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Název disertační práce Modifikace fyzikálně-chemických vlastností biologicky aktivních látek

Většina nově vznikajících biologicky aktivních látek (API) patří do 2. až 4. třídy BCS klasifikace,
tj. do skupin, které mají problematickou permeabilitu a/nebo rozpustnost. Tato práce se zabývá
modifikacemi fyzikálně-chemických vlastností modelových biologicky aktivních látek.

První skupinou zvolenou pro tyto modifikace byly bisfosfonáty, a to ibandronát a risedronát. Pomocí
racionálního výběru kokrystalizačních partnerů byly připravovány kokrystaly modelových API
s kokrystalizačními partnery ze skupiny monosacharidů a jejich derivátů. Charakterizace vzniklého
kokrystalu/kokrystalů probíhala pomocí dostupných metod pevné fáze: NIR, Ramanovy spektrometrie,
31

P CP/MAS NMR, a v případě kokrystalů soli risedronátu také pomocí

DSC.

Z připravených

vzorků

ibandronátu

byl

potvrzen

pouze

13

C CP/MAS NMR, XRPD a
jediný

pozitivní

vzorek,

kde byl jako kokrystalizační partner použit fenyl-β-D-galaktopyranosid. Tento byl následně podroben
PAMPA experimentům pro hodnocení jeho permeability. Bohužel se však neprokázal předpoklad,
že by tento měl vyšší permeabilitu než použité standardy. Pokusy zahrnující risedronát bohužel
neposkytly žádaný výsledek, podařilo se však připravit nový polymorf risedronátu.

Druhou skupinou byly steroidní sloučeniny, antagonisté receptoru pro angiotenzin II (ARBs, sartany)
a alaptid. Cílem modifikace modelových steroidů a sartanů bylo získání komplexů s deriváty pektinu
vyznačující se vyšší rozpustností než mateřská API. Bylo tak připraveno a charakterizováno pomocí
NIR a Ramanovy spektrometrie několik desítek vytvořených nových entit se zlepšenou rozpustností.
V případě steroidních látek byla také prokázána schopnost připravených komplexů uvolnit API
až při vyšším pH; komplexy byly tedy dostatečně stabilní při nízkých hodnotách pH a umožnily cílené
uvolňování API ve střevě. V případě alaptidu se rovněž primárně jednalo o zvýšení rozpustnosti
ve vodě jednak přípravou nanosuspenze, jednak přípravou stabilních komplexů alaptidu s běžnými
excipienty. Připravené nanočástice byly charakterizovány přístrojem NANOPHOX a získané,
ve vodě výrazně rozpustnější, komplexy alaptid-excipient byly charakterizovány pomocí NIR.
Dále byla zkoumána možnost ovlivnit prostupnost alaptidu přes membrány. PAMPA experimenty
prokázaly zlepšený průnik jak nanosuspenze, tak i některých komplexů alaptid-excipient,
naopak pokusy s využitím Franzovy cely prokázaly, že některé komplexy alaptid-excipient prostupují
mnohonásobně lépe přes kůži než mikronizovaný alaptid nebo nano-alaptid. Modifikace prostupu
alaptidu

přes

membrány byla

rovněž

hodnocena

kde byl nalezen extrémní vliv použitého vehikula.

z topických

farmaceutických kompozic,
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Modification of Physico-Chemical Properties of Biologically Active
Compounds

The majority of newly developed biologically active compounds (API) belong to the 2. – 4. BCS class,
i.e. groups that have problematic permeability and/or solubility. This work deals with modifications
of the physico-chemical properties of model biologically active substances.

The first group selected for these modifications were bisphosphonates – ibandronate and risedronate.
By using a rational selection of co-crystallisation partners, co-crystals of model APIs were prepared
with co-crystallisation partners from the group of monosaccharides and their derivatives. Available
solid state analytical methods – NIR, Raman spectroscopy,
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P CP/MAS NMR – were used

for the characterization of the resulting cocrystal(s), and in the case of co-crystals of risedronate salt,
13

C CP/MAS NMR, XRPD and DSC were used. There was only one positive sample among

all the prepared samples of co-crystals of ibandronate salt, and that was with the use
of phenyl-β-D-galactopyranoside as a co-crystallisation partner. PAMPA experiments were undertaken
to evaluate its permeability. It unfortunately failed to prove the assumption that the prepared
co-crystal would had a higher permeability than the used standards. Experiments involving risedronate
unfortunately did not provide the desired result, but it was managed to prepare a new polymorph
of risedronate.

The second group consisted of steroid compounds, angiotensin II receptor

antagonists

(ARBs, sartans) and alaptid. Focus was aimed at the formation of complexes with higher solubility
than the parent APIs. It was prepared and by means of NIR and Raman spectroscopy characterized
tens of successfully created new entities with improved solubility. It was proved, that in the case
of steroid substances, the capability of releasing of the API in higher pH; the complex API – excipient
was stable at low pH values, thus it provided the targeted release in the intestine.
Alaptid water-solubity was to be increased by formation of nanosuspension and preparation of stable
complexes of alaptid with conventional excipients. Prepared nanoparticles were characterised
by

NANOPHOX

device

and

the

obtained

complexes

with

much

higher

water-solubility

were characterized by NIR. Further, it was investigated the possibility to affect the penetration through
membranes. PAMPA experiments shown better penetration abilities of both nanosuspension and
some complexes of alaptid – excipient. On the contrary, experiment with Franz diffusion
cell shown that the complexes API –excipient penetrates through skin much better then both

micronized and nanosized alaptid. Modification of penetration was also evaluated from topical
pharmaceutical compositions and extreme effect of used vehiculum was discovered.
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Zkratky
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Zkratky jsou seřazeny v abecedním pořadí.

API

Active Pharmaceutical Ingredient, účinná látka

BCS

Biopharmaceutical Classification System, biofarmaceutický klasifikační systém

CP

Cross-Polarization, cross-polarizace

CSA

Chemical Shift Anisotropy, anizotropie chemického posunu

DA

Degree of Amidation, stupeň amidace

DE

Degree of Esterification, stupeň esterifikace

DSC

Differential Scanning Calorimetry, diferenční skenovaní kalorimetrie

DTA

Differential Thermal Analysis, diferenční termická analýza

FT

Fourier Transform, Fourierova transformace

GIT

gastrointestinalní trakt

HPMC

hydroxypropyl

methylcellulose

(hypromellose),

hydroxypropylmethylcelulóza

(hypromelóza)
IR

Infrared Spectroscopy, infračervená spektrometrie

MAS

Magic Angle Spinning, rotace pod magickým úhlem

MIR

Middle Infrared Spectroscopy, infračervená spektrometrie ve střední oblasti

MR

modified-release, řízené uvolňování

NIR

Near Infrared Spectroscopy, infračervená spektrometrie v blízké oblasti

PAMPA

Parallel Artificial Membrane Permeability Assay

PAT

Process Analytical Technology, procesní analytická technologie

PR

prolonged-release, prolongované uvolňování

QbD

Quality-by-Design

QC

Quality Control, kontrola kvality

RS

Raman Spectroscopy, Ramanova spektrometrie

RTG

rentgen, rentgenové záření

Single XRD

Single Crystal X-ray Diffraction, RTG difrakce na monokrystalu

SR

sustained-release, postupné uvolňování

ss

solid state, pevná fáze

TGA

Thermogravimetry, termogravimetrie

X-ray

rentgen, rentgenové záření

XRPD

X-Ray Powder Diffraction, rentgenová prášková difrakce
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1. Cíle práce
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Tato práce se zabývá modifikací fyzikálně-chemických vlastností biologicky aktivních látek (active

pharmaceutical ingredient, API), a to hlavně zvýšením rozpustnosti API ve vodě a zvýšením její
permeability. K těmto úvahám bylo vybráno několik modelových API, ze skupiny bisfosfonátů
– ibandronát a risedronát, ze skupiny antagonistů receptoru angiotenzinu II – candesartan cilexetil,
olmesartan, telmisartan, valsartan a losartan a ze skupiny steroidních látek – cholesterol,
4-cholesten-3-on,

kys.

cholová,

kys.

dehydrocholová,

5-pregnen-3β-ol-20-on

acetát,

androstan-3,17-dion a testosteron propionát.

Práce je rozdělena do dvou logických celků, podle toho, jaká vlastnost měla být ovlivněna.

V prvním celku, tj. v publikovaných článcích (kapitola 3. Publikované články) pojednávajících o léčivech
ze skupiny bisfosfonátů jako modelových API s problematickou permeabilitou a velmi dobrou
rozpustností

ve

vodě

(viz.

část

2.1. BCS klasifikace), byly, pomocí racionálního výběru

kokrystalizačních partnerů (viz část 2.4.2.3. Kokrystaly), připravovány kokrystaly modelových API
s kokrystalizačními partnery ze skupiny monosacharidů, resp. jejich derivátů. Cílem bylo připravit
a pomocí dostupných metod analýzy v pevné fázi (viz. část 2.4.3. Analytické metody používané

ve studiu polymorfie a v krystalovém inženýrství) charakterizovat kokrystal/kokrystaly a v případě,
že tyto metody potvrdí přítomnost nové entity, otestovat zvýšenou permeabilitu těchto nově získaných
originálních kokrystalů pomocí PAMPA (Parallel Artificial Membrane Permeability Assay) experimentů.

Druhý celek, tj. publikované patenty (kapitola 4. Publikované patenty), se zabývá hlavně zvýšením
rozpustnosti modelových API – steroidních sloučenin, látek ze skupiny sartanů a alaptidu. Pro
jednotlivé patenty bylo vytyčeno několik různých cílů.

U modelových steroidních API (podkapitola 4.1. Pectin complexes of steroids and pharmaceutical

compositions based on thereon) byla cílem příprava stabilního komplexu API – pektin,
resp. API – derivát pektinu, se zvýšenou rozpustností ve vodě oproti mateřské látce. Nově připravené
komplexy byly charakterizovány pomocí adekvátních analytických metod (např. infračervená
spektrometrie a Ramanova spektrometrie). Následně se stalo důležitým potvrzení předpokladu,
že komplex API – pektin, resp. API – derivát pektinu, uvolní API až při vyšším pH, a že je tedy tento
vhodný pro cílený transport léčivé látky do střeva.

U modelové látky z řady sartanů (podkapitola 4.2. Pectin complexes of sartans and pharmaceutical

compositions based on thereon) byla za cíl stanovena příprava stabilního a dostupnými analytickými
metodami charakterizovaného komplexu API – pektin, resp. API – derivát pektinu, se zvýšenou
rozpustností ve vodě oproti mateřské látce.

Oproti tomu, patent týkající se alaptidu (podkapitola 4.3. Způsob ovlivnění rozpustnosti alaptidu,

ovlivnění jeho prostupu přes membrány a jeho farmaceutické kompozice pro humánní a veterinární
-4-

aplikace), jako mateřské látky, měl dva cíle. Prvním cílem bylo obecně zvýšit rozpustnost alaptidu
ve vodě jednak přípravou nanosuspenze, resp. přípravou a charakterizací stabilních komplexů alaptidu
s běžnými excipienty. Druhým cílem bylo ovlivnění prostupnosti takto modifikovaného alaptidu přes
membrány (kůži, PAMPA), resp. ovlivnit prostup alaptidu přes membrány pomocí farmaceutické
kompozice.
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2. Přehled řešené problematiky
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2.1. BCS klasifikace

Biofarmaceutický klasifikační systém (Biopharmaceutical Classification System, BCS) je nástroj
pro predikci intestinální absorpce API. Pomocí tohoto násttroje lze předpovídat chování API v pevné
orální lékové formě s okamžitým uvolňováním (immediate release, IR). Základy tohoto systému položil
Gordon L. Amidon z The University of Michigan1. BCS rozděluje API do čtyř skupin, podle tří hlavních
faktorů: disoluce, rozpustnosti a intestinální permeability2. Skupiny, resp. třídy jsou ukázány v Tabulce
2.1.1.

Třída 1

(lipofilní)

(amfifilní)

atorvastatin

tramadol.HCl

itrakonazol

losartan

valsartan

pravastatin

glibenklamid

metoprolol

Třída 4

Třída 3

(problematická)

(hydrofilní)

acyklovir

gabapentin

furosemid

metformin.HCl

cyklosporin

valcyklovir

hydrochlorothiazid

cimetidin

NÍZKÁ ROZPUSTNOST

VYSOKÁ ROZPUSTNOST

NÍZKÁ PERMEABILITA

VYSOKÁ PERMEABILITA

Třída 2

Tabulka 2.1.1. Příklady API a jejich příslušnost do jednotlivých BCS tříd.

Tato klasifikace je velice užitečná pro in vitro/in vivo korelační studie. Důležité je však poznamenat,
že v tomto případě je potřeba odlišovat vysokou rozpustnost pro BCS a vysokou rozpustnost
jako obecný pojem užívaný ve farmacii. Jako obecně využívaný pojem se vysokou rozpustností rozumí
rozpustnost >60µg/ml2,3. Na rozdíl od BCS, kde se vysokou rozpustností rozumí za prvé, 85%
rozpuštění dávky API v průběhu 30 minut při hodnotách pH 1 - 7,5; a za druhé, poměr
dávka/rozpustnost ≤ 250 ml2,3.

-7-

BCS klasifikace však neuvažuje žádné další vlastnosti API, jako jsou stability (metabolická,
plazmatická, stabilita roztoku API), vazby na plazmatické bílkoviny, renální a biliární clearence,
distribuční vlastnosti, apod.4

Velmi podobným systémem je také Biopharmaceutics Drug Disposition Classification System (BDDCS),
který navíc bere v potaz cesty eliminace dané API5.
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2.2. Ovlivnění rozpustnosti látek ve vodě

Rozpustnost látky v různých rozpouštědlech je charakteristickou vlastností dané látky. Pro dosažení
farmakologické aktivity API je potřeba, aby byla účinná látka dobře rozpustná ve fyziologických
tekutinách a byla tak dostupná v místě absorpce. Rozpustnost látky ve vodě do značné míry odpovídá
rozpustnosti ve fyziologických tekutinách a také je hlavním limitujícím faktorem pro dobrou absorpci
a tím i účinek. Problémové látky, z hlediska farmaceutické formulace, jsou látky s rozpustností ve vodě
nižší než 1%. Pokud tato podmínka je splněna, hledá se řešení jak rozpustnost zvýšit.

