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A disszertáció célkit zései

1.

Bevezetés

1.1.

A disszertáció célkit zései

A Richter Gedeon Nyrt. Hatóanyag morfológiai osztályán (illetve ennek el djén), valamint ezt
megel z en diplomamunkám készítése során a Richter és a BME Általános és Analitikai Kémia
Tanszékének együttm ködésében végzett kutatómunkám során feladatom az volt, hogy különféle
gyógyszerhatóanyagok új szilárd formáit fedezzem fel, azokat a különféle alkalmas analitikai
módszerekkel jellemezzem, és egyértelm en megkülönböztessem, továbbá feltárjam relatív
fizikai stabilitási viszonyaikat, valamint több esetben az is, hogy analitikai módszert dolgozzak
ki egyes formák mennyiségi meghatározására binér polimorf keverékekben. Mivel ez többnyire
jelenleg is fejlesztés alatt álló originális és generikus termékek hatóanyagait érintette, jelen
értekezés a Richter Gedeon Nyrt. iparjogi érdekei miatt kénytelen ismert vegyületekkel végzett
kísérletek eredményeire szorítkozni.
A szerves molekulák polimorfiájának vizsgálata összetett és sokrét , interdiszciplináris
szakterület. A felmerül problémák nem minden esetben oldhatók meg egyetlen analitikai
módszer alkalmazásával, hanem a feladathoz bizonyos komplex analitikai szemléletmód
elsajátítása is szükséges. Ennek megfelel en a disszertáció alapvet célja, hogy feltárja az
alkalmazott analitikai módszerek lehet ségeit és korlátait a választott modellvegyületekkel
kapcsolatban felmerült szilárdfázisú analitikai problémák megoldásán keresztül. Az értekezés
ugyanakkor útmutatást is szeretne adni hasonló vizsgálatok végzéséhez, amely témakörben
jelenleg átfogó és részletes magyar nyelv irodalom nem áll rendelkezésre. Ennek érdekében a
Bevezetésben a szokványosnál részletesebben ismertetem az alkalmazott analitikai módszereket
és polimorfia vizsgálati alkalmazásaikat, mivel célom, hogy ráirányítsam a figyelmet a
különböz módszerekkel szerezhet megállapítások közötti összefüggések elemzésének
szükségességére az ipari célú felhasználások során.
A kutatómunka célkit zései közé tartozott a vizsgált anyagokhoz, polimorf rendszerekhez
kapcsolódó, eddig megoldatlan szilárdfázisú analitikai problémák tisztázása; az eredmények
ismertetése mögött a f cél azonban az ipari fejlesztések során alkalmazható vizsgálati technikák
kidolgozása volt. Törekedtem arra, hogy a gyógyszeripari gyakorlatban iparjogi kérdések
formájában felmerül , a polimorf módosulatok megkülönböztetésére és a keverékek
összetételének meghatározására irányuló, gyakran nem egyértelm analitikai kihívásoknak is
szakmailag megalapozott módon tudjak megfelelni. Az analízis lehet ségeinek növelése ugyanis
komoly gazdasági következményekkel jár a gyártó számára.
Az értekezés tárgyalja a polimorfia vizsgálatok három legfontosabb vonatkozását, amelyet a
fejezetek tagolódása is követ. Az els f fejezet célja a polimorfia, mint jelenség bemutatása,
azaz egy adott vegyület különböz szilárd fázisainak analitikai jellemzése a gyógyszeripari
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gyakorlatban. A tárgyalt néhány – nem triviális – probléma kapcsán arra kívántam választ kapni,
hogy a hagyományos analitikai módszerekhez viszonyítva milyen el nyök nyerhet k a rendszer
komplex analitikai vizsgálata révén. A famotidin esetében az analitikai szempontokon
túlmen en, célom volt a termodinamikai viszonyok és a kinetikai viselkedés elemzése is. A
második f fejezetben tárgyalt munka célkit zése a polimorf stabilitási viszonyok kérdéseinek
tisztázása volt, különös tekintettel ezen viszonyok hagyományos termikus analízissel és modulált
DSC módszerrel, illetve f thet tárgyasztalú infravörös és Raman spektroszkópiával, valamint
röntgen-pordiffrakcióval történ feltárásának lehet ségére. A prednizolon és a losartan-K
polimorf rendszerének vizsgálata során a f cél e módszerek alkalmazási lehet ségeinek és
korlátainak elemzése, továbbá a mechanikai aktiválás és a bikalutamid polimorf átalakulásai
közötti összefüggés magyarázata volt. A mennyiségi polimorfia analízist tárgyaló harmadik rész
a polimorf keverékek összetételének meghatározására alkalmas analitikai módszerek
kidolgozását célozta. A röntgen-pordiffrakcióval és Raman spektroszkópiával történ
mennyiségi meghatározás lehet ségét, valamint az egy- és többváltozós adatelemzési módszerek
teljesít képességét mindkét módszer esetében a famotidin polimorf rendszerén vizsgáltam. A
kihívásnak, amelyet kis mennyiség stabil módosulat metastabil forma melletti meghatározása
jelent – pl. a clopidogrel-biszulfát esetében, ahol az egyváltozós módszerek nem használhatók –
a kemometria alkalmazásával igyekeztem megfelelni. Az alulmintázás problémáját, amely a
Raman spektroszkópia szilárdfázisú mennyiségi analitikai alkalmazásának közismerten
legnagyobb nehézsége, saját mérési módszerrel igyekeztem megoldani.

1.2.

A polimorfia jelensége

A polimorfia a görög
=sok, több, és
=alak, forma szóösszetétel eredménye. Mai
ismereteink szerint el ször a 19. század elején Mitscherlich használta krisztallográfiai
értelemben, aki számos arzenát és foszfát só esetében felismerte, hogy adott vegyületnek
különböz kristályszerkezete lehetséges. Az elmúlt kétszáz évben a krisztallográfiai
polimorfiának több definícióját próbálták már megalkotni, ahogyan arról Bernstein részletesen
beszámol 1. A legáltalánosabb megfogalmazás általában a következ : „a polimorfia az anyagok
képessége arra, hogy különböz szerkezet kristályos fázisokban létezzenek”. Még ha a fázist
(„egy rendszer azon homogén és fizikailag különálló része, amely a rendszer egyéb részeit l
egyértelm en határfelületekkel különül el”) és a kristályost („kiterjedt rendezettséggel,
periodikusan ismétl d elemi cellával, jellemezhet szilárd fázis”) jól meghatározott fogalomnak
tekintjük is, a definíció, sajnos, akkor sem egyértelm . Kémiai elemek esetében a jelenséget
szokás allotrópiának nevezni. A grafit és gyémánt pl. a szén allotróp módosulatai. Jóllehet,
egyazon jelenségre két definíciót használni nem teljesen logikus és indokolt, az allotrópia, mint a
polimorfia egy bizonyos esete máig fennmaradt. Egyes szerves molekulák esetében azonban a
vegyület egyértelm meghatározása sem triviális. A dinamikus izomereket és tautomereket
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gyakran nem tekintik polimorf módosulatoknak, mivel esetükben egymástól különböz
szerkezet molekulákról van szó. A gyakorlatban jól használható megkülönböztetés, hogy a
polimorf módosulatok között csupán szilárd fázisban van különbség, olvadék fázisban azonban
nincs. Az izomerek azonban dinamikus egyensúlyban vannak egymással, s az egyensúly a
h mérséklet és az id függvénye is 2. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a pszeudopolimorfia
kifejezést a múltban többféle értelemben is alkalmazták rokon vegyületek megkülönböztetésére.
Eredetileg olyan polimorfiával kapcsolatos jelenségek és folyamatok megnevezésére
fogalmazták meg, mint deszolvatáció, másodrend átalakulások, dinamikus izoméria vagy
fázishatár migráció. Kés bb azonban, különösen a gyógyszervegyületek esetében, kezdték a
szolvátokat pszeudopolimorfoknak nevezni 3. A kifejezést, általános értelme folytán, indokoltnak
érezhetnénk olyan esetekre, amikor a szolvát deszolvatálódásával keletkez fázis szerkezete
hasonló a szolvát szerkezetéhez, ez azonban a polimorfia minden definíciójával ellenkezik,
hiszen a szolvátok kémiai összetétele nem azonos az anszolvátokéval. A felhasználásuk
tekintetében megmutatkozó hasonlóság ugyanakkor indokolja a polimorfia jelenségének
tárgykörébe sorolásukat. Ezért alakult ki az utóbbi években a szolvatomorfia fogalma 4, 5, amely
olyan eltér kristályszerkezet vegyületekre vonatkozik, amelyek elemi összetétele csupán a
szerkezetbe foglalt szolvens molekulákban tér el egymástól. Értelemszer en a szolvátoknak is
lehetnek polimorf módosulataik, s ez a hidrátok esetében, ahol a koordinált oldószer víz, elég
gyakori. Egy vegyület két különböz monohidrát formája tehát egymás polimorf módosulatai, de
nem a vegyületé. Hasonlóan két dihidrát forma is egymás polimorfja, míg a vegyület a mono- és
dihidrátjával a szolvatomorfia viszonyában áll. Ilyen esetben, a megkülönböztetés érdekében
szokás anhidrát, esetleg anszolvát formákról beszélni. Mivel nem mindenki fogadja el, a
szakirodalomban ez a nomenklatúra sem széles körben elterjedt. Véleményem szerint azonban
használata (legalábbis jobb elnevezésrendszer híján) egyszer síti a tárgyalást, ezért az
értekezésben következetesen használni fogom.
A polimorf módosulatok elnevezésére próbáltak konvenciókat kialakítani, de egyik elképzelés
sem honosodott meg igazán. Legjellemz bb a felfedezésük sorrendjében a római számokkal (Ies, II-es, III-as, stb. módosulat), a nagy arab bet kkel (A, B, C stb. módosulat) vagy a kis görög
bet kkel ( , ,
stb. módosulat) történ elnevezés. Tekintettel arra, hogy csak ritkán
egyértelm ek, a „metastabil forma”, vagy „alacsony olvadáspontú módosulat” kifejezések,
szerencsére, kezdenek kikopni a szakirodalomból.
A polimorfia a szervetlen vegyületek körében sem ritkaság, a szerves vegyületek molekularácsos
kristályai azonban jóval nagyobb változatosságot mutatnak épít elemeik illeszkedése
tekintetében. További lehet ség a polimorfiára, ha a molekulák különféle konformációs
állapotokban is képesek szilárd fázist alkotni, miközben az egymáshoz való illeszkedésük akár
hasonló is lehet. Ezt az esetet szokás konformációs polimorfiának nevezni, míg az el bbit,
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amikor a két különböz kristályszerkezetben a molekulák konformációs viszonyai nem
jelent sen különböznek, illeszkedési polimorfiának 3. A megkülönböztetés persze nem feltétlenül
egyértelm , s ha nem kimondottan merev szerkezet molekulákról van szó, mindkét
mechanizmus megfigyelhet . Hogy mennyire gyakori jelenség a polimorfia, arra régóta gyakran
szokás McCrone kijelentését 6 idézni, mely szerint „minden vegyületnek létezik polimorf
módosulata, és általában egy vegyület ismert módosulatainak száma arányos a vegyület
kutatására fordított id vel és pénzzel”. A hasonló típusú általános kijelentésekhez hasonlóan
azonban ez sem teljesen igaz. Ellenpéldaként lehet említeni a szacharózt vagy a naftalint,
amelyeknek annak ellenére nem ismert polimorfiája, hogy számtalanszor kristályosították már ki
különböz körülmények között 1. A megfogalmazás mégis jól fedi a valóságot, mert a polimorfia
valóban azokban az iparágakban a leggyakoribb, ahol jelent s id t és pénzt fordítanak a
vegyületek kristályosítására és vizsgálatára (gyógyszerek, festékanyagok, robbanószerek ipara).
A kérdés persze egyféle antinómiaként is felfogható, hiszen annak alapján, hogy egy vegyületnek
nem ismert a polimorfiája, még nem jelenthetjük ki, hogy nincs neki. Inkább arról van szó, hogy
még nem sikerült megteremteni azokat a feltételeket, amelyek mellett ezek a kevésbé stabil
formák el állíthatók lennének. Ez esetben viszont sokkal fontosabb tény, hogy ezen kevéssé
stabil formák gyakorlati jelent ségével ritkán kell számolni.
Termodinamikai értelemben két polimorf módosulat kétféle viszonyban állhat egymással, s
eszerint alkotnak monotróp vagy enantiotróp rendszert 1. Monotróp viszonyban állnak,
amennyiben az egyik minden h mérsékleten stabilabb a másiknál. A viszony enantiotróp, ha egy
bizonyos h mérséklet alatt az egyik, a felett a másik a stabil forma. Utóbbi esetben a
h mérsékletet, amelyen a polimorf átalakulás a termodinamika szerint reverzíbilisen végbe tud
menni, átalakulási h mérsékletnek nevezzük. Kinetikailag persze mind a monotróp, mind az
enantiotróp átalakulás lehet gátolt, s ez esetben az adott körülmények között nem stabil forma
metastabil, vagyis mégis létezik. Valójában ez az oka, hogy a gyémánt, mint a szén metastabil
módosulata ismert, jóllehet a stabil grafittal monotróp viszonyban áll. A stabilitási viszonyt
természetesen a nyomás is befolyásolja, de mivel a kristályosítási folyamatok általában légköri,
vagy ahhoz közeli nyomáson történnek, a gyógyszeripari gyakorlatban ritkán szokás a nyomás
változásával számolni. Szolvátok esetében azonban a szolvens aktivitását is figyelembe kell
venni (a hidrátok esetében ez a közeg víztartalma, vagy a leveg páratartalma). Amennyiben a
hidrát kialakítására képes anhidrátot körülvev légtérben növekszik a relatív páratartalom, egy
bizonyos kritikus értéken hirtelen tömegnövekedés figyelhet meg, amikor is a hidratáció
megtörténik. Ugyanez a folyamat az ellenkez irányba is lejátszódik, vagyis a környezet víz
aktivitásának csökkenésére a hidrát dehidratálódik. A folyamat tehát reverzíbilis, a gyakorlatban
azonban szinte mindig (egyes csatorna típusú hidrátok kivételével) hiszterézist mutat, vagyis a
hidratáció ugyanazon a h mérsékleten nagyobb páratartalom mellett következik be, mint a
dehidratáció.
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A polimorfia jelenségét ugyan csak közvetve érinti, mivel gyakorlati szempontból szorosan a
témakörhöz tartozik, meg kell említenünk az amorf formát is, mint egy anyag további lehetséges
szilárd állapotát. A kristályos fázissal ellentétben, az amorf forma nem rendelkezik hosszú távú
periodikus rendezettséggel. Fizikai jellemz it tekintve megdermedt olvadéknak tekinthet ,
melyben a kristályos fázisra jellemz rácsrezgések helyett, a „dermedtség mértékét l” függ en
többé vagy kevésbé intenzív relaxációs mozgások zajlanak. El állításának körülményeib l,
valamint a stabil, kristályos fázis irányába történ átalakulásból következ en azonban különböz
mérték lokális rendezettséggel rendelkezik, amelynek révén alkalmas módszerekkel jól
jellemezhet .

