazott minőségellenőrzési és 

azonosság-tesztelő vizsgálatok elvégzéséhez majdnem minden esetben szükséges a beszállítóktól érkező 

nyersanyagok (alap-, segéd- vagy hatóanyagok) csomagolásának megbontása, és az abból történő mintavétel, ami 

számos hátránnyal, illetve kockázattal járhat (időigény, veszélyes anyagok mérése, reklamációk kezelése stb.). 

Kutatásaink során kísérletet tettünk arra, hogy megmutassuk, a közeli infravörös spektroszkópia segítségével 

a gyógyszeripari anyagok minősítése kivitelezhető a csomagolás megbontása nélkül is, vagyis az egyes anyagok 

közötti különbségtétel lehetséges a csomagolóanyagokon keresztül felvett NIR spektrumok alapján, és ehhez – a 

korábbi vizsgálatokkal szemben [2-4] – több készüléktípust is felhasználtunk. A mérési paraméterek optimálását 

követően a kiválasztott gyógyszeripari anyagok NIR spektrumait 5 különböző vastagságú polietilén (PE) fólián 

keresztül vettük fel, majd a fóliák hatásának maszkírozására a spektrumok adatpontjai alapján különböző 

matematikai-kemometriai, illetve spektrumkezelési technikákat alkalmaztunk. 



2. Anyagok és módszerek 

2.1. A vizsgált minták és fóliák 

A mérésekhez felhasznált 8 vegyület kiválasztását több szempont befolyásolta. A gyógyszeriparban gyakran 

használt alap- illetve segédanyagokat választottunk ki, amelyek kémiai változatosságán túl hasonlóságukat is szem 

előtt tartottuk. Így széles körben, számos vegyülettípusra tudtuk tesztelni a módszerünket, másrészt pedig a 

technika érzékenységéről is információkhoz juthattunk, például rokon, akár csak néhány funkciós csoportban 

eltérő vegyületek elkülönítésével a fóliákon keresztül felvett spektrumok alapján. Ezen szempontok figyelembe 

vételével választottuk ki a következő 8 vegyületet: keményítő, laktóz, glükóz, carbopol (poliakrilsav), 

aszkorbinsav, citromsav, cetil-sztearil-alkohol, talkum. Ezek spektroszkópiai mérését elvégeztük a standard 

mintakezelési protokollok szerint, illetve 5, különböző vastagságú (19 m, 30 m, 35 m, 60 m, 70 m) polietilén 

csomagoló fólián keresztüli spektrumfelvétellel is. 

 

2.2. Alkalmazott készülékek 

A spektroszkópiai méréseket laboratóriumunkban 3, különböző optikai elrendezésű NIR spektrofotométerrel 

végeztük, diffúz reflexiós mérési elrendezéssel. A diszperziós (dispersive, DS) méréseket FOSS NIRSystems 6500 

spektrométerrel végeztük el 1100-2500 nm hullámhossztartományban 2 nm-es lépésközzel, PbS detektorral. A 

Fourier-transzformációs (Fourier-transform, FT) mérésekhez PerkinElmer Spectrum 400 készüléket használtunk 

Near-Infrared Reflectance Accessory mintakezelő egységgel, 2 cm-1 lépésközzel, InGaAs detektorral (mérési 

hullámhossztartomány: 1000-2500 nm). Emellett detektorsoros (detector-array, DA) optikai konfigurációjú 

készülékkel is felvettük a minták spektrumait (Perten DA 7250 NIR Analyzer, InGaAs detektorsor, 950-1650 nm-

es hullámhossztartomány 2 nm lépésközzel). A három készüléktípus összehasonlítását az 1. táblázat, optikai 

konfigurációikat pedig az 1. ábra szemlélteti. 

1. táblázat. A felhasznált készüléktípusok összehasonlítása.  