Rozpustnost léčiva lze ovlivnit dvěma způsoby – chemicky, tj. např. tvorbou solí, pokud
je molekula ionizovatelná, nebo syntetickou úpravou molekuly pro zvýšení hydrofility (zavedení
hydrofilních funkčních skupin, což však může být nežádoucí z hlediska struktury molekuly,
resp. účinku), nebo přípravou tzv. proléčiv. Druhým způsobem je způsob fyzikální, tedy například
přídavkem pomocných látek, jako jsou kupříkladu solubilizéry. Další možnou metodou je tvorba
molekulových komplexů – kokrystalů se solubilizéry. Rozpustnost lze také zvýšit přidáním povrchově
aktivních látek – surfaktantů/tenzidů. Ty vytvářejí ve vodném prostředí micely, kde jsou hydrofilní části
molekuly surfaktantu orientovány do vnějšího - vodného prostředí, naopak lipofilní části molekuly jsou
orientovány

dovnitř

micely.

Do

této

„vezikuly“

je

možno

uzavřít

málo

rozpustnou

API.

Dalším způsobem je použití kosolventů – nejčastěji alkoholů – zpravidla ethanolu, glycerolu,
propylenglykolu nebo polyethylenglykolů4. Základní schéma přístupů ke zvýšení rozpustnosti
API uvádí Obrázek 2.2.1.

solubilizéry,
emulsifikátory

kompletace API

Molekula API

(API-cyklodextrin)

lipozómy,
nanočástice

strukturální
modifikace

Obrázek 2.2.1. Základní přístupy ke zvýšení rozpustnosti.
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Důležitým faktorem je vedle rozpustnosti, také rychlost rozpouštění, tj. rychlost přechodu rozpouštěné
látky do roztoku. Je to fyzikálně-chemická vlastnost, která se dá ovlivnit tvarem krystalů (krystalové
modifikace,

polymorfy

–

o

těchto

vlastnostech

pojednává

kapitola

a krystalové inženýrství), velikostí částic, vlastnostmi povrchu látky, apod.
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2.4.

Polymorfizmus

2.3. Ovlivnění absorpce API

Intestinální absorpci ovlivňuje, resp. zvyšuje mnoho faktorů. Tyto jsou ukázány na Obrázku 2.3.1.
Hlavním mechanizmem, kterým lze zvýšit absorpci API je zvýšení disoluce API. Toho lze dosáhnout
zmenšením velikosti částic API (až do oblasti nanočástic), což způsobí zvětšení povrchu. Zmenšení
velikosti částic lze dosáhnout např. mikronizací nebo mletím částic API, popřípadě použitím dalších
technik, které jsou schopny produkovat nanočástice. Se zvětšením povrchu se zvětšuje i množství API,
která je v daném okamžiku dostupná pro rozpuštění4.

Obvykle se při tvorbě solí dělá plošný screening counterionů, aby se našla sůl s požadovanými
vlastnostmi v oblasti rozpustnosti a disoluce. Kromě toho, připravené soli musí také splňovat přísná
kritéria jako např. dostatečnou chemickou i fyzikální stabilitu, dobrou zpracovatelnost, apod.6 Disoluční
poměr lze také ovlivnit technologicky – formulačně. Formulace s excipienty, která se rychle rozpadá ve
vodném prostředí může rychle dispergovat API v GIT a zvýšit tak disoluční poměr.
Krevní řečiště zvyšuje permeabilitu:
• pH 7,4 vytváří „past“ pro báze
• průtok krve zvyšuje koncentrační gradient

kapilára

epitel GIT

transportní protein
pH:
molekula API

zvýšení ionizace bází pro zvýšení
rozpustnosti

Převedení na sůl:

+

zvýšení rozpustnosti
Změnšení velikosti

lumen GIT

částic:
zvětšení velikosti

Žlučové soli:

částice API

funkce solubilizérů

plochy pro disoluci

Fed state:
stimulace vylučování žluči
Formulace:
disperze nebo roztok pro zvýšení rozpustnosti

Obrázek 2.3.1. Diagram faktorů, které mohou přispívat k ovlivnění absorpce API GITem zvýšením
prostupnosti, disoluce a rozpustnosti4.

Další faktor, který přispívá k absorpci je rozpustnost. Zlepšení intestinální absorpce se dosahuje
zvýšením rozpustnosti API ve vodě, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2. Ovlivnění rozpustnosti látek

ve vodě. Zvýšení rozpustnosti může ale také být nejen chemicky, resp. fyzikálně, ale může se tak stát
i ve fyziologickém prostředí GITu, prostřednictvím žlučových solí. Vzhledem k tomu, že fyziologickou
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funkcí žlučových solí je solubilizace lipofilních součástí potravy, budou fungovat velmi podobně
i v případě lipofilních API; příjem potravy stimuluje výdej žlučových solí4.

Ionizace API může také probíhat fyziologicky v čase při průchodu API gastrointestinálním traktem
(GIT). Se zvyšující se hodnotou pH se budou ionizovat API kyselé povahy, naopak v proximálních
částech GITu, tj. se snižujícím se pH, se budou ionizovat léčivé látky bazické povahy4.

Absorpce API může být také zvýšena (ale i snížena) afinitou k přenašeči. Transportní proteiny mají
za úkol zvýšit absorpci živin a pokud API má afinitu k danému typu uptake transporteru,
může se zvýšit její absorpce. Stejně tak je fyziologicky zvýšena absorpce u látek, které mají rychlou
absorpci. Tím, že se látka rychle absorbuje, zvětšuje se koncentrační gradient a zvyšuje se pasivní
difúze ve směru absorpce4.

Zajímavou možností jak zvýšit intestinální absorpci je tvorba proléčiv, se zvýšenou absorpcí
zprostředkovanou transporterem (transporter-mediated prodrugs). Takovéto transportéry zahrnují
transportéry peptidů, aminokyselin, nukleotidů, žlučových kyselin a monokarboxylových kyselin. Mezi
takové látky patří např. valacyklovir, valganciclovir, zidovudine nebo enalapril, avšak jejich afinita
k transportním receptorům byla objevena jen náhodou. Úspěšnost takovéhoto přístupu je však
limitována specifitou a kapacitou daného transportéru. Navíc je zde možnost pro drug–drug interakce
léčiv4.
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2.4. Polymorfismus a krystalové inženýrství7

Pojem polymorfismus resp. polymorfie (z řeckého: polys = mnohý, morfé = tvar) použil poprvé
Mitscherlich v roce 1822. Všiml si, že jedna sloučenina určitého chemického složení může
vykrystalovat ve více krystalových tvarech8. Dnes polymorfismus definujeme jako možnost molekuly
krystalovat ve více krystalových strukturách neboli polymorfech. Pokud se do struktury při krystalizaci
zabudují i molekuly rozpouštědla (nejčastěji vody), hovoříme o solvátech (hydrátech). Solváty se také
označují jako pseudopolymorfy nebo solvátomorfy, ale tyto pojmy jsou stále předmětem diskuse.
Pevná forma určité molekuly může být též amorfní a v poslední době je snaha rozlišovat
i mezi několika amorfními formami jedné molekuly, tzv. polyamorfismus7.

Obrázek 2.4.1. Schématické znázornění polymorfismu pevných látek9.

Ve farmaceutické praxi je zvykem souhrnně nazývat všechny polymorfy, solváty a polyamorfy jedné
API pojmem pevné formy, příp. pod rozšířený pojem polymorfy a označovat je např. římskými
číslicemi nebo písmeny. Je potřeba počítat i s tím, že značení polymorfů je bohužel často nejednotné,
vzniká historicky a tak občas různí autoři označí dva rozdílné polymorfy stejně. Problémem
farmaceutických výrobců jsou polymorfní přechody v organických soustavách, které jsou často
hysterezní, špatně definované a často probíhají přes kapalnou fázi (solvent-mediated)7. Polymorfní
přechody mohou proběhnout ve všech technologických stupních výroby léčiva (při finální krystalizaci
API, vlhké granulaci, mikronizaci, tabletování nebo v hotové tabletě, např. působením pomocných
látek – excipientů). Při registraci léčiva vyžadují národní regulační autority na farmaceutických firmách
popis všech jeho pevných forem a možných fázových přechodů, stejně jako předepsanou garanci
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polymorfní čistoty produktů. V současnosti tvoří okolo 85 % produkce farmaceutických firem právě
pevné lékové formy, a proto si žádný producent nemůže dovolit problematiku polymorfů u svých
výrobků ignorovat7.

Tvorba optimální formy API pro vývoj lékové formy je jedním ze základních úkolů. Ve farmaceutické
výrobě se při optimalizaci krystalizačních podmínek kombinují empirické a teoretické přístupy,
právě s ohledem na časté polymorfní chování API a přechod laboratorního na poloprovozní
a provozní měřítko7.

Problémy

spojené

s

polymorfií

farmaceutických

substancí

mohou

být

dvojího

druhu

– technicko-farmaceutické, spojené s přípravou a aktivitou daného léčiva (resp. lékové formy);
a právní, které jsou spojené s patentovou ochranou jednotlivých polymorfů7.
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2.4.1. Vlastnosti polymorfů

Výsledkem vývoje léčiva musí být produkt, který je fyzikálně i chemicky stabilní a který má rovněž
optimální biodostupnost. Z praktických důvodů je rovněž nutné, aby zvolený polymorf měl vhodné
i fyzikální vlastnosti z hlediska manipulovatelnosti a zpracovatelnosti při výrobě. Dalším požadavkem
je, aby proces jeho výroby byl dostatečně robustní7.

U polymorfních léčiv se upřednostňuje termodynamicky nejstabilnější polymorf zajišťující obyčejně
reprodukovatelnou

biodostupnost

po

celou

dobu

expirace

léčivého

přípravku

za

různých,

v praxi se vyskytujících, podmínek skladování. Nemalou výhodou je i to, že výroba takového polymorfu
je většinou snadněji kontrolovatelná i ve výrobních měřítkách. Existují však případy, u kterých se však,
z

medicínských

důvodů,

preferuje

metastabilní

krystalická

forma

nebo

amorfní

forma.

Tyto nastávají hlavně tehdy, pokud je požadována vyšší koncentrace účinné látky v systému nebo
rychlejší disoluce u málo rozpustných substancí. Některé substance se používají v amorfní formě také
proto, že se nepodařilo z dané látky získat krystalickou substanci. Pokud se tedy používá amorfní
forma nebo metastabilní krystalický polymorf, je potřeba věnovat zvláštní pozornost zajištění
bezpečnosti a účinnosti takového léčiva po celou deklarovanou dobu expirace. Tyto aspekty musí být
zajištěny i pro skladovací podmínky v jiných klimatických pásmech7.

Ačkoliv je

biologický

účinek API

vyvolán interakcí molekuly léčiva

s cílovým

receptorem,

kdy se především vlivem konformačních změn ovlivní přirozený chemizmus buňky, je důležité v jaké
pevné fázi je pacientovi léčivo podáváno. To znamená, že záleží nejenom na molekulové,
ale i krystalové struktuře API. Krystalová struktura totiž ovlivňuje, kromě chemické a fyzikální stability,
také rychlost rozpouštění léčiva a tím může výrazně ovlivnit biodostupnost léčiva (viz Obrázek
2.4.1.1.).

Na

druhé

straně

amorfní

forma

muže

mít

výrazně

vyšší

rozpouštěcí

rychlost

než nejstabilnější polymorf (viz Obrázek 2.4.1.2.). Velké rozdíly v rozpustnosti a rozpouštěcí rychlosti
polymorfu mohou být příčinou velkých rozdílů v jejich distribuci v organismu. Nízká plasmatická
koncentrace teoreticky může způsobit neúplné obsazení příslušných membránových receptorů v místě
účinku, ty jsou zablokovány substrátem, nebo se může změnit charakter účinku z agonisty na
antagonistu, resp. naopak7.

Rychlost rozpouštění však není jediným důležitým parametrem, ve kterém se polymorfy liší. Rozdíly
mohou nastat také ve velikosti a tvaru krystalu ovlivňují mlecí, tabletovací, filtrovací, sypné a další
důležité technologické parametry. Naleznout je lze i v chemické reaktivitě, termální stabilitě,
hygroskopicitě, hustotě, tvrdosti atd.7

Různé polymorfy API se mohou různě lišit v kinetice rozpouštění, a to až o řád, což má posléze
výrazný dopad na biodostupnost. Stabilní polymorfy mají obvykle nejnižší kinetiku disoluce.
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Obrázek 2.4.1.1. Disoluční profil dvou rozdílných polymorfů jedné API v lékové formě.
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Obrázek 2.4.1.2. Disoluční profil amorfní API a krystalické formy API v lékové formě.

Nestabilní polymorf, resp. amorf musí být v lékové formě stabilizován – polymorfní čistota lékové
formy musí být vždy monitorována. Stabilizace nestabilní API probíhá např. vytvořením pevné
suspenze ve vhodném polymeru (polyvinylpyrrolidon (PVP), kyselina polyakrylová (PAA)). Stabilizační
efekt spočívá v antiplastickém efektu polymeru (fázový přechod je spojen s plastickou deformací
materiálu)7.
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Generické firmy, např. z důvodu patentové ochrany nebo terapeutických výhod, často volí nestabilní
polymorf (hydrát, resp. amorf). Ideální metoda pro cílenou výrobu nestabilního polymorfu je
s výhodou použitelná očkovaná krystalizaci. Problém však nastává, pokud není k dispozici krystalizační
očko, jelikož univerzální technika usměrnění polymorfního chování určité API žádaným směrem, tj.
robustně a reprodukovatelně vyrábět určitý polymorf, neexistuje7, avšak v této práci v části 3.2.

Crystallization Products of Risedronate with Carbohydrates and Their Substituted Derivatives se
podařilo prokázat, že přídavkem některých látek monosacharidové povahy lze ovlivnit vznik žádaného
polymorfu. Pro zobecnění této myšlenky by byly však potřeba další experimenty a testování.

O tom, jaký polymorf vykrystalizuje, se určuje v prenukleačním stadiu, tedy u molekulárních agregátů,
na

principu

kompetice

kinetických

a

termodynamických

faktorů.