1.3.

A polimorfia gyógyszeripari jelent sége

A polimorfia gyógyszeripari jelent sége korántsem újkelet felismerés. Mivel a polimorf
módosulatok minden lényeges fizikai-kémiai tulajdonsága, így a szín, keménység,
elektrosztatikus feltölt dés, fénytörési és mágneses tulajdonságok, olvadáspont, h kapacitás,
s r ség, oldhatóság és oldódási sebesség, továbbá sz rhet ség, tömörödési készség,
tablettázhatóság eltér ek lehetnek, a különböz formák biológiai hatékonysága is különbözhet.
Haleblian és McCrone közel négy évtizede foglalta össze a polimorfia gyógyszeripari
jelent ségét 7, s tanulmányuk szinte minden ma is lényeges szempontot érint.
Minthogy a polimorf módosulatok oldhatósága eltér , rossz oldhatóság esetén a kevésbé stabil
forma, oldódását követ en, magasabb vérszintet tud elérni, mint a stabilabb módosulat. Hasonló
módon az oldódási sebesség eltérése folytán a metastabil forma hamarabb érhet el nagyobb
koncentrációt a vérben; ami lehet el nyös vagy éppen elkerülend is, de ezt mindenképpen tudni
kell a megfelel dózis megállapításához. Ma már klasszikusnak nevezhet példa a
kloramfenikol-palmitát esete, melynek három polimorf módosulata (A, B és C), valamint az
amorf formája volt ismert 8. Ezek közül az A formát találták termodinamikailag stabilnak, de
biológiailag csak a B és az amorf forma bizonyult aktívnak. A B módosulat szuszpenziója közel
egy nagyságrenddel nagyobb vérszérum szintet produkált, mint az A módosulaté. Ugyan a
különbség nem csak az eltér oldhatóság következménye, hanem a szilárd hatóanyag
vékonybélben történ enzimatikus hidrolízisének is, a polimorfia egyértelm en befolyásolja a
vegyület biológiai hatékonyságát. A barbiturát pentobarbital I-es módosulata szignifikánsan
gyorsabban érte el maximális koncentrációját a vérben, s egyben szignifikánsan magasabb
vérszintet is produkált orális alkalmazása során, mint a stabilabb II-es módosulat 9. A leukémia
ellenes merkaptopurin III-as módosulata mintegy másfélszer hatékonyabbnak bizonyult az I-es
módosulatnál 10. Az antibakteriális hatású Na-azlocillin amorf formája hatékonyabb a kristályos
hatóanyagnál 11. A karbamazepin I-es és III-as, anhidrát formái pedig in vitro körülmények
között 1,5–1,6-szor jobban oldódnak, mint a vegyület dihidrátja. Továbbá a III-as módosulat az
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I-esnél jóval gyorsabban alakul dihidráttá szuszpenzióban, nagyobb dózis adagolása esetén
jelent s eltérést okozva ezáltal a plazmakoncentrációban 12.
Ennek nyomán érthet , hogy a gyógyszerhatóságok figyelme egyre inkább ráirányult a
hatóanyagok polimorfiájára, a készítményben forgalomba kerül
kristálymódosulatok
el állítására, jellemzésére, tisztaságára és tulajdonságaira. Több mint egy évtizede igyekeznek
olyan szakmai szempontból korrekt követelményeket megfogalmazni a polimorfia vizsgálatára
vonatkozóan, amelyeknek eleget kell tenniük a gyártóknak ahhoz, hogy hatósági engedélyt
kapjanak termékeikre 13, 14, 15. Többek között ennek eredményeként született az az ICH
(International Conference on Harmonisation) ajánlás, melyet az amerikai gyógyszerhatóság (U.S.
Food and Drug Administration, szokványosan rövidítve FDA) és az európai gyógyszerhatóság
(European Medicines Agency, szokványosan rövidítve EMEA) egyaránt elfogadott, s az
originális 16 és generikus készítmények 17 engedélyezését szabályozza. A gyártónak döntési fák
segítenek tájékozódni, milyen esetben milyen vizsgálatokkal kell igazolnia, hogy a termék
min ségét a polimorfia nem befolyásolja. Annyi bizonyos, hogy amennyiben a hatóanyag
polimorfiája ismert (azaz az esetek többségében) csak az mentesít a polimorf stabilitás vizsgálata
alól – mind a tiszta hatóanyagra, mind a készítményre vonatkozóan –, ha igazolható, hogy a
polimorfia nem befolyásolja a biológiai hatékonyságot. Tipikusan ez a vízben, illetve
gyomorközegben jól oldódó hatóanyagok esete.
Ahogyan azt fentebb már említettem, a polimorf módosulatoknak nem csak az oldódása, hanem
minden egyéb fizikai-kémiai tulajdonsága is eltérhet, köztük azok is, amelyek hatással vannak a
hatóanyag formálására a készítményfejlesztés során. A keménység, tapadósság, folyási
tulajdonságok, gördülési szög és préselhet ség meghatározóak a hatóanyag kiszerelése, a
szükséges segédanyagok min sége és relatív mennyisége megválasztása tekintetében 3. A
hatóanyag készítményformálási tulajdonságai persze különféle m veletekkel befolyásolhatók, ez
esetben azonban egyrészt egy bizonyos technológiához garantálni kell a hatóanyag min ségét;
vagyis, hogy a készítményfejlesztés mindig ugyanazt a polimorf módosulatot kapja. Másrészt
figyelembe kell venni, hogy ezek a másodlagos fizikai folyamatok, mint rlés, nedves granulálás,
liofilizálás, szárítás, préselés kristályszerkezeti változást okozhatnak. A metastabil forma stabil
módosulattá alakulhat, a kristályos amorfizálódhat, a hidrátok dehidratálódhatnak, vagy éppen az
anhidrátokból keletkezhet hidrát forma 18. Minthogy ilyen értelemben a készítmény min ségét
befolyásolja, a mechanikai aktiválásának kiterjedt irodalma van a gyógyszerhatóanyagok
körében 19, 20.
A gyógyszerhatóanyagok polimorfiájának azonban van még egy, roppant fontos szempontja. Egy
hatóanyag különböz kristálymódosulatainak el állítása különböz , továbbá eltér fizikai és
kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, következésképpen alkalmazási körük is különböz lehet.
Mindezek eredményeként egy új szilárd forma (polimorf, amorf vagy szolvát) alapvet en
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egyaránt új és nem triviális felfedezés, továbbá ipari hasznossága lehet. Vagyis rendelkezik
mindazon követelményekkel, amelyek egy szabadalmaztatni kívánt termékt l elvártak. Egy új
gyógyszer els el állításától egy évtized is eltelhet, míg piacra kerül, a fejlesztési költségek
pedig elérhetik az egy milliárd dollárt. A gyógyszeripar termékei abban különböznek lényegesen
egyéb iparágak termékeit l, hogy el állításuk költsége nagyságrendekkel kisebb, mint az ezt
megel z kutatás-fejlesztésre fordított költségek. Érthet hát, hogy az új gyógyszervegyület
kifejleszt je, az originátor, kizárólagos jogot formál találmánya el állítására és piaci
forgalmazására, hiszen egyébként nem lenne rá esély, hogy a korábbi befektetései megtérüljenek.
A gyógyszerek hatóanyagai a kémiai szabadalmak egy típusát képviselik, s mint ilyet, általában
20 év szabadalmi oltalom illeti meg ket a találmány bejelentésének napjától. A találmány
bejelentésének napja azonban évekkel korábbra datálódik, mint a gyógyszer piaci
forgalmazásának kezdete; az originátornak így csupán átalagosan 8-12 éve marad, hogy jelent s
profitot realizáljon termékén. A generikus gyártóknak meg kell várniuk az originátor szabadalmi
oltalmi idejének lejártát, hogy piacra léphessenek ugyanazon hatóanyaggal. Egy hatóanyag
különböz polimorf módosulatai azonban ugyanazon hatóanyagot jelentik, amit mi sem bizonyít
jobban, minthogy oldatban, ahonnan a gyógyszerek felszívódása általában történik, a polimorfok
között nincs különbség. Amennyiben tehát a generikus gyártó felfedezi a hatóanyag valamely új
szilárd formáját, az originátor eredeti formájára vonatkozó oltalmi id lejárta el tt
(szabadalomsértés nélkül!) megjelenhet a piacon. Mindehhez azt kell biztosítania, hogy a saját
módosulatából formált készítmény bioekvivalens legyen az originátor készítményével, ami
többnyire kezelhet készítményformálási feladat. Annak érdekében persze, hogy a többi
generikus gyártó ezt a formát se gyárthassa, is igyekszik oltalmat szerezni a saját módosulatára.
Ugyanígy jár el minden gyártó, akinek sikerül a hatóanyag új szilárd formáját felfedeznie. Az
originátor szintén igyekszik a saját hatóanyagának új szilárd formáit felfedezni, s azokat
szabadalmi oltalom alá helyezni. Ily módon garantálva, hogy a generikus gyártók ne tudják
megkerülni az eredeti kémiai alapszabadalom lejárati idejét. A kémiai alapszabadalmakban,
amelyek többnyire széles vegyületcsaládokra vonatkoznak, a hatóanyag jellemzése és el állítása
körülményeinek leírása egyaránt nagyon szegényesek. Mivel nem feltétlenül igazolható, hogy
milyen szilárd formát eredményezett az adott hatóanyag els el állítása, az originátor kés bb
oltalmi igényt nyújthat be a hatóanyag valamennyi polimorf módosulatára (illetve minden létez
szilárd formájára). Amennyiben elég ügyesen fogalmazza meg szabadalmi igénypontjait, és
szerencséje is van, mind a hatóanyag természet adta tulajdonságait, mind a többi piaci szerepl
restségét illet en, originális készítménye oltalmi idejét 5-10 évvel is meg tudja nyújtani 21. A
hasonló man verek persze felkeltik a generikus gyártók figyelmét, akik reprodukálva az eredeti
szabadalmi eljárás(okat), vagy megvizsgálva az új szabadalmi bejelentést megel z en piaci
forgalomban lév készítményeket, megállapíthatják, hogy az új bejelentésre nézve a kémiai
alapszabadalom újdonságrontó. Hogy a polimorfia kérdéskörét érint szabadalmi perek milyen
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változatosak, s az ítéletek tudományos és jogi szempontból mennyire nem következetesek, arra
jó példákkal szolgál Bernstein 1, könyvének 10. fejezetében. A gazdasági mutatók és jogi
eljárások összefüggésében pedig érdekes adatokat tartalmaz a Federal Trade Commission
tanulmánya a generikusok piacra lépésének gazdasági vonatkozásairól 22.
Ezek után persze az is érthet , hogy sem az originális, sem a generikus gyártók nem hozzák
nyilvánosságra az egyes hatóanyagaik polimorfiájával kapcsolatos kutatásaik minden
eredményét, nehogy támadási felületet adjanak ezáltal a konkurenciának. Ennek szomorú
következménye, hogy a különböz szilárd formák el állítását, szelektív vagy együttkristályosítását és méretnövelését érint nagyon érdekes és hasznos ismeretek nagy része a
tudományos közvélemény számára ismeretlen marad. A másik kényszer következmény, hogy
az új szilárd formákra vonatkozó szabadalmi bejelentések gyakran nélkülözik a tudományos
körültekintés igényességét, s a különböz felek más néven próbálják védeni ugyanazon
formákat 23. A gyógyszervegyületek körében 3-5 polimorf módosulat nem számít ritkaságnak,
lásd pl. a karbamazepin 4 24, a cimetidin 4 25, a lufenuron 7 26, a p’-metilkalkon 13 polimorf
módosulatát 27, vagy a szulfatiazol több mint száz szolvátját 28. A különböz polimorf
szabadalmi bejelentésekben összesen megnevezett formák száma azonban egyes hatóanyagok
esetében több mint 20, amit a szakember már er s fenntartásokkal, ha nem egyenes kétkedéssel
fogad. Az értékelést megnehezíti, hogy a bejelent nem minden esetben árulja el, valóban
polimorf módosulatokról, hidrátokról vagy egyéb szolvát formákról van-e szó. A közölt
analitikai jellemz k, és el állítási körülmények alapos tanulmányozása közben azonban gyakran
kiderül, hogy az újnak deklarált formák, vagy akár az egész találmány, valójában nem újdonság.
Tény, hogy mára a polimorfia gazdasági jelent ségét minden gyógyszergyártó felismerte, s a
polimorfiával kapcsolatos szabadalmak száma tíz éve exponenciálist közelít növekedést mutat.
A hatóanyagok minél nagyobb számú új szilárd formájának el állítása érdekében a gyártók
igyekeznek minden lehetséges módon és körülmény között kikristályosítani a vegyületet. A
folyamatot a szakirodalom „polymorph screening”-nek nevezi, melynek egyel re nem elterjedt
magyar megfelel je lehet a „polimorfiasz rés”. A mai gyógyszeripari gyakorlatban
legkorszer bbnek nevezhet megoldása pedig a nagy átereszt képesség kristályosítás (HighThroughput Crystallization, HTC), amelynek elve a nagy átereszt képesség teszteléshez (HighThroughput Screening, HTS) hasonlóan az, hogy nagyszámú kristályosítási kísérletet végez el,
rövid id alatt, kis anyagigénnyel 29. A m velet roppant költséges m szerezettséget igényel, nem
csak a kristályosítás kivitelezése, hanem a keletkezett szilárd minták vizsgálata vonatkozásában,
ahol nagy átereszt képesség szilárdfázisú analitikára (High-Throughput Characterization) van
szükség; továbbá a több száz kísérlet eredményének számítógépes feldolgozása tekintetében is.
Az eljárást eredményesen alkalmazzák nemcsak a polimorfok és szolvátok el állításában, hanem
a hatóanyag fejlesztésre legalkalmasabb sójának kiválasztásában is. Figyelembe véve
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ugyanakkor azt a tapasztalati tényt, hogy új polimorf módosulatokat hagyományosan mindig is a
kitartó aprólékos kísérleti munka és a szerencse jótékony összejátszása eredményezett
(„serendipity”, ahogyan Bernstein gyakran említi 1), a nagyszámú kísérlettel a körülmények
hatalmas paraméterterében történ mozgás sem garantálja, hogy az elvileg el állítható szilárd
formákat csakugyan sikerül produkálni. Valójában anyagi tulajdonság kérdése, hogy a HTC több
eredménnyel szolgál-e, mint egy jól irányzott, hagyományos módon elvégzett kísérletsorozat. A
legújabb tapasztalatok, a koncentráció és h mérséklet meghatározó szerepére alapozva 30,
mindössze néhány jól megválasztott oldószer alkalmazását indokolják a kristályosításra 31.
A szakterület kutatóit valójában már évtizedekkel, s t évszázadokkal régebb óta foglalkoztatja
adott vegyület különböz
kristályszerkezetei el állításának lehet sége, és ezek
különböz ségének mikéntje, minthogy az akkora gazdasági jelent ségre tett volna szert, mint
napjaink gyógyszerszerkutatásában. A felhalmozott hatalmas kísérleti anyag és tapasztalat
ellenére sem tudjuk azonban ma sem egy újonnan el állított vegyületr l el re megmondani,
mennyire lesz hajlamos a polimorfiára. Hogy a polimorf módosulatok tervszer el állítása
olykor mennyire nehezen kivitelezhet , arra az ún. elt n polimorfia jelensége szolgáltatja a
legszemléletesebb példát. Az irodalomban számos eset ismeretes, amikor egyik-másik, korábban
könnyedén el állíthatónak talált kristályformát egy stabilabb módosulat el állítását követ en
többet már nem, vagy csak nagyon nehezen tudtak reprodukálni 32. A legújabb, komoly
gazdasági következményei folytán igen nagy népszer séget kapott eset pl. a ritonaviré 33.
Számos tapasztalat igazolja ugyanakkor, hogy kell körültekintéssel a kimondottan nehezen
el állíthatónak vélt kristályformák is reprodukálhatók; s tekintettel arra, hogy ismereteink egyre
n nek, hasonló feladatokat, remélhet leg, egyre nagyobb biztonsággal tudunk majd
megoldani 27. Egyel re igen messze vagyunk attól, hogy az új szilárd formák el állítása során
megspóroljuk a fáradtságos kísérletezést a legkülönfélébb körülmények között 34, ugyanakkor a
kristályszerkezetek el rejelzésére vonatkozó számítógépes modellez eljárások folyamatos
fejl désének következtében, a számítások talán hamarosan, ha nem is helyettesíteni, de
hatékonyan segíteni tudják majd a preparatív munkát 35, 36. Az anyagok kristályosodása,
természetéb l adódóan, alapvet en kinetikai jelenség 34, ennek megfelel en azonban nemcsak a
kristályszerkezetek el rejelzésének algoritmusait szükséges továbbfejleszteni, hanem a
preparatív munka során is folyamatosan szem el tt kell tartani, hogy a kísérleti paraméterek, a
komplex folyamat különféle id skáláin, a legösszetettebb módon játszhatnak közre a különböz
szerkezetek képz désében. Ennek következménye, hogy sok esetben ma is magyarázatra vár,
miért keletkezik bizonyos körülmények között (pl. valamely oldószer oldatának h tésével) egyik
polimorf módosulat, míg valamelyest különböz körülmények között (másik oldószerb l) egy
másik. Az ún. kristály-szabászat legújabb eredményei azonban, melyekben a kristályosodást –
adott esetben csak bizonyos kristálylapokon – szelektíven gátló vagy segít , kis mennyiségben
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hozzáadott segédanyagokkal befolyásolják 37, nemcsak a kristályhabitus és szemcseméret
tervezésében, hanem a polimorf módosulatok el állításában is igéretesnek mutatkoznak.
Fontosnak érzem megemlíteni, hogy a gyógyszervegyületek polimorfiájáról szóló legújabb
átfogó szakkönyv, amely számos elismert szerz közrem ködésével készült, részletesen
foglalkozik a legtöbb itt említett vonatkozással 38. Ugyancsak megemlítend , hogy a
gyógyszervegyületek kristályosításával, szilárdfázisú analízisével és gyógyszerformálásával
kapcsolatos átfogó ismeretek közlésére már magyar nyelven is történnek próbálkozások 39.