Optikai konfiguráció  Előny  Hátrány 

diszperziós 

(DS) 

- 

- 

 

- 

a legjobb jel-zaj arány 

széles hullámhossz-tartomány 

(pl. NIR mellet VIS is) 

prediszperzív elrendezés esetén 

a minta felmelegedése csekély 

- 

 

 

 

- 

mérés során belső standardok 

letapogatása is szükséges a megfelelő 

hullámhossz pontossághoz, 

így hosszabb idejű a spektrumfelvétel 

 kis felbontás 

Fourier-transzformációs 

(FT) 

- 

 

 

- 

a legjobb hullámhossz pontosság, 

így a spektrumok könnyen 

transzferálhatók 

nagy felbontás, mely azonosításhoz 

kiváló, de a mennyiségi mérésekhez 

nem esszenciális 

- 

- 

 

- 

rázkódásra a legérzékenyebb 

kis hullámhosszaknál  

a legrosszabb jel-zaj aránnyal bír 

a posztdiszperzív elrendezés miatt  

a minta felmelegedhet 

detektorsoros  

(DA) 

- 

 

- 

a legrobusztusabb:  

rázkódásra érzéketlen kialakítás 

rövid idejű spektrumfelvétel, 

így a minta (pl. granulátumok, 

pelletek) mozgásaira toleránsabb 

- 

 

 

- 

 

kompromisszum: 

szűkebb mérési tartomány  

a megfelelő jel-zaj arány érdekében 

a posztdiszperzív elrendezés miatt  

a minta felmelegedhet 

 



   

1. ábra. A három készülék vázlatos optikai elrendezése 

(bal oldalon: diszperziós, középen: Fourier-transzformációs, jobb oldalon: detektorsoros). [5] 

 

2.3. Felhasznált programcsomagok 

A spektrumok kiértékelése során a Statistica 64® 13.1 (Dell Inc., Tulsa, OK, USA), a The Unscrambler® X 10.3 

(CAMO Software, Oslo, Norvégia) és a Microsoft® Excel 2013 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) 

programcsomagokat használtuk fel. 

 

2.4. Matematikai műveletek 

Spektrum előkezelések 

Az alapvonal-korrekció elvégzésére kétféle módszert alkalmaztunk, a standard normál változó (standard 

normal variate, SNV) és a többszörös szóráskorrekció (multiple scatter correction, MSC) módszerét. Emellett 

egyes spektrumok esetében simítással kombinált deriválást is végeztünk, hogy az egyes anyagok NIR spektrumai 

jobban elkülöníthetőek legyenek. 

Főkomponens-elemzés és klaszterelemzés 

Az adatredukciós, kemometriai módszerek közül a főkomponens-elemzést (principal component analysis, 

PCA) és a klaszterelemzést (cluster analysis, CA) alkalmaztuk, előbbi esetben az első 3 főkomponenst vettük 

figyelembe, a klaszterelemzés során pedig két távolságfüggvény (euklideszi távolság, Pearson-távolság) és két 

távolságképző algoritmus (Ward-távolság módszer, illetve egyszerű lánc, azaz single linkage módszer) 

kombinációit használtuk fel. [6] 

 

3. Eredmények 

A mérési paraméterek (mintatartók, hullámhossztartományok) optimálását követően a vizsgált vegyületek NIR 

spektrumait a három készülékkel, az öt különböző vastagságú PE fólián keresztül vettük fel, majd a felvett 

spektrumokból spektrumkönyvtárakat hoztunk létre. A 2. ábrán láthatóak azok a spektrumok, amelyeket az 5 

különböző vastagságú PE fólián keresztül vettünk fel a három készülékkel. A spektrumok alapján elmondható, 

hogy az anyagok jellemző NIR karakterisztikája megmarad, a vizsgált vegyületek jellemző spektrumot adnak 

akkor is, ha a NIR méréseket csomagolóanyagokon keresztül végezzük el. Ez alól egyedül a 2270 nm-nél 

magasabb hullámhosszú tartományok jelentenek kivételt, ebben a tartományban a spektrumok szórása 

megnövekedett, ami minden bizonnyal a PE fóliák hatásából adódik, ugyanis ebben a tartományban jelentkeznek 

a polietilénben megtalálható C–C és C–H kötések kombinációs rezgései. [7] Értelemszerűen a DA készülék 

esetében a másik két készülékétől eltérő (alacsonyabb) mérési hullámhossztartomány miatt ez a hatás nem 

jelentkezik. 



 

2. ábra. A PE fóliákon keresztül rögzített NIR spektrumok. A spektrumok színezése a következő: 

keményítő, carbopol, aszkorbinsav, citromsav, cetil-sztearil-alkohol, glükóz, talkum, laktóz. 