Nová

generace

aktivních

farmaceutických ingrediencí je založena na kombinaci API, která je zabudována do vhodně zvolené
polymerní matrice. Tak vznikají tuhé roztoky či tuhé disperze, jejichž chování, jako je např. biologická
dostupnost nebo stabilita, silně závisí na distribuci a velikosti dispergovaných částic, rozsahu interakce
mezi polymerní matricí a léčivou látkou, krystalinitě dispergovaného léčiva a v neposlední řadě
i segmentové dynamice polymerních řetězců7. Toto je důležité pro veškeré experimenty popsané
v této práci, jelikož jedna skupinu tvoří kokrystaly a druhou polymerní komplexy, resp. matrice, se
žádanými vlastnostmi.
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2.4.2. Druhy polymorfů

Rozeznáváme dva základní typy polymorfismu: pakovací a konformační. Tato dva se od sebe liší
různým uspořádáním molekuly API v krystalické mřížce krystalu.

Mezi polymorfy se také řadí i tzv. pseudopolymorfy. Pseudopolymorfie je jev, při kterém jsou
do krystalické formy látky uzavřeny molekuly rozpouštědla a stávají se tak integrální součástí
krystalické formy10.

Další skupinou, která potenciálně vykazuje polymorfizmus jsou kokrystaly. Ty spolu s pseudopolymorfy
řadíme mezi tzv. multikomponentní systémy9. Kokrystaly budou přiblíženy v samostatné sekci,
vzhledem k důležitosti pro tuto práci.

Je však nutné poznamenat, že v nomenklatuře polymorfie ještě stále panuje nejednoznačnost a řada
autorů se liší v rozdělení a označení polymorfie, resp. jednotlivých typů polymorfů.

2.4.2.1. Čisté polymorfy a amorfy

Mezi čisté polymorfy řadíme pakovací a konformační polymorfy. Ve struktuře krystalu obsahují
jen a pouze molekuly látky, bez příměsí.

Pakovací polymorfy se označují polymorfy, ve kterých je molekula rigidně uložená a jednotlivé
polymorfy se liší pouze uspořádáním, tj. paketováním molekul ve struktuře krystalu11. Na Obrázku
2.4.2.1.1. vidíme základní modely struktury pakovacích polymorfů.

Obrázek 2.4.2.1.1. Základní modely struktury pakovacích polymorfů9.

Konformační polymorfy, na rozdíl od pakovacích, mají jistou flexibilitu a tvoří konformery – izomery,
ve kterých molekula dokáže v krystalu rotovat okolo vazeb. U konformačních polymorfů nastává různá
krystalizace; konformery mohou jednoduše přecházet mezi sebou, protože mezi jednotlivými
energetickými stavy jsou jen velmi malé rozdíly, a proto se také jen velmi těžko od sebe dělí.
Na Obrázku 2.4.2.1.2. jsou znázorněny modely struktur konformačních polymorfů9.
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Obrázek 2.4.2.1.2. Základní modely struktur konformačních polymorfů9.

Hlavním rozdílem mezi čistými polymorfy a amorfy je jejich vysoká energie a z toho vyplývající fázová
nestabilita a tudíž i schopnost přecházet na stabilnější krystalické fáze. Vnitřní struktura amorfu
je neuspořádaná; toto však nabízí určité výhody oproti krystalické fázi – amorfy mají rychlejší disoluci,
z čehož vyplývá i rychlejší nástup účinku a rychlejší biodostupnost. Nevýhodou je již zmiňovaná
nestabilita. Obrázek 2.4.2.1.3. ukazuje neuspořádanou strukturu amorfu.

Obrázek 2.4.2.1.3. Základní model neuspořádané struktury amorfu9.

Struktura, která vychází jak z uspořádané struktury čistých polymorfů, tak amorfů se nazývá
semikrystal. Semikrystal může být mezistupeň mezi amorfem a krystalickou formou12.

2.4.2.2. Pseudopolymorfy

Jak již bylo řečeno, pseudopolymorfií se rozumí jev, při kterém se do krystalické fáze látky integrují
molekuly rozpouštědla; pseudopolymorfy jsou také označovány jako solváty (solvátomorfy),
v případě, že se jako rozpouštědlo jedná o vodu se pak nazývají hydráty. Pro API ve farmaceutickém
průmyslu jsou přípustné pouze hydráty13. Mezi pseudopolymorfy můžeme zařadit také soli
a kokrystaly (jak již bylo řečeno, tyto budou přiblíženy v samostatné sekci této práce – viz. 2.4.2.2.

Kokrystaly). Všechny tyto pseudopolymorfy můžeme zařadit mezi multikomponentní systémy,
které se mohou různě kombinovat tak, jak je vidět na Obrázku 2.4.1. Solváty vznikají uzavřením
solventu do struktury krystalu a to několika možnými způsoby. Prvním způsobem je adsorpce solventu
na povrch pevné fáze látky fyzikálními silami. Druhým způsobem je pak uzavření kapalných inkluzí
dovnitř krystalu a to hlavně při jeho růstu. Pokud se tedy solvent váže na pevnou fázi díky slabým
interakcím typu vodíkových můstků nebo van der Walsových sil, pak vzniká solvát14. Ten může
být podle struktury, tj. podle uspořádání molekul solventu v krystalu buď stechiometrický
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nebo nestechiometrický. V prvním případě je solvent velmi pravidelně uspořádán v krystalické fázi,
vodíkové můstky se zde uplatňují. Lze tedy nalézt přesný poměr mezi pevnou fází a solventem
v krystalické struktuře. Příkladem je většina hydrátů – ty vytvářejí hlavně stechiometrické krystalu.
V případě druhém se vodíkové můstky téměř, nebo vůbec neuplatňují a solvent je nepravidelně vázán
v kavitách pevné fáze, poměr substance a solventu je tedy proměnný13. Na Obrázku 2.4.2.2.1.
je znázorněn strukturní model stechiometrického solvátu/hydrátu a na Obrázku 2.4.2.2.2. je strukturní
model nestechiometrického solvátu/hydrátu.

Obrázek 2.4.2.2.1. Základní modelová struktura stechiometrického solvátu/hydrátu.

Obrázek 2.4.2.2.2. Základní modelová struktura nestechiometrického solvátu/hydrátu.

Solváty slouží v drtivé většině pouze jako prekurzory pro přípravu obtížně dostupného polymorfu
(existují i výjimky – atorvastatin kalcium ethanol solvát, nebo indinavir sulfát ethanol solvát).
Velmi zajímavé je použití hydrátů v racionální přípravě různých polymorfů. Totiž, dehydratací
stechiometrického hydrátu většinou zbortíme strukturu a vzniká amorfní fáze; při dehydrataci
nestechimetrického hydrátu zborcení struktury nenastává, ale vzniká krystalický anhydrát13. Takovým
způsobem můžeme připravit polymorfy, které by bylo obtížné/nemožné připravit jinou cestou.

2.4.2.3. Kokrystaly
Pojem kokrystal vznikl z anglického sousloví composite crystal, které poprvé použil v roce 1988
Montgomery15. V posledním desetiletí je však stále aktuální debata, jak vlastně definovat kokrystal.
Definic je mnoho, například Stahly, G. P. je ve svém článku definuje jako molekulární komplexy, které
obsahují

dvě

a

více

rozdílných

molekul

ve

stejné

krystalové

mřížce16.

Další

autoři

– Bhogala, B. R. a Nangia, A. – definují kokrystal jako multikomponentní uspořádání dvou a více
sloučenin v pevném stavu držených pohromadě intermolekulárními interakcemi17. Childs, S. L.
a Hardcastle, K. I. pak kokrystaly definují jako krystalické materiály tvořené ze dvou a více
komponent, obvykle ve stechiometrickém poměru, komponentou může být atom, ion nebo molekula18.
Nejjednodušší definicí kokrystalu je pak definice Bonda, A. B.: kokrystal je synonymum
pro multikomponentní molekulový krystal19. Další definicí pak může být uznávaná definice Aakeröye,
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C. B. a Salmona, D. J., kteří popisují kokrystal jako stechiometrickou homogenní multikomponentní
sloučeninu typu hostitel:host vytvořenou ze dvou nebo více neutrálních složek (pevné látky obsahující
ionty jsou vyloučeny), které jsou v čistém stavu a za laboratorních podmínek pevné20,21. Hostitel
je tedy API a host je kokrystalizační partner (ať již excipient nebo další API). Všimněme si,
že podle poslední definice se kokrystaly liší od solvátů tím, že hostitel i host jsou v pevné fázi, oproti
solvátům, kde nacházíme jak fázi pevnou, tak solvent (nebo jeho zbytek), což je fáze kapalná.
Problémem však zůstává hranice mezi solí a kokrystalem, vzhledem k tomu, že dle poslední
jmenované definice Aakeröye a Salmona, jsou vyloučeny veškeré ionty jako složky kokrystalů
a na Obrázku 2.4.2.3.1. vidíme dva příklady, kde dle zmiňované definice je kokrystalem pouze příklad
první.

Obrázek 2.4.2.3.1. Příklady modelů kokrystalů a od nich odvozených dalších multikomponentních
systémů22.

Nicméně, pevné složky kokrystalů mezi sebou většinou tvoří jednoduchý stechiometrický poměr,
např. 1:1, 1:2, 2:1, atp. Hostitel a host jsou k sobě vázány slabými nekovalentními interakcemi
– vodíkovými můstky (nejvíce), van der Waalsovy silami, π-π interakcemi, atd.

Kokrystaly jsou velmi zajímavými systémy ve farmacii, hned z několika důvodů, mezi něž patří
např. lepší biodostupnost, změna disolučního profilu API23, lepší polymorfní stabilita24,25, zlepšené
farmaceuticko-technologické parametry21, zvýšení rozpustnosti26 nebo naopak její snížení27.
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2.4.3. Analytické metody používané ve studiu polymorfie a v krystalovém inženýrství

Vzhledem k tomu, že se polymorfie projevuje jen v pevné – krystalické – fázi, musí být metody studia
polymorfie schopny dodávat výsledky při měření v pevné fázi (solid state, ss). Existuje několik
základních ss-metod, které se používají nejčastěji a to hlavně v kombinaci. V této kapitole budou tedy
popsány velmi zběžně základní principy a základní informace o rentgenové difrakci, nukleární
magnetické rezonanci v pevné fázi, Ramanově spektrometrii, metodách termické analýzy a hot-stage
optické mikroskopii. Metody infračervené spektrometrie jsou shrnuty v samostatné kapitole
– 2.5. Infračervená spektrometrie.

2.4.3.1. Rentgenové difrakční metody

Rentgenová (RTG) difrakce je jednou ze základních analytických technik pevné fáze označovaná jako
„zlatý standard“ nejen pro charakterizaci a identifikaci krystalických látek, ale i pro jejich rozlišení a je
používána jako standardní kontrola polymorfní modifikace API*,28,29.

Principem rentgenové difrakce je schopnost krystalických látek interagovat s fotony rentgenového
záření a vytvářet tak difrakční obraz, který charakterizuje vnitřní strukturu studované látky.
Nejčastěji používanou metodou je RTG prášková difrakce (X-Ray Powder Diffraction, XRPD),
která má velkou výhodu v jednoduchosti vzorkování. Obecně lze předpokládat, že různé vnitřní
uspořádání molekul v krystalu se odráží v různých fyzikálně-chemických vlastnostech krystalických
látek. Stejně tak RTG prášková difrakce umožňuje nedestruktivně rozlišovat mezi různými solváty nebo
solemi jedné API.

RTG záření (rentgenové záření, X-ray) můžeme definovat několika znaky – elektromagnetické vlnění
o velmi krátké vlnové délce 10-8 – 10-12 m, které je neviditelné a prochází hmotou, v níž se částečně
absorbuje, přičemž množství absorbovaného záření závisí na složení hmoty (průměrném protonovém
čísle, hustotě a tloušťce) a na vlnové délce záření. Ubývá se čtvercem vzdálenosti a šíří se od zdroje
přímočaře. Vlnová délka generovaného záření závisí na materiálu, ze kterého je vyrobeno ohnisko
anody.

Podle způsobu jakým se generuje rentgenové záření, můžeme zmínit tři zdroje: rentgenka,
synchrotronové záření a fluorescenční záření. Rentgenka (RTG lampa) emituje RTG záření dopadem
elektronu na pevnou podložku. Záření vzniká prudkým zabrzděním velmi rychle letících elektronů

*

Směrnice ICH (International Conference on Harmonisation) Q6A a směrnice FDA uvádějí RTG práškovou difrakci jako základní analytickou

metodu pro rozlišování různých krystalových struktur (polymorfů).
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o hmotu s vysokou hmotností, tj. s vysokým atomovým číslem. V rentgence musí dojít k nažhavení
katody. Přiložíme-li mezi katodu a anodu napětí, dají se elektrony do pohybu směrem k anodě.
Při nárazu na anodu se jejich kinetická energie mění z malé části v RTG záření a zbytek kinetické
energie na teplo. Záření pak vzniká tak, že část urychlených elektronů proniká do vrstev atomů anody
a zde vyrazí elektron (z vrstvy K a L). Z vyšší vrstvy přeskočí na volné místo elektron a přebytek
energie se vyzáří jako RTG záření. Elektrony emitované ze žhavené katody jsou urychlovány
v elektrickém poli mezi katodou a anodou. Po dopadu rychle se pohybujících elektronů na anodu
dochází ke vzniku rentgenového záření30,31. Synchrotronové záření vzniká zakřivením dráhy
relativistického elektronu nebo pozitronu. Částice pohybující se po kruhové dráze vyzařuje energii
v podobě spektra spojitého o dlouhých vlnových délkách s přibližně konstantní intenzitou.
Synchrotronové záření je polarizováno v rovině orbitu a elipticky polarizované pod malým úhlem k této
rovině. Další vlastností je koherence záření a jeho časový průběh (částice obíhají v klubcích)31. Třetí
typ, tj. fluorescenční záření, má pro analytické použití při RTG difrakci příliš malou intenzitu a tudíž
se jako zdroj prakticky nepoužívá32.

Jak již bylo řečeno dříve, principem RTG difrakce je schopnost interakce krystalické hmoty s RTG
zářením. Matematickým popisem RTG difrakce je Braggova rovnice; její tvar uvádí Vzorec 2.4.3.1.1.

