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Minőségbiztosítás
Minőségbiztosítás (quality assurance):
azon megtervezett és megszervezett munkák összessége, amelyek betartásával biztosítható, hogy
a termékek (pl. gyógyszerek) a tervezett felhasználásuknak megfelelő minőségűek legyenek.
ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardization)
Helyes Gyártási Gyakorlat (good manufacturing practice), GMP:
a minőségbiztosítás azon része, amely biztosítja, hogy a termékek elállítása és ellenőrzése
folyamatosan a tervezett felhasználásuknak megfelelő minőségi normákkal összhangban történjen.
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jellemzően a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban terjedt el
A minőségellenőrzés a GMP-nek az a területe, amely a mintavétellel, a minőségi előiratok
elkészítésével, a vizsgálatok elvégzésével, ezenkívül a szervezés, a dokumentálás és a
felszabadítás ügyével foglalkozik.
Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (GLP) a nem klinikai egészségügyi és környezetbiztonsági
vizsgálatok szervezésével és lefolytatásával foglalkozik. Elsősorban gyógyszerek innovatív
kutatása esetén.

Minőségellenőrzés GLP - GMP laboratóriumban
GMP-laboratórium: minőségellenőrzéssel, a (gyógyszer)gyártás termékeinek elemzésével
foglalkozik. Tevékenységét szabályozza a GMP.
Tevékenységének célja:
a.) a gyógyszergyártás kiindulási anyagainak elemzése annak érdekében, hogy a minőséget
igazolva a gyártást meg lehessen kezdeni,
b.) egy ismert névleges hatóanyag tartalmú ipari termék és annak köztitermékeinek elemzése
annak érdekében, hogy a minőségét igazolva a terméket fel lehessen szabadítani, és így
kereskedelmi forgalomba lehessen szállítani.
Jellemző mérőberendezések (kvantitatív és kvalitatív): HPLC, UPLC, GC,(FT-)IR,
UV. Dokumentumai bizonyos idő után selejtezhetők.
GLP-laboratórium: orvosbiológiai minták, azaz állat- és humán klinikai minták elemzésével
foglalkozik. Tevékenységét szabályozza a GLP. Tevékenységének célja: orvosbiológiai
eredetű mintákból (pl. vér, vizelet, szövet) toxikológiai szempontból lényeges ismert és ismeretlen
vegyületek minőségi és mennyiségi elemzése annak érdekében, hogy dokumentálják az
eredményeket és majdan beadják hatósági elbírálásra, mint az adott hatóanyaggal kapcsolatos
toxikológiai helyzetértékelést.
Jellemző mérőberendezések: LC-MS, GC-MS, HPLC. A dokumentumai nem selejtezhetők, csak a
termék végleges (minden piacról történő) visszavonása után.
OGYI: Országos Gyógyszerészeti Intézet
SOP: szabványműveleti eljárás (standard operating procedure)
MIK: minőségbiztosítási kézikönyv

GMP/GLP-szabályozott környezetben az analitikai mérés alapfeltételei:
A mérés minden lépése dokumentált:
bemérések, kromatogramok megőrzése, a mérés dokumentálása, készülék műszernapló és
kolonna jegyzőkönyv vezetése.
•
•
•
•

Analytical Instrument Qualification: Az analitikai műszer minősítése
Analytical Method Validation: Az analitikai módszer validáltsága
System Suitability Tests: Rendszeralkalmassági tesztek
Quality Control Check Samples: Ellenőrző injektálások

Ellenőrzési
pontok

Műszerek minősítése (pl. GC esetén: kolonna tér hőmérsékletének stabilitása, gáz áramlási
sebesség ellenőrzése, detektor jel linearitás, párhuzamos injektálásokból származó csúcsterületek
szórása, detektorjel stabilitása.
Validálni vagy kvalifikálni lehet egy analitikai módszert, gyártó- vagy mérőberendezés működését
vagy éppen egy gyártási folyamatot is. A verifikálás az a folyamat, amikor mások által kidolgozott,
validált analitikai eljárást kívánunk saját laboratóriumunkban bevezetni. A verifikálás során azt
vizsgáljuk, hogy a tevékenység a validálásnak megfelelően alkalmazható-e.
Rendszeralkalmassági tesztek biztosítják azt, hogy a rendszer a módszerben előírt kritériumoknak
megfelelően működik. Ezeket a teszteket a minta mérésével egyidejűleg végezzük el.
A mérések során ellenőrző teszteléseket kell végeznünk, amelyek az analízis folyamán is bizonyítják
a mérés megfelelőségét.

Mérések megbízhatósága. Körmérések
18 további eredmény

x=m ± h
x: mért érték, m: valódi érték, h: hiba

62.3 ± 1.3 nM

Folyóvíz Pb tartalmának meghatározására kapott eredmények 181 akkreditált laborból, és nemzeti
intézetekből (SRM: standard referencia minta).
Körmérések során a különböző laborok azonos mintát azonos analitikai módszerrel elemeznek. Ha
az eredmények azonosak, akkor a módszer megbízható, nincs rendszeres hiba.