 

A fóliákon keresztül felvett spektrumok alapján végeztük el a főkomponens-elemzést és a klaszterelemzést, 

mégpedig úgy, hogy egyes esetekben az elemzésekből kihagytuk azon hullámhossztartományokat, melyekben a 

PE fóliák elnyelési sávjai dominálnak. Ennek eredményeit szemlélteti a DS készülék példáján a 3. ábra. Ezáltal az 

egyes vegyületek NIR spektrumok alapján történő elkülöníthetősége javult. A teljes hullámhossztartományra 

(1100-2500 nm) végzett PCA (3/A ábra) esetében a fóliák vastagságával összefüggő vonalas trend figyelhető meg 

az első 3 főkomponens szerinti score-ábrákon. A klaszterelemzés során (3/B ábra) a legjobb eredményeket a 

Pearson-távolság Ward-módszer alapján történő mérésével kaptuk, azonban még ez az algoritmus is tökéletlen 

csoportosítást eredményezett. A hullámhossztartomány szűkítésével azonban (1100-2270 nm) a PCA kimeneti 

ábráin (3/C ábra) sokkal koncentráltabbá váltak a spektrumokat reprezentáló pontok, a CA eredményeit 

szemléltető dendrogramon (3/D ábra) pedig megfigyelhető, hogy mind a csoporttávolság, mind a csoportosítás 

szempontjából jobb eredményeket értünk el, mint a teljes hullámhossztartományra végzett elemzésekkel. Hasonló 

eredményeket kaptunk az FT készülékkel nyert adatok elemzésével is (melyeket itt nem tárgyalunk 

részletesebben).  

 

A DA készülékkel nyert spektrumokon különböző spektrumkezelési módszerek elkülönítésre gyakorolt hatását 

vizsgáltuk (4. ábra), a vizsgált spektrumkezelési módszerek közül a simítással kombinált deriválással javítható 

volt az elkülönítés. A PCA az eredeti spektrumok adataihoz (4/A ábra) képest a derivált spektrumok adatai alapján 

(4/C ábra) jobb elkülönítést eredményezett, ám a simítással kombinált deriválás nem szüntette meg teljesen a fóliák 

miatt jelentkező trendeket. A klaszterelemzésnél jobb eredményeket értünk el, az eredeti spektrumok alapján 

képzett dendrogramhoz (Pearson-távolság, Ward-módszer, 4/B ábra) képest a simítással kombinált második 

derivált spektrumok alapján történő klaszterezés (4/D ábra) során a csoportok távolsága megnőtt, tehát az 

elkülönítésük javult. 

 



 

3. ábra. A főkomponens-elemzés (A, C), illetve klaszterelemzés (B, D) eredményei 

a teljes hullámhossztartományra (1100-2500 nm, A-B), 

illetve a PE fóliák elnyelési sávjait nem tartalmazó redukált hullámhossztartományra (1100-2270 nm, C-D). 

Színek jelentése: lásd a 2. ábrán. 

 

 

4. ábra. A DA készülékkel felvett spektrumok eredményei: 

az eredeti spektrumok alapján végzett PCA (A) és CA (B) kimeneti ábrái, 

illetve a spektrumok simítással kombinált második deriváltjai alapján kapott PCA (C) és CA (D) kimenetek. 

Színek jelentése: lásd a 2. ábrán. 



4. Konklúzió 

Kutatásaink során a cél az volt, hogy a NIR spektroszkópia PAT eszközként való felhasználási lehetőségeinek 

bővítéséről szerezzünk tapasztalatokat, vagyis kísérletet tegyünk a kiválasztott vegyületek csomagoló PE fóliákon 

keresztül rögzített NIR spektrumai alapján történő elkülönítésére, és ezt több, eltérő optikai konfigurációjú 

készüléktípusra is elvégezzük. Az egyes minták molekuláris jellemzőiből fakadóan viszonylag széles körben 

teszteltük a módszert, azonban az érzékenységéről is információkhoz juthattunk (rokon vegyületek – pl. glükóz és 

laktóz – elkülönítésével). Az anyagok elkülönítése a kemometriai eszköztár segítségével, a PCA és CA 

alkalmazásával sikeres volt, ehhez egyes esetekben szükséges volt a spektrumok előkezelése, illetve az 

elemzésekhez felhasznált hullámhossztartomány redukciója – a PE elnyelési tartományok elhagyásával. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a csomagolóanyagokon keresztüli, közeli infravörös spektroszkópián alapuló 

anyagminősítés – a készüléktípusok, a vizsgált hullámhossztartományok, az alkalmazott spektrumkezelés és a 

kemometriai módszerek megfelelő kombinációjával – megvalósítható a csomagolás megbontása nélkül is, ezek 

alapján tehát lehetséges egy működőképes, ipari folyamatokba implementálható folyamatkövető rendszer 

létrehozása. 
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