2d sin θ = nλ
Vzorec 2.4.3.1.1. Braggova rovnice

Braggova rovnice používá vzdálenost dvou paralelních rovin d, úhel θ, což je úhel dopadu
rentgenových paprsků a vlnovou délku rentgenových paprsků λ. Obrázek 2.4.2.1.1. tedy ukazuje
interakci dvou libovolných paralelních rovin vzdálených o d s dopadajícím svazkem rovnoběžných
rentgenových paprsků pod úhlem θ a vlnovou délkou λ. Následně detegujeme interferenční maximum
difraktovaných (rozptýlených) paprsků a to jen v případě, že jejich dráhový rozdíl je roven celistvému
násobku vlnové délky dopadajícího záření31,32.

Obrázek 2.4.3.1.1. Difrakce rentgenových paprsků na dvou paralelních rovinách a aplikace Braggova
zákona.
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V praxi

rozlišujeme

v podstatě

dvě

skupiny

možných

uspořádání

podle

typu

vzorku,

který analyzujeme. První skupinou jsou metody studia difrakce na monokrystalu (RTG difrakce
na monokrystalu, Single Crystal X-ray Diffraction, Single XRD), které v podstatě umožňují úplné
stanovení krystalografické charakteristiky krystalu. V tomto uspořádání může být doba trvání jedné
analýzy v řádu hodin, v některých případech i dnů, avšak posléze dostáváme kompletní informace
o molekule, tj. o její konformaci, vazebných vzdálenostech mezi jednotlivými atomy, chiralitě,
prostorovém uspořádání molekul v krystalu, interakcích mezi molekulami a například umístění
a identifikaci solventu v krystalu. Komplexní strukturní analýzu u krystalů se složitou strukturou
nebo nízkou symetrií lze vesměs provést jen difrakcí na monokrystalech. Nevýhodou této metody
je fakt, že převážná většina krystalických látek se vyskytuje v polykrystalické podobě a vypěstování
monokrystalu o potřebné velikosti (0,1 –1 mm) a krystalické čistotě je často obtížné14,15,31,32.

Druhou skupinou jsou práškové metody (RTG prášková difrakce, X-ray Powder Diffraction, XRPD),
u kterých je podoba vzorku prášková. Měření v tomto případě trvá spíše minuty, max. hodiny
a získáváme méně konkrétní informaci o molekule, tj. získáváme tzv. „fingerprint“ krystalové struktury.
Vhodný vzorek pro XRPD je 100 – 500 mg s dobrou velikost krystalů (0,2 – 10 µm),
kterou si lze připravit mletím, nebo roztíráním, např. na achátové misce. Tato skupina metod
je nenahraditelná tam, kde rozhodující roli při určování vlastností materiálu hraje právě jeho
polykrystalická struktura, tj. např. zjištění fázového složení14,15,31,32.

ATV_form I

1000

Polymorf I

500

0

ATV_form VIII

1000

Polymorf VIII
500

0

ATV_amorphous

6000

Amorf

4000

2000

0
10

20

30

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

Obrázek 2.4.3.1.2. Difraktogram (XRPD) tří různých pevných fází téže API.

Ve farmacii se z metod RTG difrakce používá především XRPD a to zejména v oblasti charakterizace
a identifikace neznámých vzorků, kontrola krystalické fáze, resp. amorfní fáze (viz .Obrázek 2.4.3.1.2.
a Obrázek 2.4.3.1.3.), sledování fázových transformací, sledování chování látek za definovaných
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podmínek (stresové testy), určování struktur nečistot a různé další aplikace včetně kvantitativních
měření a výpočtů s pomocí např. klastrové analýzy14,15,32.

ATV_amorphous
ATV_1% crystal I
ATV_3% crystal I
ATV_5% crystal I

ATV_amorphous
ATV_1% crystal VIII
ATV_3% crystal VIII
ATV_5% crystal VIII

6400

6400

3600

3600

Směsi 1 – 5 % polymorfu I
1600

v amorfní formě
10

Směsi 1 – 5 % polymorfu VIII
1600

20

v amorfní formě

30

10

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

20

30

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

Obrázek 2.4.3.1.3. Kontrola polymorfní čistoty API (limit detekce byl stanoven na 1% přídavek
krystalické fáze).

2.4.3.2. Nukleární magnetická rezonance v pevné fázi

Tato část je věnována nukleární magnetické rezonanci (NMR) v pevné fázi. Principy a jednotlivá
všeobecná problematika NMR je obecně známa a proto zde nebude prezentována.

Nukleární magnetickou rezonancí v pevné fázi (solid state NMR, ssNMR) se zde budeme věnovat
pouze u jader se spinovým kvantovým číslem I = 1/2. Problémem pevné fáze je, že na rozdíl
od kapalné fáze, kde díky izotropnímu pohybu molekul jsou signály spektra velmi úzké, v pevné fázi
jsou signály díky interakcím, které nelze v kapalné fázi pozorovat, podstatně širší (a to až tisíce Hz).
Tento jev je způsoben několika faktory, z nichž nejdůležitější jsou dipolární interakce a anizotropie
chemického posunu a tak je potřeba, kvůli interpretovatelnosti tyto nežádoucí efekty eliminovat32,33.
Dipolární interakce jsou způsobeny schopností jader interagovat mezi sebou (a to jen v pevné fázi);
což je v kapalné fázi eliminováno volným pohybem molekul. V pevné fázi je navíc velikost této
interakce oproti kapalné fázi také závislá na orientaci spojnice jader oproti magnetickému poli
a je úměrná faktoru (3 cos 2 θ − 1) . Dipolární interakce se může vyskytovat, samozřejmě, jak mezi jádry
stejných molekul (homonukleární) tak mezi jádry různých molekul (heteronukleární) – v kapalné fázi,
jak již bylo řečeno, tyto interakce nenastávají. Vzhledem k tomu, že platí rovnice (3 cos 2 θ − 1) = 0 ,
pak se tedy θ = 54,74° a tudíž je toto úhel (tzv. magický úhel, magic angle), při kterém jsou dipolární
interakce eliminovány. Tento magický úhel (zobrazen na Obrázku 2.4.3.2.1.), odpovídá velikosti úhlu,
který svírá tělesová úhlopříčka krychle s její hranou. Druhou metodou, jak dipolární interakce
eliminovat je technika decoupling.
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Obrázek 2.4.3.2.1. Magický úhel θ = 54,74°34.

Anizotropie chemického posunu (chemical shift anisotropy, CSA), také nazývána orientační závislost,
je dána skutečností, že elektronová hustota okolo jádra či molekuly není sférická, nýbrž elipsoidní

(

)

(viz. Obrázek 2.4.3.2.2.). CSA je také rovna faktoru 3 cos 2 θ − 1 a tudíž je také eliminována magickým
úhlem θ

33

.

Obrázek 2.4.3.2.2. Zobrazení elipsoidního uspořádání elektronů – princip CSA35.

Jak již bylo naznačeno, pokud tedy vzorek měříme pod magickým úhlem vůči magnetickému poli
a zároveň ho necháme rotovat dostatečně vysokou rychlostí† (rotace pod magickým úhlem, magic

angle spinning, MAS), pak se podaří eliminovat heteronukleární dipolární interakce a anizotropii
chemického posunu. Navíc, pokud tuto techniku zkombinujeme s technikou heteronukleárního
decouplingu, získáme velmi dobře rozlišené spektrum. MAS se ještě s výhodou kombinuje s technikou
cross-polarizace (cross-polarization, CP), která přenáší polarizaci z protonů na izotopicky chudá jádra
†

Tato rychlost je v řádu kHz a pokud není dostatečně vysoká, pak je možné pozorovat ve spektru postranní rotační pásy (spinning sidebands),

které mohou zkomplikovat interpretaci spektra. Rychlost rotace je nepřímoúměrná velikosti, resp. průměru vzorkovací kyvety, a zároveň
přímoúměrná citlivosti měření. Avšak i v současné době s nejvyšší možnou rotací kyvety (okolo 70 kHz) nejsme schopni potlačit silné
homonukleární dipolární interakce. Pokud není možno dosáhnout požadované rychlosti rotace z technických důvodů, je možné použít různé pulzní
techniky, jako je např. TOSS (Total Spinning Suppression).
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(např.

13

C,

15

N,

19

F,

29

Si,

31

P) a po splnění Hartmann-Hahnovy podmínky‡ získáváme výrazně citlivější

spektrum (viz. Obrázek 2.4.3.2.3. )32,33.

Obrázek 2.4.3.2.3.

13

C CP/MAS NMR spektrum tří fází téže API.

Ve farmaceutické praxi se ssNMR používá v několika aplikacích – samozřejmou aplikací je strukturní
analýza API, při které lze vhodným doplněním CP/MAS NMR dalšími technikami, analyzovat vzorky
stejně

jako

v kapalné

fázi.

Další

aplikací

je

studium

polymorfie

API

nebo

excipientů

(viz. Obrázek 2.4.3.2.3.). Výhodná při studiu polymorfie je přítomnost např. fluoru, fosforu
nebo dusíku v molekule. Přítomnost heteroatomů nám umožní v poměrně krátkém čase získat kvalitní
spektrum, které s výhodou dovoluje stanovení polymorfů a polymorfní čistoty (viz. Obrázek 2.4.3.2.4.
a Obrázek 2.4.3.2.5.). Další použití skýtá analýza lékové formy a to jak samotné API, tak i použitých
excipientů. Další velmi důležitou aplikací je analýza solvátů, resp. hydrátů, a analýza solí14,15,32,33.

‡

Hartmann-Hahnova podmínka je splněna pokud se zapne druhé spin-lock pole odpovídající uhlíkům
1

13

C o takové intenzitě, že případné spiny

vykonávají precesi kolem stejné osy a se stejnou frekvencí (jako první spin-lock pole H) jako jádra vodíku 1H.
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Obrázek 2.4.3.2.4.

31

P CP/MAS NMR tří polymorfních forem API a směsi polymorfů.

Obrázek 2.4.3.2.4.

19

F CP/MAS NMR tří polymorfních forem API.
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2.4.3.3. Ramanova spektrometrie

Ramanova spektrometrie je spektrometrická metoda, která velmi vhodně doplňuje IR spektrometrii,
hlavně MIR spektrometrii.

Ramanova spektrometrie je metodou vibrační spektrometrie, která sleduje stavy při přechodech mezi
energetickými hladinami, ke kterým dochází během rozptylového efektu. Tento lze popsat
jako absorpci fotonu, a excitaci molekuly do nevlastního energetického stavu (virtuální hladiny)
a bezprostřední emisi fotonu rozptýleného. Vzhledem k nízké intenzitě rozptylu se pro vyvolání
vibračních přechodů používá zdroje s vysokou hustotou světelného toku. Stokesův Ramanův rozptyl
je takový, kdy přechod začíná na základní vibrační hladině a končí na vibrační hladině vyšší, zatímco
anti-Stokesův Ramanův rozptyl je vyvolán přechodem z vyšší vibrační hladiny na hladinu nižší.
Jednotlivé typy přechodů názorně ukazuje Obrázek 2.4.3.3.135,36.

Obrázek 2.4.3.3.1. Znázornění vibračních přechodů po interakci záření s molekulou35.

Obrázek 2.4.3.3.1. ale dostatečně neznázorňuje, že intenzita Rayleighova záření je cca o dva řády
vyšší než intenzita Ramanových pásů a tudíž jsou kladeny vysoké nároky na detekci Ramanových
spekter. Stokesovy a anti-Stokesovy linie se také vyskytují různě často, což je způsobeno tím,
že většina molekul je za laboratorní teploty v základním vibračním stavu a tudíž se anti-Stokesovy
přechody vyskytují daleko méně často než přechody Stokesovy. Anti-Stokesovy přechody mají tedy
i menší intenzitu spektrálních pásů než Stokesovy přechody. Ramanova spektrometrie je tedy založena
na zkoumání procesu, kde energie vibračního přechodu odpovídá rozdílu mezi energiemi fotonu
„absorbovaného“ a „emitovaného“.
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V IR spektrech je intenzita pásů úměrná velikosti změny dipólového momentu během daného typu
vibračního pohybu. Vibrační módy s velkou změnou dipólového momentu (v IR spektrech intenzivní
pásy) poskytují v Ramanových spektrech obvykle málo intenzivní pásy (viz Obrázek 2.4.3.3.2.).
Naopak vibrace nepolárních funkčních skupin poskytují intenzivní pásy v Ramanových spektrech
a slabé v IR spektrech a proto je vhodné tyto dvě metody kombinovat35,36.

Základními součástmi Ramanova spektrometru jsou, podobně jako u IR spektrometrů (viz. část

2.5. Infračervená spektrometrie): zdroj záření, detektor a interferometr (resp. optické prvky). Zdrojem
záření je obvykle laser, který je schopen produkovat vysoce energetické koherentní záření. Vlnová
délka používaných laserů se pohybuje od blízké UV oblasti přes viditelnou až do blízké infračervené
oblasti. Detektory v Ramanově spektrometrii jsou různé podle toho, jestli se jedná o interferometrický
nebo disperzní systém. U interferometrických systémů se využívá germaniových nebo křemíkových
detektorů nebo detektorů ze sloučeniny InGaAs. Disperzní systémy obvykle využívají detektoru CCD –
Charge Coupled Device35,36.

Hlavní a nespornou výhodou Ramanovy spektrometrie oproti některým dalším technikám chemické
analýzy je snadnost přípravy vzorku. Odpadají problémy transmisních technik a navíc, na Ramanova
spektra má malý vliv okolní atmosféra, tj. vzdušná vlhkost a oxid uhličitý. Velkou výhodou
je možnost měřit vzorky bez zvláštní přípravy, tj. například v roztocích a/nebo přímo v obalech (sklo,
polyethylen). Samozřejmě moderní aplikací je připojení mikroskopu ke spektrometru. Obecné aplikace
jsou vesměs stejné jako u IR spektrometrie, tj. identifikace látek (viz Obrázek 2.4.3.3.2.), identifikace
polymorfů a také různých polohových izomerů (poloha dvojné vazby). Jak již bylo řečeno, moderní
aplikací je spojení Ramanova spektrometru s mikroskopem, tedy poté schopnost mappingu (viz
Obrázek 2.4.3.3.3.) a imagingu14,15,36.