1.4.

A polimorfia vizsgálatának analitikai módszerei

Az elmúlt egy-két évtizedben a hatósági szabályozás követelményei és a nem várt formulációs
problémák elkerülésére való igény, de különösen az új szilárd formák gazdasági értéke, korábban
nem tapasztalt mérték és színvonalú fejlesztést váltott ki a polimorfia vizsgálatára alkalmas
analitikai eszközök és módszerek területén. Egyrészt a polimorfia és szolvatomorfia felismerése
alkalmas analitikai módszereket igényel, amelyekt l nagyfokú megbízhatóságot is elvárnak,
hiszen szabadalmi perekben dönt érvény ek lehetnek. Mind min ségbiztosítási, mind
iparjogvédelmi szempontból fontos továbbá, mennyire érzékenyek ezen módszerek az egyéb,
többnyire nem kívánt szilárd formák kimutatására. Amennyiben pedig polimorf keverékek
összetételének meghatározása a cél, mennyire pontosak, precízek és robusztusak. A jelent s
anyagi ráfordítások következtében folyamatosan új analitikai eszközök jelennek meg, a
hagyományosak pedig új lehet ségekkel b vülnek. Ezzel párhuzamosan egyre több
kutatócsoport kapcsolódik be a hatóanyag polimorfiai vizsgálatok széles spektrumába, mind a
min ségi és mennyiségi analízis, mind a polimorf átalakulások és relatív stabilitási viszonyok
feltárásának vonatkozásában. Szinte naponta jelennek meg új közlemények a témakörben, így a
szakirodalom teljes kör áttekintése gyakorlatilag lehetetlen. A közelmúltban több szakkönyv is
napvilágot látott, amelyek részletesen tárgyalják a gyógyszerhatóanyag polimorfia jelenségét,
termodinamikai és szerkezeti, továbbá iparjogi vonatkozásait, valamint analízisét 1, 3, 40, 38. Több
szempontból is figyelemre méltó Threlfall közleménye, amely tömören, mégis nagyon
körültekint módon ismerteti a szerves vegyületek polimorfiájának vizsgálatát 2. Nagyon
hasznos továbbá Brittain két éve évente megjelen összefoglalója a gyógyszervegyületek
polimorfiáját érint publikációkról 4, 5.
Ebben a fejezetben azon polimorfia vizsgálati módszerek m ködési elvét és alkalmazási
lehet ségeit tekintem át, amelyekkel a kés bbiekben eredményeket közlök. Egyéb módszerek is
használatosak a polimorfia vizsgálatára, az itt ismertetend ek azonban a legelterjedtebbek. A
különböz módszereknek, illetve azok tárgyalt alkalmazásainak eltér hangsúlyt adok, mivel
célom alapvet en az, hogy megkönnyítsem a kés bb következ eredmények értelmezését. A
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válogatott irodalmi példák bemutatásával, remélem, sikerül az érdekl d nek új és hasznos
ismereteket is átadnom.
1.4.1. Optikai mikroszkópia
Minthogy a kristályokkal kapcsolatos legels megállapítások szabad szemmel történ
megfigyelések voltak, érthet , hogy a fénymikroszkóp megjelenése komoly el relépést jelentett
a krisztallográfiában. Mikroszkóppal a kristályok küls megjelenése tanulmányozható, melyet
habitusnak nevezünk. A habitus egyrészt a szilárdfázisú szerkezettel összefüggésben jellemz a
kristályra. A kristályt a tér három irányába elforgatva az élek arányai és a kristálylapok által
bezárt szögek kimérhet k, ami adott esetben a kristálytani osztályba sorolást is lehet vé teszi. A
habitus azonban a kristálynövekedés módjáról is árulkodik: egy kristálynak azok az oldalai
láthatók, melyek rácssíkjai irányában a növekedési sebesség a legkisebb. Ebb l kifolyólag persze
a habitus nem egyértelm jellemz je a szerkezetnek: adott vegyület azonos polimorf
módosulatainak gyakran eltér a habitusa pusztán azért, mert a kristályok különböz oldószerb l
n ttek. Mivel a kristályok alakja és mérete a különféle m szeres vizsgálatok során is fontos
paraméter, célszer , hogy ezeket a mikroszkópos vizsgálat megel zze.
A polimorf módosulatok azonosítása egyedülálló módon valósítható meg azok átalakulásainak
megfigyelése révén, amelynek legegyszer bb megvalósítása a f thet tárgyasztalú mikroszkópia
(Hot-Stage Microscopy, HSM). A vizsgálatok során, az olvadék kristályosodása vagy
szilárdfázisú átalakulások által, új polimorf módosulatok állíthatók el . Tulajdonképpen ez volt
számos szerves vegyület nagyszámú polimorf módosulatának els hatékony el állítási módja.
Polarizált fényben jól megfigyelhet k a kristályok fénytörési tulajdonságainak változásai, ami a
legtöbb esetben fázisátalakulás következménye. Az olvadékból történ kristálynövekedés és a
metastabil forma stabil módosulatba alakulása színváltozások révén, a szolvátok
deszolvatálódása az olajban diszpergált kristályok körül buborékokkal jelentkezik. Olykor a
tárgylemezek közé zárt olvadék bizonyos h mérséklet kristályosítása a kimondottan instabil
módosulatok egyetlen lehetséges el állítási módja. Európában az innsbrucki iskola, Kofler és
Kofler, valamint követ jük, Kuhnert-Brandstätter 41, míg Amerikában McCrone és
munkatársai 42 alkalmazták nagyon sikeresen a f thet tárgyasztalú polarizált fénymikroszkópot
gyógyszervegyületek polimorfiájának vizsgálatában. Minthogy mindössze néhány mikrogramm
anyagot igényel, s általában valóban látványos eredményekkel szolgál, több évtized méltatlan
elhanyagolása után a módszer egyre többet jelenik meg a modern m szeres módszerek
eredményeit felvonultató közleményekben is 27. Természetesen a f thet tárgyasztalú
mikroszkópiának, mint polimorfia vizsgálati módszernek is vannak korlátai. Az olvadékból
történ kristálynövesztés csak termikusan stabil vegyületek esetében valósítható meg. Másrészt a
tárgyasztalon megfigyelhet , optikai tulajdonságokkal összefügg változásokhoz nem minden
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esetben tartoznak szilárdfázisú átalakulások, s az újszer habitushoz új polimorf módosulat. Ezen
korlátok leküzdésére alkalmasak ma már a f thet tárgyasztalú szerkezetvizsgálati módszerek,
melyeket az 1.4.5. fejezetben ismertetek.
1.4.2. Röntgenkrisztallográfia
A krisztallográfia, vagyis a szilárd anyagok szerkezetének vizsgálatával foglalkozó tudomány
egyik alapvet vizsgálati módszere a röntgendiffrakció. A röntgendiffrakció elve, hogy a
kristályos anyag periodikusan rendezett épít elemeinek (atomjainak, ionjainak, illetve molekulái
atomjainak) elektronfelh jér l szóródó monokromatikus röntgensugárzás interferenciájában
leképez dik az anyag szilárdfázisú szerkezete 43. A diffraktált sugár egymást kölcsönösen er sít
(vagy gyengít ) interferenciájú szórt sugarak összessége; a tér minden irányába szórt sugártól
tehát az különbözteti meg, hogy nem az egyes sugarak intenzitása, hanem amplitúdója
összegz dik benne (a kett intenzitásának aránya maga a szóró atomok száma). A diffrakció
alapegyenletét el ször Henry és Lawrence Bragg fogalmazta meg: = 2 d sin formában, ahol
a röntgensugárzás hullámhossza, d a diffraktáló síksereg (melyben a kristály épít elemei
elhelyezkednek) rácstávolsága, pedig a bees sugár és a rácssík által bezárt szög. Mivel a
röntgensugárzás hullámhossza az atomi rácstávolságok nagyságrendjébe esik, ideális a
diffrakciós vizsgálatok kivitelezésére. A kristályrács legkisebb épít eleme az elemi cella, míg a
szerkezet épít eleme az atomok, ionok, illetve molekulák alkotta aszimmetrikus egység. A
kristályszerkezet a kett kombinációja. Az adott irányból besugárzott minta által a tér különböz
irányaiba diffraktált sugarak jelenléte (amit a detektálás helyén reflexióknak nevezünk), illetve
azok hiánya (szisztematikus kioltás) jellemz az anyag különféle rácstávolságaira és a
kristályszerkezet szimmetriájára; az egyes reflexiók intenzitása pedig a szerkezet épít elemeinek
elemi cellán belüli elrendez désére. Attól függ en, hogy egykristály mintán, vagy polikristályos
anyagon végezzük a vizsgálatot, egykristály röntgendiffrakcióról, vagy röntgen-pordiffrakcióról
beszélünk. Mivel a diszertáció nem foglalkozik kristályok szerkezetmeghatározásával, az
alábbiakban csupán a röntgen-pordiffrakciót fogom ismertetni.
A röntgen-pordiffrakciós (X-Ray Powder Diffraction, XRPD) vizsgálat során egy polikristályos
porminta diffrakciós felvételét rögzítjük. A diffrakciós képen megjelen intenzitások
karakterisztikus
diffrakciós
szögekhez
(2 )
tartoznak,
melyek
karakterisztikus
rácstávolságoknak (d) felelnek meg, s ezek pedig egyértelm en jellemz ek az adott szilárd
fázisra. A diffrakciós képen megjelen vonalak helye és azok relatív intenzitásai így általában a
polimorf módosulatok egyértelm megkülönböztetését teszik lehet vé. Tekintettel arra, hogy a
módszert csaknem egy évszázada alkalmazzák mind szerkezeti jellemzésre, mind porok
összetételének meghatározására, számos szakkönyv látott már napvilágot, amely a röntgenpordiffrakció elméleti alapjait és gyakorlati nehézségeit bemutatja. Az egyik legelismertebb Klug
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és Alexander munkája 44. A min ségi fázisanalízis (mint pl. a polimorf módosulatok azonosítása)
lényege, hogy a mért diffrakciós felvételt összehasonlítjuk az ismert adatokkal. Utóbbi
megbízható forrása az ICDD (International Center for Diffraction Data) adatbázisban található
pordiffrakciós kártya, vagy a CSD (Cambridge Structural Database) adatbázisban található
szerkezet alapján számított pordiffrakciós kép. A manapság fejlesztés alatt álló
gyógyszervegyületek azonban a legritkább esetben találhatók meg ezen adatbázisokban. Ennek
következtében csak a szabadalmi irodalomra lehet hagyatkozni, vagy amennyiben ott sem
találunk egyez nek tekinthet adatokat, elkönyvelhetjük, hogy egy új szilárd formát fedeztünk
fel, amit a továbbiakban referenciának tekintünk. Az „egyezés”, mint olyan, fogalma azonban
ritkán egyértelm meghatározás, aminek olykor komoly jogi következményei vannak a
szabadalmi perekben. Amennyiben a kérdéses fázist sikerül beindexelnünk, azaz meghatározni,
milyen típusú rácsról és milyen tércsoportról van szó, minden reflexióját be tudjuk azonosítani.
Ez esetben a hiányzó reflexiók lehetnek orientációs problémák következményei, az el re nem
jelzett reflexiók azonban egyértelm en más fázishoz tartoznak. Ezek jelenléte alapján tehát
nyilvánvaló, hogy amennyiben az anyag kémiailag tiszta, ismert fázisát valamely másik
(tipikusan más polimorf módosulat) szennyezi. Az indexelés viszont korántsem triviális feladat, s
annak az ismeretnek is hiányában, hogy a mért fázis tiszta-e vagy keverék, kevés esély van rá,
hogy helyes lesz. Éppen ezért, amikor a polimorf módosulatokat és szolvátokat azonosítani
próbáljuk, gyakran csak azt követ en tudjuk eldönteni, hogy tiszta vagy keverék fázisokkal
állunk szemben, ha kell en nagyszámú kísérletb l kell en sok mérési adat áll már a
rendelkezésünkre. Mivel a kristályosítási eljárásokkal a polimorf keverékek összetétele (kevés
kivételt l eltekintve) igen rosszul reprodukálható, az intenzitásarányok változása révén
információt szerezhetünk arról, mely reflexiók mely fázishoz tartoznak. Szerencsés esetben
persze hamar sikerül tiszta fázisokat el állítani, s így az azonosításuk egy-egy méréssel
elvégezhet . Az eltér készülékkonstrukciók és a minta tulajdonságaiból adódóan a
szabadalmakban ±0,2° 2 pontosságot szokás definiálni a reflexiók pozíciójára vonatkozóan,
noha a mai m szerek, megfelel mintael készítés mellett, közel egy nagyságrenddel jobbat
biztosítanak. A karakterisztikus távolságok mérésének pontosságára jelent s hatással van a minta
elhelyezésének hibája, amely nemcsak készüléktulajdonság, hanem a minta jellemz it l is függ.
A porozitás változása révén a röntgensugárzás behatolási mélysége is változik, ami hibát okoz a
2 értékek mérésében (a hiba a diffrakciós szög csökkenésével exponenciálisan növekszik).
Zavaróbb körülmény azonban a kitüntetett orientáció problémája, amely olykor olyannyira
megnehezíti az azonosítást, hogy annak egyértelm vé tétele szükségessé teszi az egyes
szabadalmakban közölt szilárd formák reprodukcióját is. Ez esetben persze számolni kell annak a
veszélyével, hogy a reprodukció nem fog sikerülni. Nem feltétlenül azért, mert a közölt eljárások
nem helyesek, hanem esetleg a rendszer roppant érzékenysége miatt a kristályosítás nehezen
kontrollálható körülményeire 2.
- 15 -