Mérések megbízhatósága

korrigált empirikus (tapasztalati) szórás:

relatív szórás, relatív standard deviáció:

RSD (%) 
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Analitikai módszerek validálása, teljesítményjellemzői
Validálás: az a tevékenység, amely rendszerezett vizsgálatok segítségével
bizonyítja, hogy a módszer teljesítményjellemzői kielégítik az analitikai módszerrel
szemben támasztott követelményeket.
A teljesítményjellemzők (validálási paraméterek) olyan kísérletileg meghatározott
mennyiségi paraméterek, amelyek alapvető fontosságúak annak értékelésére, hogy
az adott analitikai módszer alkalmas-e valamely feladat ellátására.
Validálási paraméterek: szelektivitás, specifikusság, linearitás, lineáris mérési
tartomány, érzékenység, kimutatási határ, meghatározási határ, torzítatlanság,
precizitás, robusztusság

Szelektivitás
Az adott módszer képes-e az összes lehetséges meghatározandó komponens
meghatározására (elválasztására) zavaró alkotók jelenlétében. Azt a módszert,
amely a meghatározandó komponens vagy komponensek egy csoportjára
tökéletesen szelektív, specifikusnak nevezzük.
Kvalitatív fogalom (de: felbontás, szelektivitási tényező)
szelektív (specifikus): pl. MS, HPLC, CE, stb.
nem szelektív (nem specifikus): lángionizációs detektor, stb.

Egy elbomlasztott gyógyszervegyület oldatának elemzése A,
HPLC és B, CE módszerekkel. (Körülmények: A: C18 kolonna,
metanolos gradiens elúció, pH-t foszfát pufferrel beállítva, 1
ml/min, 287 nm; B: bórsav-tricin-EDTA pufferelektrolit
pH=8.05), 33% acetonitril, 280 nm, 30 kV.

Lineáris mérési tartomány (range)
A linearitást a méréstartományt lefedő koncentrációjú minták (standardok) elemzésével
határozzuk meg. A kalibráló görbe linearitásán azt értjük, hogy a görbe adott tartományában, az
ún. lineáris (dinamikus) mérési tartományban, adott megbízhatósággal egyenesnek tekinthető. A
legkisebb négyzetek elve alapján illesztjük a pontokra az egyenest.
R2 legyen nagyobb, mint 0.995 (v. 0.999)

Érzékenység (sensitivity)
A komponens koncentrációja és a mérőműszer detektorjele közötti összefüggés, a kalibrációs görbe
meredeksége. Ha a kalibráló görbe nem lineáris, akkor meredeksége pontról pontra változik.

Kimutatási határ (limit of detection, LOD)
Az a koncentráció v. anyagmennyiség, amelyhez tartozó analitikai válaszjel megfelel (a vakminta
jele +) a vakmintára kapott jelek 3x szórásával.

Meghatározási határ (limit of quantitation, LOQ)
Megfelelő biztonsággal (precizitás, helyesség) mérhető.

Jel/zaj viszony (signal-to-noise, S/N))

𝑆/𝑁 =
S/N=10 ~ LOQ

S/N=3 ~ LOD

2𝐻
ℎ

Torzítatlanság, pontosság, helyesség (accuracy)
Annak igazolása, hogy az adott módszer a minta vizsgált
komponensének pontos mennyiségi meghatározását
Desactyldiltiazem
lehetővé teszi. A valódi értékre vonatkoztatott relatív Hozzáadott mennyiség
(ng/ml)
(%) érték, vagyis az analízis eredménye milyen
CE eredmény (ng/ml)
Diltiazem
közel van a valódi értékhez.
Hozzáadott mennyiség
Körvizsgálat laboratóriumok között (SRM).
(ng/ml)
CE eredmény (ng/ml)
Visszanyerési (recovery) vizsgálat.
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Precizitás (precision)
Ugyanazon mintaoldat elemzésének többszöri megismétlésével lehet igazolni, hogy a készülék
megfelelően, precízen működik. A tapasztalati szórással fejezzük ki.
Reprodukálhatóság: különböző laborok közötti mérések összehasonlítása.

Robusztusság (robustness)
Annak igazolására irányul, hogy az adott módszer hogy viseli a kisebb változásokat a működés
körülményeiben
Pl. tipikus változtatások HPLC esetén:
- a mozgófázis pH-jának változása
- a mozgófázis összetételének változása
- különböző kolonnák (egy adott kolonna más szériaszámmal)
- hőmérséklet változása
- áramlási sebesség változása

Keresztvalidálás
Keresztvalidáláskor egy mérési módszerrel (pl. CE-vel) kapott precizitás és helyességi adatokat
hasonlítjuk össze egy másik módszerrel (pl. HPLC) kapott adatokkal.

Standard addíció módszere
Akkor alkalmazzuk, ha a minta mátrixa (a mérendőn kívüli összes egyéb mintakomponens)
valamilyen módon befolyásolja a mérendőre kapott jel nagyságát, vagyis zavarja a mérést.
Feltétele, hogy a mért jel lineárisan változzék a mérendő komponens koncentrációjával

Standard addíció módszere

Belső standard módszer

A belső standard nem lehet jelen az eredeti mintában,
tisztának, jól definiáltnak kell lennie,
tulajdonságai lehetőleg legyenek hasonlóak a
meghatározandó anyaghoz.

v. koncentráció

Belső standard módszer