Obrázek 2.4.3.3.2. MIR spektrum (červené) a Ramanovo spektrum téže API.
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Obrázek 2.4.3.3.3. Spektrum z Ramanovy mikroskopie37.

2.4.3.4. Metody termické analýzy

Termickou analýzou získáme kvantitativní informace o relativní stabilitě polymorfních modifikací,
energiích fázových přeměn apod.15 Termické analýzy jsou takové metody, při nichž se sledují některé
fyzikální nebo fyzikálně-chemické vlastnosti zkoumané látky v závislosti na čase nebo na teplotě.
Jsou to tedy metody, které popisují změny fyzikálně-chemických vlastností sledovaného systému
při jeho ohřevu. Většina těchto metod sleduje příslušné vlastnosti systému, např. hmotnost, energii,
rozměr, vodivost apod., jako dynamickou funkci teploty. Diferenční termická analýza (Differential

Thermic Analysis, DTA) například zkoumá teplotní rozdíl mezi vzorkem a referenční látkou.
Naproti tomu diferenční skenovaní kalorimetrie (Differential Scanning Calorimetry, DSC) sleduje
množství tepla dodané měřenému vzorku35.

Existuje poměrně široké spektrum termických analytických metod a jejich různých „hybridů“,
avšak jednou z nejdůležitějších metod je diferenční skenovací kalorimetrie (DSC), která je založena
na tom, že se vzorek podrobuje lineárnímu ohřevu a rychlost tepelného toku ve vzorku,
která je úměrná okamžitému měrnému teplu, se plynule měří, resp. měří se však ale elektrický příkon
potřebný k udržení izotermních podmínek. Tato metoda je vhodná hlavně ke studiu polymorfů
a amorfních látek, protože je velmi dobře stanovitelná teplota skelného přechodu apod.

Druhou metodou, která je v současné době již na ústupu je diferenční termická analýza,
při které se zkoumaný vzorek a referenční vzorek (nebo prázdná pánvička) podrobuje zahřívání
při konstantní rychlosti zvyšování teploty a pozorují se termické přeměny oproti referenční látce,
resp. změny teploty cely zkoumaného vzorku a cely referenčního vzorku.
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Metodou, kterou lze s výhodou použít pro charakterizaci solvátů, resp. hydrátů je termogravimetrie
(Thermogravimetry, TGA). Tato metoda má totiž možnosti pro studium těkavých látek ve vzorku,
které znehodnocují výsledky získané při DSC. Proto lze tuto metodu dobře kombinovat s DSC15,35.

Polymorf VIII

Polymorf I

Amorf

Obrázek 2.4.3.4.1. DSC záznam dvou krystalů a amorfní formy jedné API.

2.4.3.5. „Hot-Stage“ optická mikroskopie

Hot-Stage optická mikroskopie (optická mikroskopie s vyhřívaným stolkem) je jednou z nejstarších,
nejjednodušších a nejlevnějších metod používaných ve studiu polymorfie. Je to velmi rychlá metoda,
která dovoluje v reálném čase pozorování stejnorodosti/různorodosti krystalových struktur, jejich tvar,
velikost a barvu. Spočívá ve spojení vyhřívaného stolku a mikroskopu (Obrázek 2.4.3.5.1.);
na vyhřívaný stolek se umístí vzorek krystalu, který může být před analýzou upravený, a pomocí
mikroskopu se pozoruje chování vzorku při zvyšující se teplotě a/nebo v závislosti na časové ose.

Obrázek 2.4.3.5.1. Hot Stage od firmy Linkam38 a ukázka spojení stolku s mikroskopem39.
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Hot-Stage optická mikroskopie také umožňuje pozorování fázových přechodů, které jsou obtížně
analyzovatelné jinou metodikou. Velmi snadno také deteguje solváty pomocí unikajících bublin
zahřátého solventu. Při tomto experimentu se vzorek analytu pokrývá silikonovým nebo parafinovým
olejem15.

2.4.3.6. Infračervená spektrometrie ve střední oblasti

Střední IR oblast, MIR, využívá záření v rozmezí 4000 – 200 cm−1. V tomto rozsahu vlnočtů dochází
pouze k vibračním přechodům atomů (kmitají danou frekvencí) příslušných funkčních skupin, zatímco
zbytek molekuly zůstává téměř nehybný a poloha konkrétních absorpčních pásů tak odpovídá daným
funkčním skupinám v podstatě bez závislostí na zbytku molekuly. Tato skutečnost nám umožňuje
z polohy pásů ve spektru usuzovat na přítomnost určité funkční skupiny.

Kromě oblasti pásů fundamentálních vibračních módů se ve spektru mezi vlnočty 1500 – 200 cm-1
ještě vyskytují skeletální vibrace, které jsou důsledkem vibrací mnoha atomů v molekule.
Takové vibrace nepomáhají v identifikaci funkčních skupin, ale dobře se hodí k rozlišení strukturně
podobných molekul. Dále se ve spektru objevují také oblasti otisků prstů vznikající ovlivňováním
vibrací okolními vazbami molekul40,41.

Obrázek 2.5.1.1.1. MIR spektrum modelové látky.
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Pro identifikaci molekuly není nutné přiřadit kompletně všechny pásy, které se ve spektru objeví,
ale je nezbytné nalézt všechny pásy, které přísluší vibračním módům dané funkční skupiny
(pro pozitivní identifikaci přítomnosti funkční skupiny). Z výše uvedeného také plyne, že neexistují
dvě sloučeniny, které by měly identické IR spektrum40.

Vzhledem k tomu, že MIR optika musí být propustná pro infračervené záření, tak se nejčastěji
používají materiály vyrobené zejména z halogenidů alkalických zemin (NaCl, KBr) nebo kovů
alkalických zemin (ZnSe). Nevýhodou těchto materiálů je silná hygroskopicita a tím i nemožnost
měření vodných roztoků. Zdrojem záření v MIR je většinou odporové Ni-Cr vlákno, popřípadě vlákno
z karbidu křemíku. Dělič paprsků, beamsplitter, který zajišťuje funkci interferometru, je v MIR většinou
vyroben z germaniem potaženého KBr, popřípadě germaniem potaženého CsI. Jako detektor
se ve střední oblasti většinou používá např. deuterovaný triglycin síranový (DTGS) detektor
nebo tellurid kademnato-rtuťný (Hgx-1CdxTe, HCT) detektor42. NIR optika a další části NIR
spektrometru mají jiné vlastnosti, které budou popsány v části 2.5.2. Experimentální uspořádání NIR

spektrometrie.

Techniky měření MIR spekter můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou transmisní měření,
které se využívá hlavně pro měření plynů a kapalin. Může být použito i pro analýzu různých
průsvitných folií a materiálů. Pevné vzorky se musí měřit rozpuštěné v organických rozpouštědlech
jako je chloroform nebo tetrachlormethan a to ve speciálních kyvetách, které jsou nejčastěji
zhotoveny z KBr nebo NaCl, avšak tyto jsou, jak již bylo zmíněno, silně hygroskopické. Další možností
měření pevných vzorků transmisní technikou je příprava parafinové nebo nujolové suspenze
nebo lze také pomocí lisů vylisovat tabletu vzorku s KBr.

Druhou skupinou jsou techniky reflexní, které mají výhodu ve faktu, že není nutné v podstatě nikterak
připravovat nebo upravovat vzorek. Nejpoužívanější je technika ATR (Attenuated Total Reflection,
zeslabený úplný (vnitřní) odraz). Tato technika využívá přitlačení tenké vrstvy vzorku na krystal
ze ZnSe, Ge, Si nebo diamantu. IR záření proniká do krystalu a je odraženo ke vzorku, kde dojde
k penetraci do tenké vrstvy vzorku a je odráženo zpět na krystal. Dále prostupuje krystalem
na optickou soustavu, která ho vede dále k detektoru. ATR krystaly mohou být vyrobeny tak,
že se paprsek v krystalu odrazí pouze jednou, nebo také několikrát. Zmiňovanou technikou lze měřit
jak pevné vzorky, tak kapaliny i různé polotuhé materiály42.

Důležité je však poznamenat, že transmisní techniky měří spektra vzorku „průměrného“,
pomocí ATR techniky získáme spektrum „aktuálního“ vzorku, tj. té které konkrétní plochy přitlačené
ke krystalu42.
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Těžiště MIR aplikací leží v oblasti strukturní analýzy. V této oblasti (MIR) se totiž nachází většina
fundamentálních přechodů, které přesně vypovídají o charakteristických skupinách dané látky.
Z toho vyplývá použití této metody v oblasti strukturní diagnostiky, charakterizace a identifikace látek,
polymorfů a solí (viz. Obrázek 2.5.2.4.1. a Obrázek 2.5.4.2.2.). Zajímavou a užitečnou aplikací je

mapping (spektra se měří bod po bodu a v prostorově velice blízkých bodech) a imaging (používá se
detekce plošná), při kterých jsme schopni určit velikost a distribuci částic, což zatím nelze s jinou
technikou (kromě Ramanovy spektrometrie) realizovat14,15,42,43.

Obrázek 2.5.2.4.1. Výřez MIR spektrer dvou polymorfů jedné API.

Obrázek 2.5.2.4.2. Výřez MIR spekter volné API a dvou různých solí.
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2.5. Infračervená spektrometrie v blízké oblasti7

2.5.1. Teoretické základy NIR spektrometrie

Spektrometrie v blízké IČ oblasti (NIR) využívá záření v rozmezí 12800 – 4000 cm−1. Princip vzniku
NIR spekter je stejný jako v MIR spektrometrii, tj. dochází k absorpci fotonů o stejných frekvencích,
jako jsou frekvence vibrací příslušných vazeb a tak dochází k excitaci příslušných vazeb,
rozdílná je však vyšší energie NIR záření. Absorpce záření v NIR oblasti je většinou vyvolána
energetickými přechody mezi vibračními hladinami molekul; a to přechody kombinačními a svrchními
tóny (overtony), nikoli však přechody fundamentálními (základními), které jsou dominantní ve střední
IR oblasti. Toto je důvod „jednoduchosti“ NIR spekter oproti spektrům MIR44,46.

Kombinační přechody odpovídají současné excitaci několika vibračních módů. Energie příslušného
přechodu se pak shoduje se součtem energií fundamentálních přechodů příslušných vibračních módů.
Overton odpovídá excitaci konkrétního vibračního módu do vyšší excitované hladiny. První overton
tak tedy přibližně odpovídá dvojnásobku energie fundamentálního přechodu, druhý overton
trojnásobku, třetí čtyřnásobku.

Jak kombinační přechody tak overtony jsou významně méně pravděpodobné než fundamentální
přechody, takže absorpce záření v NIR oblasti je při dané tloušťce vzorku řádově (až o dva řády)
slabší než v MIR oblasti, jak je znázorněno na Obrázku 2.5.1.1. a na Obrázku 2.5.1.246.
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Obrázek 2.5.1.1. Intenzita absorpčních pásů v NIR oblasti ve srovnání s MIR oblastí.

Přiřazení absorpčních pásů jednotlivým kombinačním přechodům a overtonům je vesměs obtížné a
velmi často nemožné a většinou se tedy v NIR oblasti tento rozbor neprovádí. Nicméně, pro úplnost je
uveden Obrázek 2.5.1.3., který ukazuje rozložení absorpčních pásů v NIR oblasti. V NIR spektrech lze
vymezit oblasti, kde jsou dominantní pásy kombinačních přechodů (4000 – 5300 cm-1), první overtony
(4600 – 7300 cm-1), druhé overtony (6000 – 10000 cm-1) a třetí overtony (8800 – 12800 cm-1),
viz. Obrázek 2.5.1.244.
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Obrázek 2.5.1.2. Ukázka NIR spektra – kombinační přechod a overtony.
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Obrázek 2.5.1.3. Absorpční pásy v NIR oblasti45.
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2.5.2.2. Experimentální uspořádání NIR spektrometrie

Blízké IR záření bez problémů prochází křemenným sklem, a proto může být veškerá optika
z křemenných vláken a např. i kyvety mohou být ze stejného křemenného skla, jaké se užívá v UV-VIS
spektrofotometrii.

Všechny NIR spektrometry se skládají ze tří základních součástí: zdroje záření, detektoru
a interferometru, a jak již bylo řečeno mají stejné uspořádání jako spektrometry pro střední oblast.

Jako zdroj záření se v NIR spektrometrii používají halogenové žárovky. Pro detekci se nejčastěji
využívají různé InGaAs, PbSe, PbS, Si detektory. Dělič paprsků (beamsplitter) je vyroben z křemene
nebo CaF2, tedy materiálů mnohem odolnějších (a mnohem méně náchylných na vzdušnou vlhkost)
než je ve střední oblasti používaný KBr nebo CsI44.

2.5.2.3. Techniky měření NIR spekter

Stejně jako v MIR oblasti i v NIR spektrech molekuly vody absorbují (rozdíl od křemenného skla,
které v NIR neabsorbuje; v MIR ano) IR záření – proto je třeba před analýzou vzorku měřit referenční
spektrum (background, spektrum pozadí), aby byl eliminován vliv okolí, hlavně vzdušné vlhkosti.
Příklad klasického spektra vzdušného pozadí je ukázán na Obrázku 2.5.2.3.1.

Obrázek 2.5.2.3.1. NIR spektrum vzdušného pozadí.

Největší výhodou NIR spektrometrie je možnost měřit vzorky přes skleněné a některé další
transparentní obaly. Samotné měření je rychlé (k záznamu jednoho spektra stačí jen několik sekund,
- 39 -

resp. desítek sekund — podle nastavených podmínek), nedestruktivní a nevyžaduje žádnou speciální
úpravu vzorku,čímž se minimalizuje spotřeba chemikálií a analytických setů na jedno použití.

V NIR spektrometrii se uplatňují stejné, resp. podobné, techniky měření jako v MIR. Z reflexních
technik se nejčastěji uplatňuje princip difúzní reflexe tzv. DRIFT, kdy se dopadající záření odráží
od povrchu jednotlivých malých částic práškovitého vzorku, viz Obrázek 2.5.2.3.2. Tento přístup
se nejčastěji používá při analýzách ve farmaceutickém průmyslu44.

Obrázek 2.5.2.3.2. Princip difúzní reflexe — DRIFT.