A polimorfia vizsgálatának analitikai módszerei – Röntgenkrisztallográfia

A kitüntetett orientáció jelenségét az 1. ábrán szemléltetem. Mivel a röntgen-diffrakciós
vizsgálathoz egyenletesen sík mintafelszínt szükséges létrehozni, a t szer vagy lemezes
kristályok a mintatartóra helyezve a gravitáció törvényének engedelmeskedve el fognak feküdni
azon. Ennek következtében azok a rácssíkok, amelyek a kristály növekedési irányaira (t k esetén
egy, lemezeknél kett ) mer legesek, statisztikailag kisebb számban lesznek „láthatók” a
besugárzó röntgenfény, s következésképpen a detektor számára is. A mért diffraktogramon a
különböz reflexiók intenzitása tehát nem fogja tükrözni a kristályszerkezetre ténylegesen
jellemz relatív arányokat. A jelenség ismert és látványos példája az indexelés bels
standardjaként használatos fluoroflogopit lemezes csillám, amelynek gyakorlatilag kizárólag a
lemezes habitusával párhuzamos rácssíkjairól mérhet reflexió.

1. ábra. A kitüntetett orientáció megvalósulása: a) t s kristályok esetén, b) lemezes kristályok esetén, c) a
kristályok eloszlása a mintatartóban, amikor az statisztikailag korrekt, illetve d) amikor nem az

Kevésbé látványos, de kevésbé jól is reprodukálható problémával találkozunk nagyméret
kristályok mérése során. Ahogyan az az 1. d) ábrán látható, amennyiben a kristályok, vagy a
számos nem véletlenszer en orientált krisztallitot (olyan kristályegységek, amelyeken belül a
rendezettség gyakorlatilag megfelel a szabályos egykristályban jelen lév nek) tartalmazó
kristálykonglomerátumok mérete már nem összemérhetetlenül kicsi a mintatartó dimenziójához
viszonyítva, a különböz rácssíkok eloszlása nem lesz statisztikailag korrekt. Ez a probléma nem
jelentkezik, ha a kristályok mérete 1-10 m. Amennyiben ez nem teljesül, a szemcseméretet
porítással, rléssel tudjuk csökkenteni. Ez egyben a kitüntetett orientációt is csökkenti, mivel a
szabályos lemezes, t s habitussal rendelkez kristályok tördel dnek és egyre jobban közelítik az
ideális gömbszer formát. Segít az orientációs problémák csökkentésében a mintatartó forgatása
is. A nagyméret kristályokkal további problémát jelent a túl nagy abszorpció, ami azt
eredményezheti, hogy csak a felületr l származik a mért jel, a kristály vagy a konglomerátum
- 16 -

A polimorfia vizsgálatának analitikai módszerei – Röntgenkrisztallográfia

belsejéb l viszont már nem. A több tíz m-et meghaladó méret , nagyfokú tökéletességet mutató
kristályok esetében az els és másodrend kioltás is befolyásolja az intenzitásokat. Els rend
kioltást a bees nyaláb irányába diffraktált sugárzás okoz, amely pontosan
fázistolása
következtében az eredeti besugárzó intenzitást csökkenti. Másodrend kioltás, az abszorpcióhoz
hasonló módon, akkor lép fel, ha a kristályban a besugárzás irányába közelebb es rétegek,
diffrakciójuk folytán, csökkent intenzitást hagynak az alattuk lév rácssíkoknak, s így a mért
intenzitás eltér az elméletileg számított értékt l. Mindezen felsorolt zavaró hatások
megszüntethet k, ha a minta szemcseméretét 5 m alá csökkentjük. Szervetlen kristályos
anyagok esetén ez többnyire egyszer en megoldható száraz vagy nedves rléssel, a szerves
anyagok viszonylag puha kristályai azonban polimorf átalakulást, amorfizációt vagy
deszolvatációt szenvedhetnek. Porítást megel z en, illetve annak mértékét vagy módját
meghatározandó mindenképpen el vizsgálatokat célszer végezni.
Az els kísérletek közé tartozó Debye-Scherrer eljárás transzmisszióban végzett röntgendiffrakciós mérés volt, a goniométerrel mozgó detektorok és a Bragg-Brentano reflexiós
geometria azonban ezt teljesen kiszorította a rutin alkalmazásokból. Egészen az utóbbi egy-két
évtizedig, mióta a nagy fényesség szinkrotron sugárzások, valamint a röntgenoptika fejl dése új
lehet ségeket teremtett a transzmissziós mérésekben. A kereskedelmi forgalomban kapható
megvalósítás a kapillárisban vagy röntgenfény számára transzparens fóliában el készített minta,
amelyen a Göbel tükörrel fókuszált röntgenfény keresztülhaladva a diffraktált sugárzás a
szemben lév oldalon elhelyezett detektorral mérhet . A transzmissziós technika általában jobb
felbontást eredményez (kisebb félértékszélesség diffrakciós vonalak), nagy el nye továbbá,
hogy a reflexiós vonalaknak a minta pozícionálásának hibájából ered eltolódása kevésbé
jellemz . A fóliás mérések jelent s el nye a kapillárishoz viszonyítva, hogy nagyon könnyen
el készíthet k, s nem kell semmiféle pozícionálást végezni (ami a kapilláris esetében nem
egészen triviális m velet). A megfelel fólia kell en rugalmas és stabilan rögzíti a mintát,
egyaránt átlátszó a röntgen- és a látható fény számára, valamint amorf, hogy ne csökkentse a
bees , illetve áteresztett sugárzást. A kereskedelemi forgalomban kapható poliimid fóliák
(Kapton, Mylar) megfelelnek ezen kritériumoknak. Mivel a szerves anyagok tömegabszorpciós
koefficiense viszonylag kicsi, a tabletták egészben mérhet k, s így a technika ideális
készítmények vizsgálatára.
A röntgen-pordiffrakció mennyiségi analitikai alkalmazása azon az egyszer , elméletileg
levezetett és tapasztalatilag igazolt feltevésen alapul, hogy a fázis minden reflexiójának
intenzitása arányos a fázis mintabeli tömegtörtjével. Konkrétan Ip = Kp (wp / p) / wp p, ahol Ip a
p fázis diffraktált intenzitása, wp a p fázis tömegtörtje, Kp egy konstans, amely a p fázis
tulajdonságaitól, a vizsgált reflexiótól és a mérési elrendezést l függ, p a p fázis s r sége,
wp p pedig a minta átlagos abszorpciós tényez je. Binér polimorf keverékek, illetve kristályos
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fázisnak amorf mellett történ meghatározása esetén az egyenlet egyszer södik, mivel a két fázis
tömegabszorpciós koefficiense azonos, s így Ip / Ip0 = wp, ahol Ip0 a tiszta p fázis diffraktált
intenzitása. Jóllehet ez nagyon egyszer elméleti összefüggés, a mennyiségi analitikai
alkalmazás során azonban számos tényez vel kell számolni. Hurst és társai 45 33 paramétert
foglaltak össze, s ezeket három kategóriába sorolták: 1) a mér m szerrel kapcsolatos vagy
szisztematikus, 2) a minta saját tulajdonságaival, 3) a mintael készítéssel és a minta
elhelyezésével kapcsolatos tényez k.
1) A szisztematikus paraméterek közé tartoznak a készülék változtatható és nem változtatható
paraméterei (pl. röntgensugár intenzitása, a felvételi sebesség és a felvételi lépésköz). Az
intenzitásadatok pontossága alapvet en a beütésszámlálástól függ: minél nagyobb beütésszám
tartozik egy adott lépésközhöz (ahhoz a diffrakciós szögtartományhoz, melyre a jelet átlagoljuk),
és minél nagyobb a vonalhoz és a háttérhez tartozó beütésszámok aránya, annál kisebb a
valószín hiba (a jelmérés mindig jelen lév statisztikai hibája). A valószín hiba annál kisebb,
minél kisebb a felvételi sebesség és minél nagyobb a lépésköz. A lépésköz növelésének azonban
a felbontás csökkenése határt szab: minél jobb felbontást akarunk, annál kisebb lépésközt kell
alkalmaznunk. Mivel a m szerre és a mérési elrendezésre jellemz félértékszélességnél
semmiképpen nem tudunk jobbat mérni, a gyakorlatban jól bevált szabály, hogy a lépésközt úgy
választjuk meg, hogy a csúcs félértékszélességére 5-7 mérési pont jusson. Az adatfeldolgozás
érdekében nagyon fontos tudni, milyen forrásból származik a mért intenzitás – ez nem csak a
vizsgálandó minta koherens szórása lehet, hanem inkoherens szórás, a készülék alkatrészek szóró
hatása és fluoreszcencia is. A hátteret ezért nem zérusnak, hanem a mért jelek melletti átlagos
intenzitásnak ajánlatos venni.
2) A minta tulajdonságai közé tartoznak: a szerkezeti tényez , a multiplicitás (azon különböz
síkok száma, melyek rácstávolsága azonos), a minta kristályossága (hogy hosszú távú, vagy
rövid távú rendezettség jellemzi-e), az abszorpciós tényez , az els - és másodrend kioltás és a
h mérsékleti tényez . A mért intenzitás a szilárd anyag rendezettségének és szimmetriájának, a
kötések irányultságának, az atomi szórástényez knek és a koherensen szóró domének vagy
krisztallitok következménye. Az atomi szórástényez k a rendszám növelésével n nek, továbbá
minél több elemi cella illeszkedik szabályosan a rácsban, annál élesebb diffrakciós vonalakat
várhatunk. Hosszútávú rendezettségr l akkor beszélünk, ha a szabályos ismétl dés meghalad kb.
200 elemi cellát. Ahogyan a rendezettség csökken (akár rácshibák által) a diffrakciós vonalak
szélesednek és intenzitásuk csökken, majd beleolvadnak a háttérbe. Vonalszélesedést okoz
azonban a krisztallitok méretének csökkenése is, mivel ezzel csökken az egymást er sít en
interferáló rácssíkok száma. Ha méretük az ideálisnál nagyobb, els - és másodrend kioltás
(extinkció), lényegesen eltér abszorpciós koefficiens komponensek jelenléte esetén esetleg
mikroabszorpció lép fel.
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3) A mintael készítéssel és a minta elhelyezésével kapcsolatos paraméterekhez tartozik többek
között a krisztallit méret és eloszlás, a kitüntetett orientáció, a minta homogenitása, a minta
vastagsága, felszíne és (a röntgenfotonok számára való) áttetsz sége, valamint a bels
standardok megválasztása. A krisztallitok mérete szükség esetén rléssel csökkenthet , de amint
erre utaltam, gyógyszervegyületek esetében számolni kell a polimorf átalakulás és amorfizáció
lehet ségével. A kitüntetett orientáció minden egyéb paraméternél nagyobb mértékben képes
befolyásolni a diffrakciós vonalak intenzitását, de porítással és a mintatartó forgatásával
csökkenthetjük. Fontos még, hogy a minta gyakorlatilag végtelen vastag legyen a besugárzó
röntgenfény számára, amit az átlagos abszorpciós tényez és a minta tömörsége határoz meg.
A kvantitatív röntgen-pordiffrakciónak számos sikeres gyógyszerhatóanyag polimorfiai
alkalmazása ismert. Black és Lovering a digoxin kristályossági fokát határozta meg
transzmissziós infravörös spektroszkópiával és röntgen-pordiffrakcióval, egyszer módon jutva
egy közelít becsléshez 46. Suryanarayanan a karbamazepin anhidrát és dihidrát fázisának relatív
arányát határozta meg 47. Mivel az ismételt mérések az intenzitás jelent s szórását mutatták, s
ezért a kitüntetett orientáció volt felel ssé tehet , a mintát 125 MPa nyomással préselte a
mintatartóba. Az eljárás az orientáció reprodukálhatóságát javította, ily módon 4 % körüli értékre
csökkentve a szórást. A keverékben mért és a tiszta fázisra mért intenzitás aránya a tömegtört
függvényében ábrázolva a számított lineáris összefüggéssel jó korrelációt adott. Kevés cefepim
HCl dihidrátnak a cefepim HCl monohidrát mellett való röntgen-pordiffrakciós mennyiségi
meghatározása 1 %-os kimutatási határt és 2,5 %-os meghatározási határt adott. Ez azonban túl
optimista becslésnek bizonyult független, kis koncentrációjú minták vizsgálata során 48. A
szerz k elvégezték a módszer lehetséges hibáinak vizsgálatát is. Többek között beszámoltak
róla, hogy megfelel homogenitású polimorf keverékek készítése érdekében a két tiszta formát
nem oldó közegben elszuszpendálva keverték össze. Elismerték továbbá, hogy a kidolgozott
módszer csak a vizsgált 120–590 m szemcseméret tartományban m ködik (mind az XRPD,
mind a DRIFT mérés esetében). Az optikailag aktív ibuprofénnek a racém vegyület mellett
végzett meghatározása során a karakterisztikus reflexió integrált intenzitásának és a bels
standardként alkalmazott LiF intenzitásának hányadosa lineáris korrelációt adott a tömegtörttel a
teljes 0–1-ig terjed tartományban 49. Az enantiomer és a racém fázis kimutatási határára
vonatkozó becslés rendre 3,4 % és 3,2 %, a meghatározási határra pedig 11,2 % és 13,6 %-ot
adott. A mannit polimorf módosulatainak mennyiségi meghatározása céljából 14 polimorf
keveréket készítettek a teljes 0–100 % tömegszázalék tartományban, „geometriai módon” történ
összekeveréssel 50. A
fázis keverékben mért specifikus reflexiója integrált intenzitásának
hányadosát képezték a tiszta fázis adott reflexiójának intenzitásával, amit a fázis számított
koncentrációjának tekintettek. A számított koncentráció a névleges függvényében lineáris
összefüggést adott négy adathalmazra is: a <125 m és a 125–500 m tartományban, a
mintatartó forgatásával és a nélkül. Ugyanakkor jelent s szórást és torzítást tapasztaltak. A
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legjobb korrelációt a kisebb szemcseméret tartomány adta a mintatartó forgatásával. A számított
kimutatási és meghatározási határok a közölt adatok alapján nem t nnek helyesnek; azt viszont
biztosan elhihetjük a szerz knek, hogy a mintakeverés és a minta új részletének újramérése (ami
lényegében ugyanazt a hatást vizsgálja) hozzájárulása volt a legnagyobb a szóráshoz. A
tapasztalt 20-30 %-os relatív szórást mindkét fázis t szer morfológiájának tulajdonították, mint
a kitüntetett orientációt eredményez körülmény. A neotam A és G polimorf módosulatainak
egyszer röntgen-pordiffrakciós meghatározására a specifikus reflexiók intenzitását osztották el
a két fázis specifikus reflexiója intenzitásának összegével, ami lineáris összefüggést adott az
összetétellel a teljes 0–100 % tartományban 51. Nem végeztek statisztikai vizsgálatot, de az A
módosulat kimutatási határát 1 % alatti, a G módosulatét 1-2 % közötti értéknek becsülték. A
szerz k nem tettek említést arról, hogy az alkalmazott intenzitásarány csak abban a véletlen
esetben egyenesen arányos a koncentrációval, ha a két tiszta fázis (jelen esetben az A és G)
felhasznált specifikus jeleinek intenzitása azonos; egyéb esetben korrekciós faktort kell
alkalmazni. Az indometacin
módosulatának a
módosulat mellett történ mennyiségi
meghatározása során a szerz k speciális eljárást dolgoztak ki a polimorf keverékek
elkészítésére 52. Az
módosulat kimutatási határát statisztikai alapon 0,6, illetve 0,9, míg
meghatározási határát 2,0, illetve 2,7 %-nak határozták meg, rendre a lépés-akkumulációs (step
scan) és a folyamatos felvételt biztosító (continuous scan) mérési eljárásra.
Mivel az ismertetett okoknál fogva az egyes fázisok specifikus intenzitásainak mérése esetenként
jelent s hibával terhelt, a többváltozós adatelemzési módszerek hatékony segítséget nyújthatnak
a röntgen-pordiffrakciós fázisösszetétel meghatározásokban. Ennek egyszer esete, amikor nem
egy, hanem több jellemz reflexiót választunk az adott fázisra, s ezek intenzitását összegezzük.
Amennyiben ugyanis a kitüntetett orientáció egyes reflexiók intenzitását csökkenti, másokét
növeli, s ha megfelel módon választottuk meg a jeleket, a két hatás kiátlagolja egymást. Ezt az
eljárást alkalmazták kis mennyiség kristályos szacharóz mennyiségi meghatározása során az
amorf szacharózban 53, s 0,9 %-os kimutatási és 1,8 %-os meghatározási határt értek el. Az
összetettebb többváltozós módszerek alapvet en három kategóriába sorolhatók: faktor- vagy
f komponens analízist követ regressziót alkalmazó, teljes diffraktogram felbontó (Whole
Powder-Pattern Decomposition, WPPD), és a Rietveld eljárást alkalmazó módszerek 54. A
karbamazepin
és
módosulatának, valamint dihidrátjátjának mennyiségi meghatározását
végezték el a Rietveld módszerrel 55. Mivel LiF-od használtak bels standardként, ternér
keverékeket készítettek „geometriai keveréssel”. Amennyiben a meghatározandó komponens
legalább 20 %-ban jelen volt, a módszer relatív hibája 5 % alatt volt, s 1 % szennyez fázis
kimutatására is alkalmasnak bizonyult. El nye, hogy többkomponens keverékek összetételének
meghatározására is alkalmas, mégpedig kalibrációs görbék nélkül. Hátránya viszont, hogy a
fázisok kristályszerkezeti adatait igényli. A második eljárás egy változatát alkalmazták a
clopidogrel-biszulfát polimorf módosulatainak mennyiségi meghatározására 56. A szerz k 1-2 %
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kimutatási határt állapítottak meg mindkét polimorf módosulatra. Megfigyelték továbbá, hogy a
mérési id növelésével a teljes diffraktogram illesztés jósága javult, a számított százalékos
összetétel azonban nem változott. Hasonló megközelítést alkalmaztak kétfázisú (paracetamol–
laktóz monohidrát, valamint flukonazol monohidrát–inozin) és háromfázisú (inozin–flukonazol
monohidrát–teofillin) keverékek összetételének meghatározására 57. A módszer a kétfázisú
keverékekre 1,7-3,9 %, míg a háromfázisú keverékekre 4,0-8,6 %-os átlagos hibát adott, ami
összemérhet a Rietveld módszerével. El bbi el nye viszont, hogy nem igényel szerkezeti
adatokat, mindössze a cellaparamétereket és a cellában elhelyezked molekulák számát. A
módszer további el nye, hogy 10 %-nál nagyobb arányú ismeretlen fázis meghatározására is
képes, ami különösen alkalmassá teszi a nagyhatékonyságú kristályosítási kísérletek eredményeit
min sít mérésekre. A carbamazepin anhidrát (III-as módosulat) és dihidrát formájának
mennyiségi meghatározására részleges legkisebb négyzetes (PLS) illesztést végeztek a gy jtött
röntgen-pordiffrakciós és Raman spektroszkópiai adathalmazon 58, s megállapították, hogy 5 mnél kisebb szemcseméret tartományban nagyon jó illeszkedés érhet el 2 faktorral. Ezzel
szemben viszont az eredeti szemcseméret tartományban, ahol a dihidrát több száz m-es t szer
kristályai voltak jelen, a röntgen-pordiffrakciós adatsoron (ellentétben a Raman
spektroszkópiával) gyenge kalibrációs illesztést sikerült elérni.
1.4.3. Rezgési spektroszkópia
A rezgési spektroszkópia az anyagok rezgési energiaátmeneteinek gerjesztését felhasználó
szerkezetvizsgálati módszerek összessége. Ha az elektromágneses sugárzás frekvenciája
megegyezik az atomok közötti kötések rezgési frekvenciájával, az adott rezgések gerjesztése
révén az anyag elnyelheti a ráes sugárzás energiájának egy részét. A szilárd vagy folyékony
halmazállapotú anyag azonban csak egy részét nyeli el (abszorbeálja) a ráes megfelel
frekvenciájú fénynek – a többi részét visszaveri (reflektálja), vagy átereszti (transzmittálja).
Attól függ en, milyen mért jellemz t használunk fel, beszélünk abszorpciós, reflexiós és
transzmissziós színképr l. A molekulákban az atomok állandó rezg mozgásban vannak
egyensúlyi helyzetük körül, ún. normálrezgéseket végeznek. A normálrezgés olyan
mozgásforma, melynek során a molekula minden atomja azonos fázisban és azonos
frekvenciával, de eltér amplitúdóval rezeg. Ezek kötésnyújtási, deformációs és torziós rezgések.
A normálfrekvenciák (pontosabban ezekkel együtt a felhangok és kombinációs sávok)
összessége adja a molekula rezgési spektrumát. A rezgési spektrumot alkotó frekvenciák a
molekulát felépít atomok tömegét l, geometriai elrendez dését l és a közöttük lév kötések
er sségét l függnek. A molekularezgések gerjesztésére alkalmas fény frekvenciája az infravörös
tartományba esik, általában 3700–200 cm-1 közötti 59.
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Szilárd fázisban a molekulák kristályrácsba rendez dnek, vagy amorf fázist alkotnak. Utóbbi
spektruma gyakorlatilag megegyezik az olvadék, azaz a folyékony halmazállapotban mérhet
(már amennyiben létezik) spektrummal, ezért külön tárgyalást nem igényel. A kristályban
azonban a molekula rezgési spektruma, a rendezett szerkezet meghatározta intermolekuláris
kölcsönhatások következtében, lényeges eltéréseket mutat a szabad molekula spektrumától.
Miközben tehát a molekularácsos kristály rezgési spektruma mutatja a kristályt felépít
molekulára jellemz rezgéseket, további jegyeket is visel, amelyek a kristályszerkezetre
jellemz ek. A kristály spektrumában a molekuláris rezgési módok a folyadék fázisban
megfigyelhet értékekhez közel helyezkednek el, de több komponensre hasadnak fel, amely az
elemi cellában elhelyezked molekulák számától és az elemi cella szimmetriájától függ. Új
sávok jelennek meg a kis frekvenciájú tartományban (fonon tartomány) a molekulák rácson
belüli transzlációs és librációs mozgása következtében, ezek az ún. rácsrezgések. Továbbá a
molekuláris és rácsrezgések kombinációjaként is gyakran új, széles abszorpciós vonalak jelennek
meg. A rezgési sávok intenzitása, mint a rezgési átmenetek gerjesztési valószín ségét tükröz
mennyiség, a rezgési frekvenciáknál is érzékenyebb az intermolekuláris kölcsönhatásokra. A
polimorf módosulatok rezgési spektrumában tehát mind a sávok helye, de különösen azok relatív
intenzitása, különböz 60.
A rezgési spektroszkópia hagyományosan két f altípusra osztható: az infravörös (InfraRed, IR)
és a Raman spektroszkópiára. Noha a két módszer egyaránt az anyag rezgési átmeneteit
vizsgálja, lényegében különböznek egymástól.
1.4.3.1.