Transmisní měření se využívá pro měření kapalin, kašovitých vzorků a polymerních folií. Kapalné
vzorky je nutno měřit v kyvetách z křemenného skla, které vykazuje propustnost v celé NIR oblasti.
Tloušťka optické vrstvy a její volba se optimalizuje v závislosti na aktuální koncentraci analytu
v roztoku a optických vlastnostech rozpouštědla44.

Kombinací obou výše uvedených technik je technika tzv. transflektance. Lze ji využít pro měření
řídkých suspenzí nebo kapalin, resp. roztoků. Tato technika využívá speciální kyvety, jejichž dno je
pokryto tzv. „totálně“ odrazivou vrstvou (zrcadlem), která záření prošlé vzorkem odráží zpět tak,
že prochází zpět vzorkem a dopadá na detektor44; znázorněno na Obrázku 2.5.2.3.3.
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Petriho miska

Drážka pro odstranění
vzduchu
Definovaná optická
dráha
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Obrázek 2.5.2.3.3. Transflektanční kyvety a princip tranflektance.

Mimo již uvedených technik, kdy je vzorek umístěn ve vzorkovém prostoru přístroje, se často NIR
spektra

měří

pomocí

vláknové

optiky

s různými

typy

sond,

které

mohou

být

umístěny

např. přímo ve výrobním zařízení, viz Obrázek 2.5.2.3.4.

Obrázek 2.5.2.3.4. NIR-Multiplexer systém s různými typy sond a NIR analyzátor nasazený
na homogenizačním zařízení.
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2.5.2.4. Aplikace NIR spektrometrie ve farmacii

Využívání NIR spektrometrie se rozšiřuje od 90. let 20. století spolu s vývojem nových IR spektrometrů
pro blízkou oblast s Fourierovou transformací. Umožňuje nahradit pracnější, náročnější postupy
analytické chemie a velmi dobře ji lze využít k testování hotových výrobků, kontrole uniformity
produktů a verifikaci vstupních surovin v PAT, atd.

Ve farmacii se NIR využívá jak pro kvalitativní tak i kvantitativní aplikace. Je třeba zdůraznit,
že pro všechny aplikace (kvalitativní, kvantitativní) je třeba, aby byl změřen standard, resp. série
standardů. Měřením vzorků bez standardů lze pouze konstatovat, zda konkrétní vzorky vykazují
odlišnost, ale pouze na základě NIR spektra, tedy bez standardu pro srovnání, není možné vzorek
identifikovat.

Klasickými aplikacemi NIR spektrometrie jsou zejména identifikace veškerých surovin, měření velikosti
částic, obsahu vody, pevnosti materiálů, identifikace polymorfů léčiv a pomocných látek, stanovení
obsahové stejnoměrnosti a také predikce disoluce.

Velmi přehledná publikace, týkající se NIR spektrometrie v oblasti farmacie do roku 2005, je článek
G. Reich46. Další velmi přehlednou publikací je článek J. Luypaert et al.47, pojednávající o aplikacích
NIR ve farmacii do roku 2007. Od roku 2008 do současnosti zatím není publikovaná žádná rešerše.
Od tohoto roku samozřejmě zůstává těžiště aplikací NIR hlavně v kvalitativní a kvantitativní analýze,
ale lze nalézt více publikací v oblasti PAT, Quality-by-Design (QbD), velikosti částic, imagingu, atd..

V oblasti NIR imagingu je do roku 2008 zajímavý článek C. Gendrina et al. – Pharmaceutical

applications of vibrational chemical imaging and chemometrics: A review48. V oblasti použití NIR
imaging v PAT a QC je publikovaná práce A. A. Gowena et al.: Recent applications of Chemical
Imaging to pharmaceutical process monitoring and quality control49.
Přehledný článek pojednávající o polymorfizmu atp. napsal N. Chieng et al. v roce 2010 – An overview

of recent studies on the analysis of pharmaceutical polymorphs50.
Klasické kvantitativní využití NIR v potravinářství nabízí článek G. McLeod et al.51 Popisuje zde použití
NIR pro kvantitativní stanovení 4 fermentačních parametrů (např. koncentrace ethanolu, apod.),
při využití 4 metod kvantitativní analýzy. Zajímavou aplikaci NIR a MIR, týkající se predikce stupně
amidace chitinu a chitosanu, popisuje přehledný článek M. R. Kassaie52. Hodnotí, že IR je vhodnou
kvalitativní i kvantitativní metodou pro měření a stanovení DA, avšak je vždy potřeba referenční látka
s jasným DA, hodnocená referenční metodou jako např. IR, 1H NMR nebo

13

C NMR. Novým přístupem

ke konstrukci kalibračního modelu pro kvantitativní analýzu API a excipientů pomocí NIR se zabývá
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článek autorek M. Blanco a A. Peguero53. Pro sestavení kalibračního modelu používají několika
stupňovou techniku pro tvorbu kalibračního modelu pro API, ale zároveň též pro excipienty.
Kvantitativní využití NIR také popisuje článek W. Li et al.54, kde se NIR používá pro kvantitativní
analýzu chlorogenové kyseliny, kyseliny kávové, luteolosidu, baicalinu, ursodesoxycholové kyseliny
a chenodeoxycholové kyseliny v injekci tradiční čínské medicíny (Chinese Medicine Injection, CMI).
Autoři doporučují NIR jako alternativu ke klasické chromatografické PAT metodice, a to zvláště kvůli
přesnosti, robustnosti a rychlosti použité NIR metody. Relativně negativně hodnotí C. Cahyadi et al.55
použití NIR (v porovnání s optickou mikroskopií, rentgenovou fluorescencí a hlavně Ramanovou
spektrometrií) pro stanovení tloušťky obalu tablety, kde se neukázala NIR vhodná pro všechny zadané
procesní experimentální podmínky. Cahyadi et al. popisuje Ramanovu spektrometrii jako nejvhodnější
metodu pro toto použití. X. Wang et al. vyvinul NIR metodiku pro stanovení obsahu ibuprofenu
v SR (postupné uvolňování, sustained-release) formulacích sedmi různých výrobců kontinentální Číny.
Z testování 117 šarží léčivých přípravků konstatují, že NIR je vhodná metoda pro rychlé
a nedestruktivní stanovení obsahu API (ibuprofenu) v lékové formě56. Y. Zheng et al.57 porovnávají
titraci podle Karl Fischera, jako klasické metody, a NIR pro stanovení obsahu vody v lyofilizovaných
vakcínách. Předběžné výsledky ukazují na vhodnost použití NIR jako rychlé, nedestruktivní
a neinvasivní alternativy pro klasickou titraci dle Karl Fischera. Neobvyklou aplikaci popsal Q. Dong
et al.58 pro využití NIR ve stanovení molekulové hmotnosti kys. hyaluronové. Pro predikci obsahu
arecolinu, arecaidinu a guvacinu při sušícím procesu semen palmy rodu Areca vyvinuli J. Xue et al.
NIR metodu, kterou lze monitorovat sušení a kontrolovat tak vznik alkaloidů pro produkci kvalitních
výrobků59. Již zmiňovaná autorka M. Blanco s týmem dříve publikovala práci týkající se analýzy gelů
a obsahu API a dvou antimikrobních přísad60. NIR, XRD a Ramanovou spektrometrií spolu srovnává
Y. Xie et al.61 pro analýzu dvou polymorfů (forma B a forma C) a amorfní formy API a to pro samotnou
charakterizaci API, ale také pro kontrolu polymorfního fázového přechodu. Konstatuje však,
že Ramanova spektrometrie se jevila jako s výhodou použitelná oproti ostatním dvěma metodám
(NIR a XRD). Velmi důležitou aplikací NIR je již zmiňované stanovení obsahu vody v lyofilizátech.
Článek od H. Grohganze et al. pak popisuje tuto problematiku s přihlédnutím k různému složení
lyofilizátu – hlavně v části excipientové, a to jak v jejich kvantitě, tak i v kvalitě62. Jako referenční
metoda byla opět zvolena titrace dle Karl Fischera. NIR analýza zde ukazuje vhodnost pro stanovení
obsahu vody až do 5,5 %. Simultánní analýzou obsahu hlavních katechínů – epigallokatechin,
epigallokatechin gallát, epikatechin a epikatechin gallát – v zeleném čaji (Camellia sinensis (L.))
se zabývá práce Q. Chena et al.63, pro kterou popisují NIR

jako metodu dobře použitelnou,

kvůli výhodám v rychlosti a snadnosti přípravy vzorku oproti ostatním teoreticky použitelným
metodám. Y. Li et al.64 se ve své publikaci probírá analýzu vlhkosti, API a koláčové struktury
u lyofilizátů a také jejich predikcí pomocí backpropagation umělé neuronové sítě. Použití NIR metodiky
pro analýzu lékové formy a korelací výsledků s disolučními profily různých šarží SR tablet se týká
článek S. H. Tabasiho et al.65; v publikaci dokazuje, že pomocí NIR měření jednotlivých SR tablet
je možné předpovědět jejich disoluční profil, bez nutnosti provedení disolučních testů.
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Velmi zajímavé je použití NIR v identifikaci padělků a imitací léčivých přípravků Viagra® a Cialis®
se Sacré et al.66 snažil nalézt nejvhodnější a nejpřesvědčivější techniku, popř. kombinaci technik,
mezi FT-MIR, FT-NIR a

Ramanovou spektrometrií. Jak autoři

popisují, ideální kombinací

pro identifikaci padělků a imitací Viagry je FT-MIR a FT-NIR, avšak pro analýzu padělků, resp. imitací,
Cialisu se ukazuje jako nejvhodnější volba kombinace FT-NIR a Ramanovy spektrometrie. Autoři však
upozorňují na nedostatečné množství vzorků pro tvorbu clustrové analýzy. Velmi podobnou analýzou
lékových

forem

avšak

s API

ze

skupiny

makrolidů

se

zabývá

Y.-C.

Feng

et

al.67,

zaměřenou opět na odhalení padělků a imitací léčivých přípravků. K této analýze výzkumný tým však
používá jen NIR metodu (oproti Sacré et al.). Analýzu prachových látek pomocí NIR a predikci jejich
technologických parametrů, např. sypnost, popisuje ve své publikaci M. C. Sarraguça et al.68
Zajímavou práci, s multioborovým dosahem, týkající se analýzy sekundárních metabolitů rostlin rodu

Ephedra, publikoval Q. Fan et al.69 Podle této práce jsou autoři schopni rozlišit druh, habitat a čas
sběru konkrétního vzorku, resp. konkrétní rostliny. Souhrnný článek, zabývající extrakcí a analýzou
polyfenolických sloučenin, zmiňuje NIR jako jednu z možných metod pro analýzu různých rodů rostlin
s recentními odkazy na další publikované práce70. Y.-W. Wu et al.71 používá NIR a MIR jako analytické
metody pro stanovení a identifikaci tří markerů (α-pinen, methylsalicylát a eugenol) v oleji Honghua.
Vyzdvihuje přínos MIR a NIR analýzy, oproti klasickým metodám analýzy těchto látek pomocí GC
a HPLC, a to zejména jejich rychlost, ekonomickou úspornost a ekologičnost. NIR se používá
také pro identifikaci pseudopolymorfů mitemcinal fumarátu a zároveň pro stanovení obsahu vody
při

monitoringu

jeho

přechodů72.

psedopolymorfních

Jak

již

bylo

NIR spektra se většinou nerozebírají a pásy se nepřiřazují, avšak H. R. H. Ali
ve

kterém

popisuje

identifikaci

diazepamu,

flunitrazepamu

a

73

dříve

popsáno,

publikoval článek,

methadonu

pomocí

NIR.

Dříve tento autor s týmem publikoval článek pojednávající o identifikaci některých pomocných látek74.
Nejen přiřazením pásů, ale i analýzou čtyř látek, za různé teploty, obsahujících dusík a schopných
tvořit vodíkové vazby se zabývá publikace H. Liu et al.75.
Využitím NIR při optimalizaci množství přidané vody pro granulaci zkoumá tým A. Miwy76,77.
Důležitým faktorem je porozumění tomu, jak může ovlivnit výrobní proces výslednou kvalitu produktu;
toto řeší PAT, resp. QbD. Vztah, resp. nový přístup v PAT/QbD objasňuje publikace T. Pucherta et al.78
Autoři zde popsali nově vyvinutý přístup ke stanovení homogenity v průběhu mísícího procesu.
O využití NIR v PAT hovoří J. J. Moes et al.79, který NIR používá opět jako nástroj pro hodnocení
mísícího procesu, ke kontrole obsahové stejnoměrnosti a šířky obalu tablety. Jako analytickou metodu
pro statistické hodnocení vlivu rychlosti otáčení, úhlu a koheze u mísících zařízení popisuje použití NIR
P. M. Portillo80. NIR je také použita v publikaci A. S. L. Mendeze jako analytická metoda pro kontrolu
homogenity směsi81. M.-J. Lee et al.82 se zabývá PAT/QbD in-line/on-line NIR aplikací pro měření šířky
obalu pelet v průběhu fluidního potahovacího procesu. In-line připojení NIR v měření distribuce
API a excipientů v průběhu mísícího procesu řeší publikace C. V. Liewa et al.83, s mikronizovaným
chlorfeniramin

maleátem,

laktózou,

mikrokrystalickou

celulózou

a

magnesium

stearátem

jako modelovou směsí. Stejný tým pracovníků se dále zabýval procesní kontrolou tabletovaní
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již zmiňované směsi pomocí NIR a stanovoval obsahovou stejnoměrnost API a všech excipientů
v tabletě z průmyslově vyráběných šaržích84. Obsáhlý a podrobný článek o zapojení NIR a Ramanovy
spektrometrie do PAT publikoval T. De Beer et al.85 Zkoumání vztahu kvality šarží extraktu

Ginkgo biloba, jejího vlivu na výrobní proces a tedy kvality produkovaného přípravku pomocí NIR
popisuje publikace S. S. Rosy et al.86 Autoři konstatují, že se NIR ukázal jako velmi vhodná technika
pro analýzu kvality surového materiálu pro výrobní proces, která silně ovlivňuje průběh
farmaceuticko-technologického stádia výroby léčivého přípravku a je tedy limitujícím faktorem
výrobního procesu. Publikace H. Wu et al., opět popisuje analýzu homogenity po mísícím procesu87.
Mísícím procesem pomocí kontinuálního míchání se zabývá práce A. U. Vanarase et al.88,
kde autoři NIR používají opět jako PAT nástroj pro kontrolu homogenity míchané směsi.

Analýzou velikosti částic pomocí NIR, resp. vlivu velikosti částic na NIR spektrum, se zabývá D. R. Ely
et al.89,§. Překvapivé výsledky poskytuje práce L. K. H. Bittnera et al.90, kde se ukazuje, že absorbance
u částic mezi 7 – 22 µm je nepřímo úměrná jejich velikosti (shodné s výsledky J. P. Higginse et al.
a S. R. Abebeho et al., avšak odlišné od zjištění E. W. Ciurczaka et al. – nutné je však zdůraznit
různou velikost x90 zkoumaných částic).

NIR – chemical imaging (NIR–CI) je velmi rychle se rozvíjející analytická metoda vhodná
pro pozorování např. rozložení API a excipientů v lékové formě a je vhodná jak pro kvalitativní,
tak pro kvantitativní analýzu. Novým přístupem k oblasti NIR–CI a jeho využití k lepšímu porozumění
výrobnímu procesu popisuje publikace T. Pucherta et al.91. Tradiční použití, ale pro netradiční vzorky
popisuje L. E. Nita et al., který používá NIR–CI pro ověření homogenity interpolymerních komplexů92.
Zajímavou aplikací NIR–CI se zabýval W. Li et al.93, který popisuje jeho použití v pozorování botnacího
procesu PR (prolongované uvolňování, prolonged-release) tablety s vysokým obsahem HPMC.
Autoři konstatují, že NIR–CI je vhodným nástrojem pro zobrazení hydratačních procesů matrixové
tablety, a že je vynikajícím instrumentem vhodným pro studium uvolňování API z matrixu tablety.
Několik chemometrických metod vyzkoušeli J. M. Amigo a C. Ravn94 ve své práci týkající se použití
NIR–CI pro kvantifikační účely ve složení tablet, tj. kvantifikaci API a zároveň také více či méně
zastoupených excipientů. C. Cairós et al.95 se zabýval zobrazováním distribuce částic API a excipientů
ve farmaceutické formulaci. Zdůrazňuje použitelnost NIR–CI pro lokalizaci, identifikaci a zobrazení
kontaminantů finální lékové formy (avšak také dodává, že jím popsaná metodik není vhodná
jen

pro

NIR–CI,

ale

pro

všechny

hyperspektrální

a

vícerozměrné

zobrazovací

systémy).

Vhodností NIR–CI pro identifikaci napodobenin a padělků léčivého přípravku HeptodineTM tbl.
(lamivudin, BioChem Pharma Inc.) se u 55 padělcích a 11 originálních tabletách zabývá práce
M. B. Lopes a J.-C. Wolffa96. Autoři dokazují, že NIR–CI je metodou, která je schopná velmi přesně,
nedestruktivně a rychle rozlišit padělek od originálního přípravku a navíc je ještě schopná kvantifikovat

§

Zde je možno poznamenat, že podobným způsobem byl NIR používan v Centru pro výzkum a metodický rozvoj, Zentiva, k. s.; byla zkoumána

část NIR spektra vykazující korelaci s velikostí častic API, která byla limitujícím faktorem pro formulační proces.
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a identifikovat složení tablety. Publikaci, která se zabývá podobným tématem, tj. identifikací padělků
přípravku Concor® 5 (bisoprolol, Merck), a kombinací NIR–CI a single-point NIR metod,
napsal

T.

Puchert

et

al.97

Publikace

pozitivně

hodnotí

NIR–CI,

oproti

single-point NIR,

zvláště pak kvůli schopnosti vizualizace a zaměření se na konkrétní místo zkoumaného vzorku.
Porovnáním klasických kalibračních postupů pro NIR–CI pevné lékové formy se zabývá C. Ravn et al.98
NIR–CI formulací acetylsalicylové kyseliny (ASA) se zabývá J. Cruz et al.99; a používá NIR–CI
pro analýzu distribuce a obsahu ASA v tabletách různých výrobců a v různém procentuálním
zastoupení API a excipientů. Studium rozložení polymorfů piroxikamu, formy 1 a formy 2,
ve farmaceutické kompozici pomocí NIR–CI publikoval W. Fortunato de Carvalho Rocha et al.100.
Zařazení NIR–CI do principů QbD demonstruje K. Awa et al. ve své publikaci na tabletách obsahujících
pentoxifilin jako API a kyselinu palmitovou jako excipient101. Autoři hodnotí velmi kladně NIR–CI
metodiku pro zlepšení porozumění průběhu výrobního procesu a jeho vlivu na výsledný farmaceutický
produkt. Velmi obsáhlý článek publikoval J. M. Amigo et al. o NIR–CI a výhodách a nevýhodách
různých kalibračních systémů pro různé účely102.

Obsáhlý článek týkající se nové metody detekce rozdílnosti spekter publikoval R. R. Nigmatullin
et al.103, což je velmi důležité hlavně pro analýzu velmi podobných spekter s nízkou diferencí mezi
sebou. Velmi obsáhlý a účelný článek publikoval S. L. Cantor et al. o použití NIR ve vývoji MR
(řízené uvolňování, modified-release) tablet104.

V Tabulce 2.5.2.4.1. jsou shrnuty citované aplikace.
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Tabulka 2.5.2.4.1. Tabulka citovaných článků v oblasti NIR aplikací ve farmacii.
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Extraction and Analysis of Polyphenols: Recent trends

Fourier transform mid-infrared (MIR) and near-infrared (NIR) spectroscopy for rapid quality assessment of Chinese medicine preparation Honghua Oil

Characterization and monitoring of pseudo-polymorphs in manufacturing process by NIR

Non-invasive in situ identification and band assignments of diazepam, flunitrazepam and methadone hydrochloride with FT-near-infrared spectroscopy

Noninvasive in situ identification and band assignments of some pharmaceutical excipients inside USP vials with FT-near-infrared spectroscopy

Structure analysis of aromatic medicines containing nitrogen using near-infrared spectroscopy and generalized two-dimensional correlation spectroscopy

A method for predicting the amount of water required for wet granulation using NIR

Ajila, C. M. et al.

Wu, Y.-W. et al.

Kamada K. et al.

Ali, H. R. H.

Ali, H. R. H. et al.

Liu, H. et al.

Miwa, A. et al.

In-line quantification of drug and excipients in cohesive powder blends by near infrared spectroscopy

Discrimination of Ephedra plants with diffuse reflectance FT–NIRS and multivariate analysis

Fan, Q. et al.

Liew, C. V. et al.

Determination of flow properties of pharmaceutical powders by near infrared spectroscopy

Sarraguça, M. C. et al.

In line NIR quantification of film thickness on pharmaceutical pellets during a fluid bed coating process

Construction of identification system for non-invasive analysis of macrolides tablets using near infrared diffuse reflectance spectroscopy

Feng, Y.-Ch. et al.

Lee, M.-J. et al.

Comparison and combination of spectroscopic techniques for the detection of counterfeit medicines

Sacré, P.-Y. et al.

Evaluation of powder mixing operation during batch production: Application to operational qualification procedure in the pharmaceutical industry

Sustained release dosage forms dissolution behavior prediction: A study of matrix tablets using NIR spectroscopy

Tabasi, S. H. et al.

Mendez, A. S. L. et al.

Simultaneous analysis of moisture, active component and cake structure of lyophilized powder for injection with diffuse reflectance FT-NIR chemometrics
spectroscopy

Li, Y. et al.

Effects of rotation rate, mixing angle, and cohesion in two continuous powder mixers—A statistical approach

Simultaneous analysis of main catechins contents in green tea (Camellia sinensis (L.)) by Fourier transform near infrared reflectance (FT-NIR)

Chen, Q. et al.

Portillo, P. M. et al.

Role of excipients in the quantification of water in lyophilised mixtures using NIR spectroscopy

Grohganz, H. et al.

Application of PAT in tablet process development using NIR spectroscopy: Blend uniformity, content uniformity and coating thickness measurements

Quantitative determination of solid-state forms of a pharmaceutical development compound in drug substance and tablets

Xie,Y. et al.

Moes, J. J. et al.

Pharmaceutical gel analysis by NIR spectroscopy determination of the active principle and low concentration of preservatives

Blanco, M. et al.

Prediction of suitable amounts of water in fluidized bed granulation of pharmaceutical formulations using corresponding value of components

2010

Dynamic prediction models for alkaloid content using NIR technology for the study and online analysis of parching in Areca Seed

Xue, J. et al.

A new PAT/QbD approach for the determination of blend homogeneity: Combination of on-line NIRS analysis with PC Scores Distance Analysis (PC-SDA)

2010

Determination of molecular weight of hyaluronic acid by near-infrared spectroscopy

Dong, Q. et al.

Puchert, T. et al.

2009

Determination of moisture content of lyophilized allergen vaccines by NIR spectroscopy

Zheng, Y. et al

Miwa, A. et al.

2009

Construction of a universal quantitative model for ibuprofen sustained-release capsules from different manufactures using near-infrared diffuse reflection

2010

2011

2010

2009

2008

2011

2008

2009

2008

2009

2010

2009

2008

2010

2010

2010

2009

2010

2008

2008

2011

2010

2008

2010

2010

Comparative study of non-destructive methods to quantify thickness of tablet coatings

2010

2010
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3. Publikované články
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Tato část disertační práce se týká tvorby kokrystalů bisfosfonátů, jmenovitě soli ibandronátu
a soli risedronátu, s cukernými alkoholy, furanózami a pyranózami.

Cílem těchto prací bylo připravit kokrystaly bisfosfonátů, které se řadí do BCS Třídy 3 (velmi dobře
rozpustné, špatně vstřebatelné; viz. kapitola 2.1. BCS klasifikace) se zlepšenými vlastnostmi
vstřebávání, resp. zvýšenou permeabilitou.

V případě soli ibandronátu byly jako kokrystalizační partneři (co-crystal former) použity furanózy
a pyranózy a některé jejich funkční deriváty. V případě soli risedronátu byly použity cukerné alkoholy,
furanózy a pyranózy a některé jejich funkční deriváty.

Metodika přípravy kokrystalů tak jak byla použita, byla stejná pro přípravu jak kokrystalů
soli ibandronátu, tak kokrystalů soli risedronátu. Příprava kokrystalů tedy spočívala v rozpuštění
bisfosfonátu ve vodě, rozpuštění kokrystalizačního partnera také ve vodě, smísení těchto dvou částí
a míchání na magnetickém míchadle. Tyto roztoky byly připraveny ve třech různých poměrech
a dvou řadách. První řada byla po míchání vysušena při laboratorní teplotě, ke druhému
byl přidán methanol jako antisolvent. Vzniklé krystaly byly přefiltrovány, supernatantní tekutina byla
opět vysušena při laboratorní teplotě.

Charakterizace

připravených

Ramanovou spektrometrií,

produktů

byla

provedena

31

blízkou

infračervenou

spektrometrií,

31

P CP/MAS nukleární magnetickou resonancí ( P CP/MAS NMR),

a v případě kokrystalů soli risedronátu také pomocí

13

C CP/MAS nukleární magnetické resonance

13

( C CP/MAS NMR), XRPD a DSC.

Pro připravené kokrystaly byla přichystána PAMPA metodika pro popsání absorpce, resp. permeability
daného chemického individua (vzniklého kokrystalu).
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3.1. Preparation and Properties of New Co-Crystals of Ibandronate
with Gluco- or Galactopyranoside Derivatives
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3.2.

Crystallization

Products

of

Risedronate

and Their Substituted Derivatives
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3.3. Výsledky a diskuze

3.3.1. Kokrystaly soli ibandronátu

Popsanou metodikou bylo připraveno 77 vzorků (7 derivátů glukózy a 4 deriváty galaktózy),
které byly charakterizovány FT-NIR spektrometrií. Spektra připravených vzorků byla porovnána
se spektry výchozích surovin a byl proveden odečet („subtraction result“) jednotlivých látek.
Nové entity potvrzené pomocí FT-NIR, byly dále charakterizovány FT-Ramanovou spektrometrií
a

31

P CP/MAS NMR.

Jediný pozitivní výsledek byl pozorován pro vzorek, kde byl jako kokrystalizační partner použit
fenyl-β-D-galaktopyranosid.

S největší

pravděpodobností

mohl

být

kokrystal

vytvořený

kvůli

cis-orientaci fenoxy skupiny na C1 a hydroxylové skupiny na C2 a C4 v pozici 2, 3 a 5
tetrahydropyranového kruhu.

Jak bylo předurčeno, po charakterizaci všemi třemi metodami, byly nové kokrystaly podrobeny PAMPA
experimentům pro hodnocení jejich absorpce. Veškeré testované vzorky vykázaly podobnou
nebo menší permeabilitu v porovnání samotného ibandronátu. Tímto se bohužel nepotvrdil předpoklad
zvýšení permeability pomocí tvorby kokrystalu. S největší pravděpodobností zvýšené množství
fenylgalaktózy při provádění PAMPA experimentu vedlo k „zalepení“ pórů umělé membrány,
což způsobilo snížení absorpce daného vzorku.

3.3.2. Kokrystaly soli risedronátu

Kokrystalové partnery použité v přípravě kokrystalů soli risedronátu lze rozřadit do několika skupin:
4 cukerné alkoholy, 4 furanózy, 4 pyranózy a 8 funkčních derivátů pyranóz. Bylo připraveno
152 vzorků, které byly všechny charakterizovány pomocí FT-NIR a FT-Ramanovy spektrometrie. Stejně
jako v předchozím případě byla spektra porovnána s výchozími surovinami a odečtem („subtraction

result“) jednotlivých látek.

Z připravených vzorků nevzešel jediný pozitivní výsledek, což znamená, že se nepodařilo připravit
žadný kokrystal. V případě, kdy byl použit jako kokrystalizační partner fenyl-β-D-galaktopyranosid,
byl připraven nový polymorf risedronátu, který byl označen jako polymorf P, a který byl potvrzen
pomocí spektrometrických metod (FT-NIR, FT-RS) a

31

P CP/MAS NMR. Pomocí

13

C CP/MAS NMR, XRPD

a DSC se jasně podařilo prokázat, že nově vzniklá entita je opravdu nový polymorf. V případě,

- 87 -

kdy se použila β-D-allopyranóza byla připravena forma B, se stopami výchozího polymorfu. Ve všech
ostatních případech byl připraven nejstabilnější polymorf A, resp. polymorf H.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo připravit žádný kokrystal, PAMPA experimenty nebyly provedeny.