Infravörös spektroszkópia

Az infravörös spektroszkópiában a mintát polikromatikus, infravörös tartományba es fénnyel
gerjesztjük, s az elnyelt, áteresztett vagy reflektált fényt a besugárzóhoz képest mérjük.
Valójában mindhárom esetben azt vizsgáljuk, milyen frekvenciájú komponensek milyen mérték
elnyelése történt az anyag által, hiszen ez szolgáltat szerkezeti (valamint ennek ismeretében
mennyiségi) információt a mintáról. Kvantummechanikai szabályok alapján levezetett
megállapítás, hogy a molekula azon rezgési módjai IR aktívak, amelyek megváltoztatják a
molekula dipólusmomentumát. Fontos tudni azonban, hogy a mért spektrumban megjelenhetnek
az elvileg tiltott átmenetek is – jellemz en jóval gyengébb intenzitással, mint a megengedett
átmenetekhez tartozó rezgések. Az infravörös spektroszkópia gyakorlati megvalósítása során a
mintát KBr tablettába préselve, vagy nujol olajban diszpergálva, esetleg nagyon vékony rétegre
szelve vizsgálhatjuk transzmisszióban. A reflexiós technikák közé tartozik a diffúz reflexiós
vizsgálat (Diffuse Reflection InfraRed Fourier-Transform, DRIFT), amikor a minta felszínér l
diffúz módon szóródó fényt gy jtjük össze és elemezzük a besugárzóhoz képest. A gyengített
bels reflexió (Attenuated Total Reflection, ATR) esetében a mintával optikai kontaktusban
- 22 -