Lze však konstatovat, že allóza a především fenyl-β-D-galaktosid mění krystalizační prostředí,
ze kterého se risedronát krystalizuje kineticky (v případě allózy) nebo termodynamicky (v případě
fenylgalaktosidu)

kontrolovaných

podmínkách

krystalizace.

Jak

již

bylo

řečeno,

fenyl-β-D-galaktopyranosid způsobil změnu polymorfu risedronátu monosodné soli, s největší
pravděpodobností kvůli cis-orientaci fenoxy skupiny na C1 v pozici 2 tetrahydropyranového kruhu
a orientaci hydroxylových skupin (podobně jako u β-D-allopyranóza indukuje tvorbu polymorfu B,
opět kvůli specifické orientaci hydroxylových skupin).

Simulace molekulové dynamiky („MD simulation“) ukázala, že obě látky jsou schopny upravit
krystalizační

prostředí

pro

krystalizaci

sodné

soli

risedronátu.

Dále

také

že sodný kation navíc přispívá k interakci risedronátu a β-D-allózy nebo fenyl-β-D-galaktosidu.

- 88 -

ukázala,

4. Publikované patenty
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Tato část disertační práce se týká tvorby různých komplexů API s pektiny, v případě steroidů,
a s různými komplexotvornými látkami (typu cyklodextrinů, dextranů, pektinů, glukanů, chitosanu
a methylcelulózy), v případě alaptidu.

Cílem prvních dvou patentů bylo tedy zvýšení rozpustnosti ve vodě špatně rozpustných API a připravit
stabilní komplexy modelových API, které se řadí po perorálním podání mezi problematické látky
z pohledu biodostupnosti formulace. Druhým cílem, bylo připravit komplex, který cíleně uvolní API
ve střevu, tj. ideálně při pH > 2.

Cílem patentu týkajícího se alaptidu, bylo zvýšit jeho rozpustnost ve vodném prostředí fyzikální cestou,
tj. solubilizátory, fyzikálně-chemickou cestou, tj. vytvořením komplexů s excipienty, a také cestou
technologickou, tj. přípravou nanočástic API. Dalším cílem bylo také navrhnout nové farmaceutické
kompozice.

Příprava je detailně popsána v experimentálních částech patentů.

Charakterizace, v případě prvních dvou patentů, připravených produktů byla provedena blízkou
infračervenou spektrometrií a Ramanovou spektrometrií.

V případě alaptidu byla stanovena velikost částic pomocí přístroje NANOPHOX, charakterizace byla
provedena NIR spektrometrií. Pro potvrzení zlepšení rozpustnosti a permeability alaptidu byly
provedeny PAMPA experimenty a pro zlepšení prostupu přes kůži byly provedeny experimenty pomocí
Franzovy difúzní cely.
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4.1. Pectin complexes of steroids and pharmaceutical compositions based
thereon
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4.2. Pectin complexes of sartans and pharmaceutical compositions based
thereon
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4.3. Způsob ovlivnění rozpustnosti alaptidu, ovlivnění jeho prostupu
přes membrány a jeho farmaceutické kompozice pro humánní
a veterinární aplikace.
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4.4. Výsledky a diskuze

4.4.1. Pektinové patenty

Pektinové patenty prezentují nové entity, které byly připraveny a popsány zmíněnými metodami.
V případě steroidních látek je ukázáno 29 názorných příkladů připravených komplexů. V případě
komplexů sartanu, byly z ekonomických a IP důvodů vybrány pouze tři příklady připravených látek,
nicméně

komplexy

byly

připraveny,

kromě

candesartan

cilexetilu,

také

s olmesartanem,

nicméně stejným způsobem by se komplexovaly i další API jako telmisartan, valsartan a losartan.

Nové komplexy API s pektiny byly připraveny stejnou metodikou, tj. byl připraven vodný roztok
pektinu, nebo jeho derivátu, a byl přikapáván ethanolický roztok API. Místo ethanolu byl použit také
u každého sartanu dichlormethan. Stejně tak byl použit dichlormethan v případě roztoků steroidů.
Vzniklá směs byla dále míchána při laboratorní teplotě jednu hodinu. Supernatantní tekutina byla poté
odpařena a vzniklý komplex byl charakterizován zmíněnými technikami.

Spektra jasně prokazují, že tímto postupem vznikly nové entity, tj. komplex API – pektin,
resp. komplex API – derivát pektinu. Pro jasnou průkaznost vzniklého komplexu byly provedeny
odečty spekter, které jsou doloženy v přílohách patentů.

V případě steroidních API bylo, na příkladě testosteronu, prokázáno i cílené uvolňování API
v požadovaném pH.

4.4.2. Alaptid

Prvním z úkolů v případě alaptidu bylo zvýšení jeho rozpustnosti pomocí fyzikálních modifikací.
Tedy, k navážce mikronizovaného alaptidu suspendovaného ve vodě (8 hodin míchán samotný alaptid
při laboratorní teplotě, supernatantní tekutina byla analyzována na obsah alaptidu) byly přidávané
různé povrchově aktivní látky nebo látky komplexotvorného charakteru (viz patent, Tabulka 1),
dokud se alaptid nerozpustil. Vzorek byl poté míchán 4 hodiny při laboratorní teplotě. Bylo pozorováno
vymizení nerozpuštěných částic mikronizovaného alaptidu, tj. jeho přechod do kapalné fáze.
Tyto pokusy byly provedeny s 19 různými excipienty, s rozsahem 1 % – 4 % (w/w) excipientu
potřebného na rozpuštění navážky mikronizovaného alaptidu.
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Úspěch experimentů vedoucích ke zvýšení rozpustnosti alaptidu fyzikální cestou, tzn. s použitím
různých povrchově aktivních látek nebo komplexotvorných látek, byl potvrzen HPLC experimenty,
které potvrdily přítomnost alaptidu v roztoku, oproti referenčnímu vzorku, ve kterém byl alaptid
bez použitých excipientů a v roztoku se byl nerozpuštěný a tedy nedetegovatelný.

Druhým úkolem bylo připravit se stejnými excipienty komplexy API – excipient; tj. fyzikálně-chemická
modifikace API. Dříve připravené roztoky z experimentů pro zvýšení rozpustnosti byly při laboratorní
teplotě vysušeny a vzniklé krystaly charakterizovány pomocí NIR spektrometrie. Dle přiložených
spekter a odečtů spekter je jasně patrno, že byly připraveny žádané stabilní komplexy s žádanými
vlastnostmi v oblasti rozpustnosti.

Třetím úkolem bylo zvýšit rozpustnost alaptidu pomocí technologických úprav, v tomto případě
přípravou nanočástic. Suspenze mikronizovaného alaptidu (x90 < 40 µm) byla mleta na nanomlýnu
s použitím skleněných kuliček (velikost 0,3 mm) po dobu 57,5 hodin a se zvýšením otáček
po 6 hodinách z 986 rpm na 1500 rpm.

Velikost částic a tedy úspěšnost mletí byla ověřena pomocí přístroje NANOPHOX, který prokázal
zastoupení částic x90 = 769 nm. Nanosuspenze byla také podrobena PAMPA experimentům, které
prokázaly mírné zvýšení permeability oproti mikronizované mateřské API.

Fyzikálně-chemický způsob zvýšení rozpustnosti, resp. zvýšení permeability alaptidu, byl testován
pomocí PAMPA experimentů. Byly vybrány příklady komplexů API – excipient, mikronizovaný alaptid
a nano-alaptid a tyto byly testovány na PAMPA deskách a posléze byla provedena HPLC analýza.
Výsledky těchto experimentů jsou shrnuty v patentu v Tabulce 2.

Posledním úkolem byl návrh nových farmaceutických kompozic, ve kterých by byl alaptid v různých
koncentracích v rozmezí 0,1 % – 5 % (w/w). Bylo tedy navrženo složení hydrofobních oleomastí,
hydromastí, oleokrémů, hydrokrémů a hydrogelů (detailně popsáno v patetnu) a jako API byl použit
za prvé mikronizovaný alaptid a za druhé nanosuspenze alaptidu.

Po přípravě těchto formulací byly provedeny testy pomocí Franzovy difúzní cely, které však prokázaly,
že mikronizovaný alaptid prostupuje přes kůži lépe, než použitý nano-alaptid. Experimenty pomocí
Franzovy difúzní cely byly dále rozšířeny o testování mikronizovaného alaptidu, jako referenční látky
a nanosuspenze a komplexů API – excipient. Tyto experimenty prokázaly, že některé komplexy
API

–

excipient

prostupují

mnohonásobně

lépe

přes

kůži

než

nebo nano-alaptid, a to přibližně o dva řády (viz patent, Tabulky 3, 4 a 5).
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mikronizovaný

alaptid

5. Závěr
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Závěrem lze konstatovat, že cíle sestávající především v modifikaci rozpustnosti a absorpce látek byly
splněny, ačkoliv se bohužel část předpokladů nepodařilo potvrdit.

V prvním celku, byla za cíle stanovena příprava kokrystalů bifosfonátů, jejich charakterizace
odpovídajícími metodami analýzy pevné fáze a důkaz o zvýšené permeabilitě těchto kokrystalů pomocí
PAMPA experimentů.

Z připravených vzorků kokrystalů soli ibandronátu byl potvrzen pouze jediný pozitivní vzorek, který byl
charakterizován pomocí FT-NIR spektrometrie, FT-Ramanovy spektrometrie a
V tomto
Tento

případě
kokrystal

byl
byl

úspěšným
podroben

kokrystalizačním

PAMPA

partnerem

experimentům

pro

31

P CP/MAS NMR.

fenyl-β-D-galaktopyranosid.

hodnocení

jejich

permeability.

Bohužel se však neprokázal předpoklad, že by tento měl vyšší permeabilitu než použité standardy.

Vzorky, které byly připraveny jako potenciální kokrystaly soli risedronátu bohužel neposkytly žádaný
výsledek

–

tj.

kokrystal.

Avšak

v případě,

kdy

byl

použit

jako

kokrystalizační

partner

fenyl-β-D-galaktopyranosid, byl připraven nový polymorf risedronátu. Také bylo úspěšně prokázáno,
že přídavkem některých látek monosacharidové povahy lze ovlivnit krystalizační prostředí a ovlivnit tak
vznik žádaného polymorfu risedronátu. Vzhledem k tomu, že se bohužel nepodařilo připravit žádný
kokrystal, nebyly PAMPA experimenty provedeny.

Druhá část, týkající se publikovaných patentů rovněž popisuje několik zdárně splněných cílů.

Prvním z nich byla úspěšná příprava několika desítek komplexů API – pektin, resp. API – derivát
pektinu. Tyto byly charakterizovány pomocí FT-NIR spektrometrie a FT-Ramanovy spektrometrie.
V případě steroidních látek, resp. modelové API – testosteronu, bylo prokázáno, že tento komplex
uvolňuje API přednostně při vyšších hodnotách pH.

Samostatnou kapitolou této práce by mohl být patent týkající se způsobu ovlivnění rozpustnosti
alaptidu, ovlivnění jeho prostupu přes membrány a jeho farmaceutické kompozice pro humánní
a veterinární aplikace. Podařilo se prokázat, že přídavkem některých běžně používaných
farmaceutických excipientů je možné velmi úspěšně ovlivnit, resp. zvýšit rozpustnost alaptidu ve vodě.
Úspěšně byly připraveny komplexy alaptid – excipient, které byly charakterizovány pomocí
FT-NIR spektrometrie. Úspěšně byla také připravena nanosuspenze alaptidu, která byla potvrzena
odpovídající metodikou. Byly provedeny PAMPA experimenty, které měly za úkol prokázat zlepšenou
permeabilitu

zmíněné

nanosuspenze

a

komplexů

oproti

matečné

mikronizované

látce.

Tyto pokusy prokázaly zlepšený průnik jak u nanosuspenze, tak i u komplexů alaptid – excipient.
Byly též navrženy některé nové farmaceutické kompozice, ve kterých byl použit nejprve mikronizovaný
alaptid

a

posléze

i

nanosuspenze

alaptidu.

Bohužel

se

nepodařilo

prokázat,

že formulace složené z nanosuspenze by měla lepší, resp. vyšší, propustnost přes kůži než formulace
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v nichž se vyskytoval mikronizovaný alaptid (matečná API). Pokusům s pomocí Franzovy cely byly
podrobeny komplexy alaptid – excipient a tyto experimenty naopak prokázaly, že některé komplexy
API – excipient prostupují mnohonásobně lépe přes kůži než mikronizovaný alaptid nebo nano-alaptid.

Na úplný závěr lze dodat, že v případě kokrystalů bisfosfonátů by bylo velmi zajímavé pokračovat
v tvorbě kokrystalů s jinými skupinami kokrystalizačních partnerů, například ze skupiny biguanidů,
resp. jejich derivátů.

Patent týkající se komplexů sartan – pektin, resp. sartan – derivát pektinu, bohužel pravděpodobně
nenajde širší farmaceutické a medicínské uplatnění, nicméně patent týkající se podobných komplexů
steroidů by takovéto uplatnění mít mohl, a to vzhledem k aplikacím v léčbě Crohnovy nemoci (morbus

Crohn, K 50), resp. ulcerózní kolitidy (colitis ulcerosa, K 51).

Alaptid se kdysi zdál jako velmi nadějná látka pro svůj inhibiční účinek na uvolňování hormonu,
který stimuluje melanocyty (MIF), tj. L-prolyl-L-leucylglycinamidu. Vzhledem k tomu, že prokazoval
velmi problematickou rozpustnost ve vodě, byl z dalšího testování této aktivity vyřazen. Vykazoval
však velmi zajímavou aktivitu při proliferaci buněk beze změn morfologie, což jej předurčilo pro použití
k hojení ran. V současné době existuje na trhu pouze jako Alaptid 1%, veterinární mast od firmy
Bioveta, a.s. Velmi zajímavé, a zárověň také velmi finančně náročné, by tedy bylo pokračovat
v in vivo testování látky v této indikaci pro humánní použití.
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