A polimorfia vizsgálatának analitikai módszerei – Rezgési spektroszkópia

lév , infravörös fényt átereszt kristály (ZnSe, Ge, gyémánt) bels lapjain reflektált, a minta
felületi rétegében energiát vesztett fény eredményezi a spektrumot. Reflexióban, pontosabban
abszorpció-reflexióban mérhetünk oly módon is, hogy a minta vékony rétegén kétszer áthaladó,
félúton egy tükröz felületr l visszavert sugárzás szolgáltatja a spektrális információt. Minden
mérési módszernek megvan az el nye és a hátránya egyaránt.
A minta KBr, vagy egyéb alkáli-halid (pl. NaCl vagy KI) mátrixanyagban való eloszlatása, majd
nagy nyomás alatt pasztillává történ préselése során jó optikai tulajdonságú mintához jutunk
(amennyiben az eloszlatás megfelel mérték volt, és nem maradtak fénytörést okozó nagyobb
szemcsék a pasztillában). A módszer reprodukálhatósága nagyon jó, ennek következtében
elfogadott gyógyszerkönyvi min sít eljárás is. A mintael készítés során alkalmazott porítás és a
nagynyomású préselés viszont egyaránt eredményezhet polimorf vagy szolvatomorf átalakulást a
gyógyszerhatóanyagok esetében. A tiszta formában porítás, vagy nagy nyomás hatására polimorf
átalakulást szenved hatóanyagok azonban nem szükségképpen viselkednek ugyanígy a
mátrixanyag százszoros hígításában is, s valójában nem túl sok eset található erre a
szakirodalomban. Mindenesetre ismeretlen rendszer vizsgálata során mindig különös
körültekintéssel kell eljárni 2. Ebb l kifolyólag manapság sokkal kedveltebb eljárás a DRIFT
mérés. A pasztillává préselés során a nyomásra nem érzékeny anyagok spektrumán is
megfigyelhet olykor a finomabb részletek elmosódása (a kevésbé intenzív sávok elveszhetnek
az intenzívebb sávok vállaként), ami nem jellemz a DRIFT spektrumban. Fontos azonban
megjegyezni, hogy a jó min ség spektrum felvételéhez ez esetben is el kell homogenizálni a
mintát a mátrixanyagban – leszámítva azt az esetet, amikor a kicsiny önabszorpció lehet vé
teszi, hogy hígítás nélkül mérjünk. További lényeges szempont, hogy a spektrum
reprodukálhatósága, különösen a relatív intenzitások vonatkozásában, gondosabb
mintael készítést igényel, mint a transzmissziós mérés. Az intenzitásarányokat a mintafelszín
egyenetlenségének mértéke, de különösen a minta és a mátrixanyag szemcsemérete és annak
eloszlása jelent sen befolyásolja. Erre különösen mennyiségi analízis esetében kell tekintettel
lenni. A nujolos technika gyakorlatilag érintetlenül hagyja a mintát, viszont a mintael készítés
munkaigényesebb eljárás, s a mátrix jelent s, többnyire hasznos spektrumtartományt kitakar. Az
ATR vizsgálat során valóban nincs szükség mintael készítésre, s a vizsgálat jellemz en nem
okoz szerkezeti változást a mintában. Egyetlen elismert hátránya, hogy a spektrális információ
kimondottan az anyag felületi rétegéb l származik (bár a behatolási mélység a hullámszámmal
változik, nem haladja meg a néhány µm-t). Amennyiben a vizsgálati minta nem homogén
(tipikusan ilyenek a polimorf keverékek), komoly problémákkal nézhetünk szembe. Az
infravörös spektroszkópia alkalmazásáról a gyógyszervegyületek polimorfia vizsgálatában
körültekint összefoglalást ad Threlfall 2 és Bugay 61 munkája.
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Az infravörös spektroszkópia mennyiségi analitikai alkalmazásának alapja a közismert LambertBeer törvény, mely szerint a minta adott komponensére jellemz rezgési sáv intenzitása
egyenesen arányos a komponens koncentrációjával a keverékben. Ehhez az abszorpcióra
felállított összefüggéshez hasonló a DRIFT spektroszkópiában használatos Kubelka-Munk
egység és a koncentráció, valamint a Raman spektroszkópiában a Raman intenzitás és a
koncentráció kapcsolata. A szilárdfázisú infravörös spektroszkópiában az úthossz definiálása
sokkal problémásabb eset, mint a folyadékfázisú mennyiségi mérésnél, ahol ez a küvetta
megválasztásával egyszer en adott. Általában azzal a feltevéssel szokás élni, hogy egy
kalibrációs sorozaton belül a minta optikai tulajdonságai nem változnak számottev en, a
kismérték véletlenszer hatások pedig matematikai spektrumkorrekciókkal (Multiplicative
Scatter Correction, MSC, vagy Standard Normal Variate, SNV) kiátlagolhatók. Fontos azonban
tudni, hogy ezt, különösen DRIFT mérés során, jelent sen befolyásolhatják a szemcseméret
viszonyok, a homogenitás mértéke, s t a minta mintatartóba való betöltésének
reprodukálhatósága is 62, 63, 64, 65. A rezgési spektroszkópia szilárdfázisú mennyiségi analitikai
alkalmazásait illet en egyel re nem segítik átfogó szakkönyvek az érdekl d t, így csupán a
közelmúlt tudományos publikációira hagyatkozhat. Ezek viszont, egyre nagyobb számuk
ellenére, általában nélkülözik az általános iránymutató jelleg megállapításokat.
Az IR spektroszkópia számos mennyiségi analitikai alkalmazása ismert a gyógyszerhatóanyagok
polimorfiájával kapcsolatban. Transzmissziós infravörös spektroszkópiával határozták meg a
digoxin kristályossági fokát 46, valamint a clopidogrel-biszulfát I-es módosulatát a II-es formával
képzett polimorf keverékben 66. A paracetamol monoklin formájának az ortorombos melletti
mérésére kidolgozott transzmissziós FT-IR és FT-Raman spektroszkópiai módszer 5 %-nál
kisebb relatív szórással mért a teljes koncentrációtartományban, a kimutatási határt pedig 0,012
móltörtnek becsülték a szerz k mindkét módszerre 67.
Ahhoz, hogy a rezgési spektrumokon adott anyag különböz szilárd fázisaira jellemz elnyelési
sávok intenzitását átlapolások nélkül, pontosan meg tudjuk mérni, jóval kisebb esély van, mint a
jelent sen jelszegényebb röntgen-pordiffraktogramok esetében. Ez többnyire csak szolvátok és
konformációs polimorfok esetében sikerül, vagy ha a különböz kristályrácsokban lényegesen
eltér másodlagos köt er k (tipikusan hidrogénhidak) hatnak. Különösen a kis koncentrációk
tartományában nehéz jellemz spektrális intenzitásokat találni, amelyek mennyiségi értékelés
alapjául szolgálhatnának. Ilyen esetben segít a többváltozós adatelemzés, amely a spektrum
változásának finom részleteire, az intenzívebb sávok oldalain a vállak megjelenésére, a sávok
helyének kismérték elmozdulására is érzékeny. A legelterjedtebb módszerek a hagyományos
legkisebb négyzetes (Classical Least Squares, CLS) a részleges legkisebb négyzetes illesztés
(Partial Least Squares, PLS), és a f komponens elemzést követ regresszió (Principal
Component Regression, PCR), de egyre több új, más területen már bizonyított eljárást
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alkalmaznak. A szulfatiazol 4 különböz formáját változatos arányban tartalmazó keverékeken
végzett DRIFT mérések eredményének kemometriai értékelése PLS algoritmussal és ortogonális
jelkorrekcióval (Orthogonal Signal Correction, OSC) a referencia módszerként használt XRPDhez hasonló összetételeket eredményezett 68. Kipouros és társai „lassan tanuló” (lazy learning)
algoritmust (LLA) használtak DRIFT adatsoron a karbamazepin III-as és IV-es módosulatának
meghatározására 69. Eredményeik alapján az LLA felülmúlja a PCR és PLS analízist,
amennyiben elegend kalibrációs minta („legközelebbi szomszéd”) áll rendelkezésre.
1.4.3.2.

Raman spektroszkópia

A Raman spektroszkópia a Raman-szórás jelenségén alapul, melynek során a besugárzó fény
rugalmatlan szórást szenved a vizsgált mintán, s a visszavert fény a besugárzó frekvenciánál
kisebb és nagyobb frekvenciájú fotonokat is tartalmaz. Ez oly módon valósul meg, hogy a
molekula valamely kisebb energiájú rezgési szintr l egy nagyobb energiájú virtuális szintre
gerjeszt dik, majd innen kisebb energiájú rezgési szintre visszaesve az energiakülönbséget
kisugározza. A kisugárzott foton a besugárzónál lehet kisebb (Stokes vonal) vagy nagyobb
energiájú (anti-Stokes vonal), de az energiaszintek Boltzmann statisztikát követ eloszlása
folytán az el bbi sávok jóval intenzívebbek. Az elnyelt és kisugárzott foton energiakülönbsége
megfelel az anyag rezgési átmeneteinek megfelel frekvenciáknak. Hogy ezt jól lehessen mérni,
a besugárzást monokromatikus fénnyel végzik. Mivel pedig a Raman-szórás részaránya
hozzávet legesen 1:106-hoz az eredeti frekvenciájú sugárzáshoz (ún. Rayleigh-szórás)
viszonyítva, a vizsgálathoz nagy energiájú fényre van szükség. A Raman spektrométer
fényforrása tehát a látható vagy a közeli infravörös tartományba es fényt sugárzó lézer.
Szemben az infravörös spektroszkópiával, ahol az eljárás több el nye folytán manapság már
kizárólag Fourier-transzformációs (FT) m szerek vannak kereskedelmi forgalomban, mind FT,
mind diszperziós Raman spektrométerek használatosak. A Raman-szórás intenzitása a besugárzó
fény energiájának negyedik hatványával arányos, így a látható tartományba es fénnyel sokkal
jobb jel/zaj viszony érhet el. Ez esetben viszont komoly problémát jelenthet a fluoreszcencia,
ami gyakorlatilag nem jelentkezik infravörös gerjeszt sugárzás használata során. Az FT
technikához kényszer en közeli infravörös besugárzást használnak (az elterjedt megvalósítás az
1064 nm hullámhosszú Nd-YAG lézer), ugyanis a lézerfényt moduláló interferométer
tükörmozgatásának sebessége a kisebb hullámhosszú látható tartományban már technikai
korlátokba ütközik. A Raman mikroszkópiában kizárólag diszperziós m szerek használatosak;
megfelel objektívek alkalmazásával néhány µm-es laterális felbontás érhet el. A
mikrospektroszkópiai vizsgálatokat célzó FT-Raman spektrométerek lézernyalábját nagyon
kisméret re, 50-100 µm-re fókuszálják.
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A Raman spektroszkópia kiválasztási szabályai eltérnek az infravörös spektroszkópiáétól,
minthogy ez esetben azok az átmenetek megengedettek, amelyekben megváltozik a molekula
polarizálhatósági tenzora. Így lehet az, hogy a víz (amelynek kimondottan aktívak az infravörös
rezgései) alig látszik a Raman spektrumban. Az IR és Raman spektrum tehát egymást kiegészít
információtartalommal rendelkezik. Általában a szimmetrikus rezgések és az apoláris csoportok
adják a legintenzívebb Raman rezgési sávokat, míg az antiszimmetrikus rezgések és a poláris
csoportok a legintenzívebb IR sávokat 70. A Raman spektroszkópia nagy el nye, hogy a
spektrum felvételéhez gyakorlatilag semmiféle mintael készítés nem szükséges; mérhet k
minták lezárt üveg kapillárisban, szilárd anyag vizes szuszpenzióban, tabletták bliszterben; a
rezgési sávok pedig általában élesebbek az IR spektroszkópiában megfigyelteknél, ami jobb
megkülönböztetést tesz lehet vé pl. a polimorf módosulatok között. Hatékonynak bizonyult a
Raman spektroszkópia késztermékek vizsgálatában is, ahol pl. mintael készítés nélkül
könnyedén meg tudjuk határozni, melyik módosulatot tartalmazza a tabletta 71, 72. A Raman
mikroszkópia szinte egyedülálló lehet sége a hatóanyagok és segédanyagok eloszlásának
meghatározása a készítményben. Az eljárás még hatékonyabbá tehet a Raman és a közeli
infravörös mikroszkópia ötvözésével 73.
A Raman spektroszkópia mennyiségi analitikai alkalmazását az teszi lehet vé, hogy adott
komponens rezgési átmenetéhez tartozó Raman intenzitása egyenesen arányos a komponens
molekuláinak számával a gerjesztési térfogatban. Az egyszer sített alapegyenlet a következ
módon írható föl: I = I0 K x, ahol I a vizsgálandó komponens adott frekvenciára jellemz
Raman intenzitása, I0 a gerjeszt lézervonal intenzitása, a Raman-eltolódás (Raman shift), x a
komponens móltörtje a keverékben, K pedig a spektrométerre, a közeg abszorpciós és szórási
tulajdonságaira jellemz állandó (már amennyiben ezen utóbbi paraméterek nem változnak a
mérés során) 74. Alapos áttekintést nyújt a terület jelenlegi állásáról Pelletier munkája 75, amely
részletesen tárgyalja a különféle spektrális zajok forrását, valamint az egy- és többváltozós
adatelemzési módszerek alkalmazását. A fenti Raman intenzitás és koncentráció közötti
egyszer sített összefüggésben szerepl K tartalmazza a közeg (polimorf összetétel
meghatározása esetében a fázisok porkeveréke) abszorpciós és szórási tulajdonságait. A nem a
spektrométerrel kapcsolatos, hanem a mintából ered véletlenszer ingadozásokat kiátlagolandó
a Raman spektroszkópiában is korrekciókat szokás végezni. Ez lehet a fentebb említett MSC
vagy SNV, folyamodhatunk bels standard alkalmazásához, de képezhetjük a különböz
komponensekre jellemz sávok intenzitásának arányát is (hasonlóan, mint a röntgenpordiffrakció esetében). Az abszorpciós és szórási tulajdonságokra a szemcseméret komoly
hatással lehet, ennek egyértelm tisztázása azonban még várat magára. Schrader és Bergmann 76
a Raman spektroszkópiai jelenségek elméleti magyarázata során, a diffúz reflexiós elmélet
kiterjesztése révén tárgyalta a mért intenzitás szemcsemérett l való függését, s eszerint a
szemcseméret csökkenése az intenzitás csökkenését eredményezi. Kés bbi megfigyelések
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szervetlen kristályos vegyületeken éppen ellentétes értelm összefüggést állapítottak meg 77,
majd kiterjedt vizsgálatok ismét az elméletet igazolták 78. A legújabb eredmények szerint
bizonyos mérési elrendezésben a Raman intenzitás független lehet a szemcseméterr l, de
mindenképpen körültekintéssel kell eljárni a mennyiségi analitikai módszerek fejlesztése, illetve
azok alkalmazása során a komponensek szemcseméretének vonatkozásában 79. A Raman
spektroszkópiai vizsgálatok komoly hátránya a polimorfia vizsgálatokban, hogy a lézerfény
nagyon kicsiny mintafelületre fókuszált (mindössze néhány száz m2), amely a nem kell en
homogenizált minta összetételének mérésében nagy mérési ingadozáshoz vezethet. Másrészt a
kis térfogatba koncentrált energia a minta túlmelegedését eredményezheti, ami kémiai bomlást is
okozhat. Ez a hátrány azonban a mintatartó forgatásával, mozgatásával kiküszöbölhet 80.
A Raman spektroszkópia polimorfia vizsgálatokban való mennyiségi analitikai alkalmazása
ugyancsak egyre népszer bb. A Ca-oxalát monohidrát és dihidrát relatív mennyiségének
meghatározására alkalmazott diszperziós Raman spektroszkópiai módszer 0,6 mól % szórással
mért az 50 mól % körüli tartományban 74. Egy ismeretlen hatóanyag egyik módosulatának
mennyiségi meghatározására, spektrális kivonást használva, FT-Raman spektroszkópiával
sikerült 1 % körüli kimutatási határt elérni 80. Taylor és Zografi a kristályos és amorf
indometacin kvantitatív mérését valósította meg a kett keverékében, s mindkét fázis
meghatározási határát 2 %-ra becsülték 81. A mannit polimorf módosulatainak meghatározását
célzó FT-Raman spektroszkópiai vizsgálatok során lineáris jelfüggést találtak a teljes
koncentrációtartományban, s a módosulat meghatározási határát 2 %-ra becsülték 82. A szerz k
megállapították továbbá, hogy a mérés során a legnagyobb szórást azonos koncentrációjú
keverékeken belül új keverékrészlet mérése, valamint a minta mintatartóba történ ismételt
betöltése eredményezte. A szerz k erre nem térnek ki, de figyelembe véve, hogy a vizsgált
szemcseméret tartomány összemérhet a gerjeszt lézer fókuszált sugarának méretével, továbbá,
hogy a szórás kisebb szemcseméret esetén közel tízszer kisebbnek adódott, egyértelm , hogy az
analízis pontatlansága a nem reprezentatív mintavételezés következménye volt.
A mennyiségi Raman spektroszkópiában is egyre gyakrabban alkalmaznak többváltozós
adatelemzési módszereket. Tudor és társai kimutatták, hogy a klórpropamid A és B
módosulatának mennyiségi meghatározására az FT-Raman spektroszkópia annak ellenére
alkalmas, hogy a két módosulat spektruma igen hasonló 83. Faktoranalízissel értékelve a polimorf
keverékeken mért adathalmazt, viszonylag jó lineáris korrelációt értek el a számított és a valós
összetétel között, amit közelít becslésre alkalmasnak értékeltek. A cimetidin kevés B
módosulatának az A módosulat mellett történ mérése során a PLS módszer szolgált a legjobb
eredménnyel, míg a CLS értékelésnél a hagyományos Lambert-Beer összefüggés alkalmazása is
jobbnak bizonyult az FT-Raman spektrumokon 84. A ternér keverékek összetételének
meghatározásában tapasztalt sokkal gyengébb eredményeket a szerz k a minták
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inhomogenitásának tulajdonították. A ranitidin HCl polimorf módosulatainak egymás mellett
történ meghatározására Raman spektroszkópiát és f komponens analízist (PCA) végeztek. A
szerz k megállapították, hogy három f komponens alkalmazása szinte a teljes spektrális
változást megmagyarázta 85. A tiszta keverékekre és a tablettákra egyaránt meghatározott 0,6 %
kimutatási és 1,8 % meghatározási határt azonban, a kalibrációs keverékeken kívül egyéb
mintákkal végzett ellen rz mérések hiányában, fenntartással kell fogadnunk. Különösen azért
is, mert a binér keverékekre végzett egyváltozós adatelemzés, noha sikerült hozzá egyedi rezgési
sávokat választani, er sen nemlineáris kalibrációs összefüggést eredményezett. A karbamazepin
polimorf módosulatainak keverékér l felvett Raman spektrumok PCA-val elvégzett feldolgozása
során a szerz k 0,3 % kimutatási és 1,1 % meghatározási határt becsültek 86. Validációs adatok
hiányában azonban ezeket az értékeket is fenntartással kell fogadnunk, mert nincs információ a
modell esetleges túlillesztésér l. A karbamazepin anhidrát és hidrát formájának egymás melletti
meghatározásában a Raman spektroszkópia PLS adatfeldolgozással az XRPD-nél sokkal
megbízhatóbb eredményt adott, mivel el bbit a kitüntetett orientációs problémák nem zavarják
meg 58. A szerz k a módszert alkalmasnak ítélték a hidrátképz dés folyamatának in situ
mennyiségi információt szolgáltató becslésére.
1.4.4. Termikus analízis
A termikus analízis körébe tartozik minden olyan vizsgálati módszer, melynek során a minta
tulajdonságait a h mérséklet változásának hatására vizsgáljuk. A gyógyszerhatóanyagok
polimorfiájának vizsgálatában els sorban a TG (ThermoGravimetry, TG), DTA (Differential
Thermal Analysis, DTA) és DSC (Differential Scanning Calorimetry, DSC) módszer elterjedtek.
A termogravimetria esetében a vizsgálati minta mért jele a tömege. A TG készülék valójában egy
olyan analitikai mérleg, amellyel a minta tömegét programozott módon változó h mérséklet
mellett tudjuk mérni. Az anyagok f tés során rendszerint veszítenek a tömegükb l, s a
folyamatok többé vagy kevésbé kiterjedt lépcs k formájában jelentkeznek a TG görbén
(adszorbeált vagy kristályszerkezetbe épült szolvensek eltávozása, az anyag kémiai bomlása). A
DTA és DSC mérés során a minta h hatással járó fizikai és kémiai változásait követhetjük
nyomon. A mért jel a minta és a referencia oldal eltér h mérsékletéb l származik (vagy az
azonos h mérséklet fenntartásához szükséges extra f t teljesítményb l ered), amely
h mérsékletkülönbség (vagy teljesítménykülönbség) arányos a mintából származó (vagy mintába
irányuló) h árammal. A DTA és DSC görbe ezt a h áramot mutatja a h mérséklet vagy az id
függvényében. Az endoterm, illetve exoterm folyamatok az alapvonaltól pozitív vagy negatív
csúcsok formájában jelentkeznek (konvenció kérdése, hogy melyik az exoterm folyamatok
iránya), a h kapacitás változása pedig lépcs t ad a felvételen. A két módszerrel az anyagok
minden h színezettel rendelkez fizikai (olvadás, párolgás, kristályosodás, oldódás, polimorf
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átalakulás) és kémiai (reakciók, tipikusan bomlás) folyamata tanulmányozható. Mivel a DTA
módszer, a DSC-vel ellentétben, nem képes pontos kalorimetrikus adatokat szolgáltatni, mai
alkalmazásaiban rendszerint TG módszerrel kombinálják. Az ilyen m szerek nagy el nye, hogy
a vizsgált minta tömegváltozásáról és különféle h színezet fizikai és kémiai változásairól
egyszerre kapunk információt. Ezen szimultán módszer els ként a derivatográfban valósult meg,
amely igen nagy jelent ség magyar találmány volt 87, 88.
A polimorfia vizsgálatában a TG és DTA (vagy DSC) módszert mindenképpen szimultán
szükséges alkalmazni, megállapításokat pedig a két módszerrel végzett mérések összefüggésében
célszer tenni. A termikus analízis alkalmazása a gyógyszerhatóanyagok polimorfiájának
viszgálatában igen nagy múltra tekint vissza, s már a kezdetekt l voltak magyar vonatkozásai
is 89. A szublimációs és párolgási folyamatokhoz egyaránt tartozik tömegvesztés és endoterm
entalpiaváltozás; ilyenek a deszolvatációs szerkezeti átalakulások is. A polimorf
módosulatváltozások, az olvadás vagy az amorf anyag kristályosodása ellenben nem járnak
tömegvesztéssel, de entalpiaváltozás mindig kíséri ket. Mivel a TG készülék kevésbé érzékeny
az elszennyez déssel szemben (illetve jóval könnyebben tisztítható), célszer a vizsgálatokat
ezzel kezdeni, majd a megfigyelések alapján eldönteni, milyen mérési paramétereket válasszunk
a DSC mérésekhez. Ritkán esik róla szó, de valójában egyértelm jellemzésre csak abban az
esetben alkalmasak, ha a minta tulajdonságaiból adódóan a kísérleti paraméterek változtatása
nem okoz lényegi változást a minta termikus viselkedésében. H mérséklet változásának hatására
bekövetkez deszolvatáció vagy polimorf átalakulás tipikusan nem ilyen. A termikus analízis,
mint szilárdfázisú analitikai módszer, egyedülálló lehet sége ugyanakkor, hogy a polimorfiát
mutató anyag különböz szilárd formáinak relatív stabilitási viszonyait képes meghatározni.
Burger és Ramberger három évtizede állított fel egyszer szabályokat annak eldöntésére, hogy
két módosulat enantiotróp vagy monotróp viszonyban áll-e egymással 90. Ezek a következ k:
1) olvadásh szabály (Heat-of-Fusion Rule): amennyiben a magasabb olvadáspontú módosulat
olvadásh je kisebb, a két módosulat általában enantiotróp viszonyban van egymással, míg
ellenkez esetben a viszony monotróp
2) átalakulási h szabály (Heat-of-Transition Rule): amennyiben endoterm átalakulás jelentkezik
az olvadáspont el tt, a két módosulat enantiotróp viszonyban van egymással, míg exoterm
átalakulás esetén a viszony monotróp
3) s r ség szabály (Density Rule): a kisebb s r ség módosulat a kevésbé stabil 0 K-en.
Az átalakulási h mérséklet tehát endoterm vagy exoterm csúcs formájában jelentkezik a DSC
felvételen. A szabályoktól már a szerz k is publikáltak eltéréseket 91, de alkalmazásuk többnyire
nagyon hatékonynak bizonyul.
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Mivel mind a TG, mind a DSC mérés eredménye általában nagymértékben függ a kísérleti
paraméterekt l, nemcsak az adatok összevetése, de ismeretlen minta változásainak magyarázata
során is tudatában kell lennünk, milyen következményekkel jár(hat) a paraméterek megváltozása.
Ennek ismeretében tudjuk levonni a következtetést, hogy a különbségek közvetlenül anyagi
tulajdonságokhoz rendelhet k, vagy közvetve kapcsolatosak azokkal. Ilyen kísérleti paraméterek
a minta tömege, a minta szemcsemérete, f tési sebesség, atmoszféra és (els sorban DSC mérés
esetén) a mintatégely típusa. A minta tömege alapvet en azért kontrollálandó, mert nagyobb
anyagmennyiségnek nagyobb a h ellenállása, a f téssel tehát többet késnek benne a folyamatok,
mint kisebb mintamennyiségben. A szemcseméretnek hasonló következménye van: kisebb
szemcseméret anyag olvadása, vagy az illékony komponensek eltávozása többnyire
alacsonyabb h mérsékleten történik, mint ugyanakkora tömeg nagyobb szemcseméret anyagé.
A f tési sebesség a felbontást és az érzékenységet határozza meg, ugyancsak a rendszer
id állandójának változása révén. A felbontás növelése érdekében a lehet legkisebb f tési
sebesség alkalmazása lenne indokolt, az „érzékenység” (ez esetben a mért jel nagysága) viszont
egyenesen arányos a f tési sebességgel. A gyenge energiaátmenetek bizonyos esetben csak
viszonylag gyors f tés (illetve h tés) során emelkednek ki a zajszintb l. Sem a felbontással, sem
az érzékenységgel nem közvetlenül kapcsolatos szempont, de bizonyos esetben különböz f tési
sebesség programokat alkalmazva min ségileg eltér változásokat tudunk megfigyelni a
mintában. El fordulhat, hogy egy metastabil módosulat olvadása gyors felf tés során
jelentkezik, lassú h mérsékletváltoztatás során viszont ezt megel zi egy szilárdfázisú átalakulás
valamely, azon a h mérsékleten stabilabb formába. Ez esetben további f tésre már csak ez az in
situ létrejött új forma olvadhat meg. A termikus bomlás közben olvadó anyagok olvadáspontja és
olvadási entalpiája is jelent sen csökkenhet a f tési sebesség csökkentésével. A kísérleti
atmoszférának (a mintát körülvev kicsiny gáztérnek) az összetétele egyrészt a h átadási
viszonyok miatt fontos (pl. a hélium jobb h vezet , mint a nitrogén), másrészt a bomlási
folyamatokat befolyásolja (szerves vegyületek jóval alacsonyabb h mérsékleten égnek el
leveg ben, mint ahogyan áramló nitrogénben bekövetkezik a bomlásuk). Általában a TG és DSC
mérések során is áramló atmoszférában mérünk, amire egyrészt azért van szükség, hogy a
keletkez bomlástermékeket a mintáról eltávolítsuk, másrészt, mert a stacioner módon áramló
gáz jobban szabályozható h átadási tulajdonságokat biztosít az álló közegnél. A mintatégely
típusa szolvátok DSC-mérése során meghatározó: nyitott tégelyb l az adszorbeált, vagy
kristályrácsba épült oldószer szabadon el tud távozni, míg lyukasztott tégelyb l csak magasabb
h mérsékleten, zárt tégelyb l pedig esetleg egyáltalán nem. Ennek következtében nyitott
tégelyben dehidratálódást követ en az anyag az anhidrát formává tud alakulni, ami további f tés
hatására megolvadhat. Zárt tégelyben viszont a hidrát, az anhidrát olvadáspontjánál alacsonyabb
h mérsékleten, megolvadhat a koordinált kristályvízben 92.
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Mivel az értekezés kés bb ismertetend eredményei TA Instruments tégelyekkel végzett
vizsgálatokból származnak, az egyértelm értelmezhet ség érdekében a 2. ábrán bemutatom a
négy alapvet tégelytípust (más gyártók is hasonló tégelyeket forgalmaznak szokványos DSC
mérésekhez). A nem hermetikusan zárt tégely alsó és fels része a lezárást követ en szorosan
egymáshoz simul, összetömörítve ezáltal a mintát egy vékony, kis h ellenállású lemezzé.
Amennyiben a mintáról valamilyen illékony komponens eltávozását várjuk, ugyanebbe a
tégelybe mérjük, de nem zárjuk le fed vel (nyitott tégely). Ilyen esetben célszer a porminta
gondos elegyengetése a tégelyben a minél egyenletesebb elterülés és a porozitás csökkentése
érdekében. A precíz gyártású, helyesen lezárt hermetikusan zárt tégely 2-3 bar bels túlnyomást
kibír, így adott esetben a minta bomlási folyamatai hatékonyan visszaszoríthatók. A minta
bemérése azonban a nyitott tégelyes méréshez hasonló gondosságot igényel, továbbá jóval
nagyobb a h tehetetlensége, mint a nyitott vagy nem hermetikusan zárt tégelynek (mind nagyobb
tömegéb l, mind a tégelybe zárt stacioner, viszonylag nagy gáztérfogatból ered en). Ha a
párolgási vagy deszolvatációs folyamatokat csak késleltetni kívánjuk, a legegyszer bb megoldás,
ha a hermetikusan zárt tégely fedelét egy t vel (a préssel való lezárás el tt) kilyukasztjuk.

2. ábra. DSC tégelytípusok: a) nyitott, b) nem hermetikusan zárt, c) hermetikusan zárt és d) lyukasztott
hermetikusan zárt tégely

A kísérleti paraméterek változatos lehet ségeinek következménye az a figyelemre méltó tény,
hogy a termoanalitikai mérések során nem egyszer en jellemezni tudjuk az anyagokat, hanem
el is állíthatunk új polimorf módosulatokat. Különösen érdekesek ilyen szempontból a
metastabil formák, melyekb l kis mennyiséget is nehéz lehet egyéb eljárással produkálni. A
termikus analízis megfigyelései nagyszer en kombinálhatók a f thet tárgyasztalú mikroszkópos
tapasztalatokkal, valamint a kés bb ismertetend f thet tárgyasztalú szerkezetvizsgálati
módszerekkel.
A termikus analízis mennyiségi analitikai alkalmazása kézenfekv . A TG görbén a
tömegváltozás mértéke az adott szolvát sztöchiometriájára jellemz , így a vegyület egyéb szilárd
formáinak keverékében az eredeti lépcs nél kisebbet fogunk mérni, mégpedig az adott
komponens százalékos arányának megfelel en. A DSC-vel mért átalakulási entalpiák (üveges
átmenet esetében a h kapacitás-változás) ugyancsak anyagi jellemz k, így polimorf keverékben
az adott komponens átalakulására mért érték az összetételnek megfelel en lesz kisebb a tiszta
komponensre jellemz értéknél (természetesen csak abban az esetben, ha a két vagy több
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komponens nem alkot szilárd oldatot vagy eutektikumot, de ez pl. polimorf keverékek esetében
viszonylag ritka).
Mindössze 15 éves múltra tekint vissza a DSC egy speciális mérési módszere, a h mérsékletmodulált DSC (temperature-Modulated DSC, MDSC). MDSC mérés során a hagyományosan
alkalmazott lineáris f tésprogramra valamilyen periodikusan (többnyire szinuszosan) változó
h mérséklet jelet szuperponálnak, majd a teljes h áramot egy reverzíbilis és egy nem-reverzíbilis
(kinetikus) komponensre bontják. A két egyidej f tésprogram (átlagos és modulált) alkalmazása
révén a hagyományos DSC technika egyes korlátai meghaladhatóak. Így az alapvonal ferdesége
és görbülete kevésbé lesz zavaró, összetett termikus folyamatok jobb megértésére nyílik
lehet ség, valamint izoterm (úgymond kvázi-izoterm) körülmények között is lehetséges a
h kapacitás mérése. A két közvetve mért mennyiség a modulált f tési sebesség (stimuláló jel) és
a modulált h áram (válaszjel). A modulált f tési sebesség, a hagyományos DSC méréshez
hasonlóan, a h mérsékletváltozás id deriváltja (szinuszos moduláció esetén szinuszgörbe). A
minta és a referencia közötti h mérsékletkülönbségb l származó modulált h áramból számítjuk
a teljes és reverzíbilis h áramot. A TA Instruments megvalósításában 93, 94 a teljes h áram
lényegében a modulált h áram id átlaga (a gyakorlatban ezt a referencia oldal h kapacitásváltozásával és a megfelel kalibrációs konstanssal korrigálják), a reverzíbilis h áram pedig a
modulált h áram és a modulált f tési sebesség amplitúdóinak aránya (ugyancsak a referencia
h kapacitásával és a kalibrációs konstanssal korrigálva), amelyet diszkrét Fouriertranszformációval állítanak el . A nem-reverzíbilis h áram a teljes és a reverzíbilis különbsége.
A megfelel modulációs paraméterek (átlagos f tési sebesség, a moduláció amplitúdója és
periódusideje) megválasztása – a hagyományos DSC kísérleti paraméterein túlmen en –
lényegesen befolyásolja a mérés eredményét. Általános szabályként ismert, hogy az átlagos
f tési sebesség néhány °C/min, esetleg ennél kisebb; a h mérséklet moduláció amplitúdója 0,1–
2,0 °C; a periódusid pedig legalább 40 s. A legfontosabb azonban, hogy a vizsgálandó
átalakulás félértékszélességére legalább 4-6 periódus jusson. A megfelel h átadás érdekében
nagyon jó h vezetést kell biztosítani, amit szigetel anyagokkal csak vékony tömörített rétegben
tudunk elérni. A leperemezett zárt tégely ilyen értelemben a legjobb választás, ha azonban nyitott
tégelyt kell használnunk, különös m gonddal kell a mintael készítést végeznünk 95. Amennyiben
a minta tulajdonságai nem teszik lehet vé, hogy megtaláljuk a megfelel modulációs
paramétereket, amelyekkel vizsgálni tudjuk azt a kívánt átalakulási folyamatokban, a kváziizoterm mérés nyújthat segítséget. Ennek során a moduláció egy adott h mérséklet körül
történik, megadott ideig, bizonyos megválasztott amplitúdóval. Így a h áram jelek nem
informatívak (hiszen az átlagos f tési sebesség zérus), csak a reverzíbilis h kapacitás. Miután
elegend modulációs ciklust hajtottunk végre az adott h mérsékleten, egy új h mérsékletet
állítunk be, ahol ugyanezt elvégezzük. A minta h kapacitás-változása így egy egész
h mérséklettartományban megmérhet . Amennyiben megfelel kalibrációt végzünk a mérést
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megel z en, a minta h kapacitása pontosan meghatározható, a h kapacitás-változás
vizsgálatához azonban erre nincs szükség. Amennyiben a mintában gyors entalpiaváltozással
járó folyamat következik be, a „steady-state” elvesztése azonnal észlelhet az ún. Lissajous
ábrán, amelyen a modulált h áramot ábrázoljuk a modulált h mérséklet id deriváltja
függvényében. Amíg a minta képes követni a modulációt, zárt görbét, a nemzérus fáziskülönbség
következtében tipikusan ellipszist kapunk. Miután a minta, a benne lejátszódó folyamat miatt, a
moduláció követésére képtelenné válik, a görbe szétcsúszik 96. Az MDSC általánosított
megoldását valósítja meg a legújabb konstrukció a Mettler TOPEM cellájában. A f tési sebesség
sztochasztikus modulációt kap, aminek révén a mintát egyszerre nem egy frekvencia
befolyásolja, hanem egy frekvencia tartomány. Ennek következtében a minta frekvenciafügg
termikus tulajdonságai egyetlen mérésben tanulmányozhatók. A reverzíbilis h áramot a
stimuláló jel és a válaszjel korrelációjának vizsgálatával számítja a megfelel algoritmus, s ily
módon a reverzíbilis és nem-reverzíbilis h áram komponensekhez egymástól függetlenül jutunk.
Amennyiben a moduláció során a rendszer (a kaloriméter és a minta) lineáris választ produkál, a
nem-reverzíbilis h áram független a h mérsékletzavarástól, vagyis jó közelítéssel megegyezik a
minta változásaival kapcsolatos látens h vel. A korrekt kísérleti paraméterek ez esetben is
éppolyan fontosak, mint a szinuszos modulációs alkalmazása során, de a módszer eleve nagyon
kis f tési sebességekkel (néhány század °C/min) és h mérséklet amplitúdókkal (akár néhány °C)
operál, ami rendkívül érzékeny kalorimétert követel meg 97.
Az MDSC els sikeres alkalmazásai a polimerek termikus vizsgálatában történtek. Elvileg a
pusztán h kapacitás változásával járó folyamatok (üveges átalakulás, olvadás) a reverzíbilis
h áramon jelentkeznek, míg a bizonyos tekintetben „kinetikusan” szabályozott folyamatok
(szolvens eltávozása, kristályosodás) a nem-reverzíbilis h áramon. Kés bb a kismolekulájú
szerves anyagokon végzett kísérletek kimutatták, hogy a két különböz h áram komponens
gyakran nem választható el ilyen egyértelm en egymástól. Ennek alapvet oka, hogy a nagyon
gyors olvadási és kristályosodási folyamatok során a minta nem modulálható kell en
gyorsan 98, 99. Az amorf hatóanyagok üveges-nagyrugalmas átmenetének vizsgálatára azonban az
MDSC nagyon hasznos eszköz. Nem csupán azért, mert legalább olyan érzékeny módon ad
min ségi (az üveges átmenet h mérséklete) és mennyiségi (a h kapacitás-változás mértéke)
információt az átmenetr l, mint a hagyományos DSC mérés viszonylag gyors f tési sebesség
mellett, hanem olyan esetben is jól mérhet vele az átalakulás, amikor egyéb folyamatok
(nedvességtartalom eltávozása vagy relaxációs entalpia) az üveges átmenetet maszkírozzák 100.
Újabb kísérletek a módszer alkalmazását kiterjesztették a viszonylag lassú szilárdfázisú
átalakulások (polimorf módosulatváltozások) vizsgálatára is. Kawakami és Ida megfigyelései
szerint 101 a kinetikai értelemben gátolt (látszólag irreverzíbilis) és nem gátolt (ténylegesen
reverzíbilis) enantiotróp átalakulások megkülönböztethet k egymástól. Utóbbiak ugyanis
másodrend átalakulásként viselkednek és csak a reverzíbilis h áramon adnak jelet, míg
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el bbiek látens h vel járó folyamatok s következésképpen a nem-reverzíbilis h áramon
jelentkeznek. Az eredeti merész feltételezést, miszerint a kinetikai értelemben reverzíbilis
polimorfok entalpia görbéi az átalakulási h mérsékleten elmetszenék egymást, kés bb a szerz k
újraértelmezték 102. A jelenség egzakt magyarázata így egyel re várat magára. A vizsgált esetek
nem túl nagy száma (összesen három enantiotróp pár) óvatosságra int az elmélet általános
érvény voltát illet en, az eddigi megfigyelések mindenesetre nagyon érdekesek.
1.4.5. Változtatható h mérséklet szerkezetvizsgálati módszerek
A f thet tárgyasztalú optikai mikroszkópia nagy hátránya, hogy a megfigyelt szerkezeti
átalakulások, olvadékból történ kristályosodások alapján nem lehet egyértelm következtetést
levonni, hogy a folyamatok mely új szilárd fázis(ok) keletkezését eredményezték. Amennyiben a
magas h mérséklet formákhoz a DSC mérések alapján hozzárendelhet egyértelm és a többi,
ismert formától eltér olvadáspont, azok nagy valószín séggel (de nem kétséget kizáróan)
minden mintában azonosíthatók. A termikus bomlás kíséretében olvadó anyagok azonban
mindenképpen megkövetelik a h kezelést követ
szerkezetvizsgálatot, amely lehet
röntgendiffrakció vagy valamilyen spektroszkópiai módszer. Reverzíbilis átalakulási folyamatok
esetén ez nem kivitelezhet , hiszen a szobah mérsékletre való visszah tés során az átalakulás
lejátszódik az ellenkez irányba, és ismét a kiindulási fázist tudjuk mérni (vagy egy újabbat, de
semmiképpen nem a magas h mérséklet formát). Ilyen esetben csak in situ, azaz változtatható
h mérséklet mérések révén végezhet el az ismeretlen fázisok jellemzése.
A röntgen-pordiffraktométer f thet tárgyasztallal történ felszerelése valójában nem
újdonság 103. Ma már többféle kereskedelmi forgalomban lév megoldás közül választhatunk. A
legelterjedtebb az a konstrukció, amelyben a minta egy szabályozható légter kamra
f t blokkjában foglal helyet, s h mérséklete a f t blokk f t - illetve h t teljesítménye révén
befolyásolható. A h mérsékletszabályozás megoldható oly módon is, hogy a kapilláris
mintatartóra hideg vagy meleg nitrogéngázt fújnak. A f thet tárgyasztalú röntgen-pordiffrakció
(Hot-Stage X-Ray Powder Diffraction, HS-XRPD) az utóbbi néhány évben kezd rutin módszerré
válni a gyógyszerhatóanyagok polimorfiájának vizsgálatában. A HS-XRPD nagyon hatékony
volt egy AG337 nevezet tumorellenes szer dehidratációs folyamatai és polimorf átalakulásai
vizsgálatában 104. A hatóanyagról komplex analitikai vizsgálatokkal megállapították, hogy egy
stabil anhidrát, hemihidrát, monohidrát és dihidrát formában létezik. A hemihidrát és a dihidrát
60 °C-os vákuumban történ szárításával egy olyan anhidrát forma keletkezik, amely
rácsszerkezete gyakorlatilag megegyezik a kiindulási hidrátokéval. A hemi- és dihidrátból
130 °C feletti h mérsékleten azonban egy eltér szerkezet anhidrát módosulat jön létre. A
monohidrát 60 °C-os vákuumszárításával egy jórészt amorf, de új reflexiókkal jellemezhet
forma áll el . A monohidrát folyamatos f tése során viszont egy olyan anhidrát forma
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keletkezett, amelynek szerkezete nagyjából megegyezik a monohidrátéval. A technika egyéb
alkalmazásai során egyértelm magyarázatot adott egy NK1 receptor antagonista DSC
módszerrel megfigyelt reverzíbilis és irreverzíbilis polimorf átalakulásaira 105, valamint
értelmezhet vé tette egy új görcsoldó hatású vegyület olvadékból történ kristályosodási
folyamatait 106. Karjalainen és társai a HS-XRPD alkalmazását valósították meg több hatóanyag
vizsgálatára 107. Megfigyelték a szulfatiazol polimorf átalakulását, továbbá hogy a teofillin
monohidrát anhidráttá való átalakulása egy metastabil fázison keresztül zajlik, valamint hogy a
nitrofurantoin monohidrát dehidratációjával amorf forma keletkezik, amely magasabb
h mérsékleten az anhidrát fázissá kristályosodik. A módszer a mebendazol C módosulatának A
módosulattá való átalakulásának kinetikai leírását adta 108, alkalmas volt az amorf nifedipin
kristályosodásának és polimorf átalakulásainak magyarázatára 109, továbbá értelmezhet vé tette a
donepezil HCl monohidrát és trihidrát formájának magas h mérséklet átalakulásait 110.
Termikus vizsgálatok eredményeivel kiegészítve szilárdfázisú reakciók kinetikájának
meghatározására is eredményesen alkalmazták, az aszpartam-hemihidrát 111, valamint az
aminofillin 112 dehidratációjára és kémiai bomlására.
A f thet tárgyasztalú infravörös spektroszkópia (Hot-Stage InfraRed, HS-IR) gyakorlati
megvalósításának kritikus pontja a mintael készítés. Megfelel min ség spektrum ugyanis csak
olyan mintáról készíthet , amely kell en sok fényt átereszt a gerjeszt frekvenciatartományban.
A szerves anyagok esetében ez kb. 50 m-es anyagréteget jelent, de nagy abszorpciós tényez k
esetén ennél is kevesebbre van szükség. Amennyiben ezt nem sikerül teljesíteni, az intenzívebb
rezgési sávok teljes kioltását tapasztaljuk. Transzmissziós felvételekhez a vizsgált anyagot két,
infravörös fényt átereszt lap közé (ZnSe, BaF2, KBr) helyezik, míg reflexiós módban felvett
spektrum készítéséhez jól tükröz felületre (pl.: polírozott fémlapra) van szükség. A h mérséklet
pontos követése érdekében célszer olyan közvetít anyagot választani a minta és a f t blokk
közé, melynek h vezetése a lehet legjobb. Sikeresen alkalmazták már a gyógyszervegyületek
körében a szulfaproxilin és difluprednát 113 a karbamazepin 114, valamint az acetaminofen 115
polimorf rendszerének vizsgálatára.
Az in situ FT-Raman spektroszkópia polimorf jelenségek vizsgálatára való alkalmazását
tárgyalja O’Brien és társainak tanulmánya, amely a carbamazepin III-as módosulatának I-es
módosulattá való átalakulásának kinetikáját vizsgálja 116. F thet tárgyasztalú Raman
spektroszkópiai (Hot-Stage Raman, HS-Raman) vizsgálatok gyakoribb példája, mikor egy
diszperziós Raman mikroszkóp tárgyasztalára kerül a f thet blokk a mintával. Ezzel a
technikával sikeresen vizsgálták a paracetamol és lufenuron 26, a kloramfenikol-palmitát 117 és a
tamoxifen 118 polimorf rendszerének tulajdonságait, valamint a famotidin metastabil
módosulatának nyomásterhelést követ magas h mérséklet polimorf átalakulását 119.
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Egy fejlesztési fázisban lév vegyület érdekes polimorf átalakulásait DSC-vel, HS-XRPD,
-Raman és -ssNMR módszerrel is megvizsgálták 120. A vegyület A és a B módosulata monotróp
viszonyban állnak egymással, de 60 °C körül az A reverzíbilisen alakul C módosulattá, míg a B
ugyancsak reverzíbilisen D módosulattá, akár egymás jelenlétében is. Az inozin dihidrát
dehidratációs folyamatát HS-XRPD és HS-IR alkalmazásával magyarázták a kristályformák
ismert szerkezete alapján 121: száraz atmoszférában a dehidratáció egy metastabil fázison
keresztül játszódik le, míg a diffraktométer párakamrájában, vagy a lezárt NMR rotorban
közvetlenül a stabil fázis keletkezik.
1.4.6. Sokváltozós adatelemzés
A sokváltozós adatelemzés, kémiai vonatkozásokban kemometria, alkalmazása olyan esetekben
el nyös, amikor azok a jellemz k vagy mér számok, amelyekkel egy rendszert, illetve annak
bizonyos tulajdonságait jellemezni szeretnénk, több változótól függnek, mint amennyit
hagyományosan értelmezni és kezelni tudunk. Az eljárás lényege, hogy a különböz változók
közötti korrelációk megkeresése révén csökkenti annak a térnek a dimenziószámát, amelyben a
számunkra fontos változóknak a mérhet változóktól való függését le kívánjuk írni.
Az értekezés a hagyományos legkisebb négyzetes (Classical Least Squares, CLS) illesztést, a
f komponens-elemzést (Principal Component Analysis, PCA) követ illesztést (Principal
Component Regression, PCR), és a részleges legkisebb négyzetes (Partial Least Squares, PLS)
illesztést alkalmazza a mennyiségi analitikai módszerfejlesztésben. A f komponens-elemzés
során az eredeti adatmátrixot a „score”-ok és a „loading”-ok mátrixainak szorzatára bontjuk fel.
Ezek megfelel komponensei az ún. f komponensek, amelyeket a változást magyarázó
részesedésük sorrendjében kapunk meg. A PLS módszer hasonló módon m ködik, de lényegi
különbség, hogy nem csak a mért adatokat, hanem az ismertnek feltételezett koncentrációt is
valószín ségi változóként fogja fel. A meghatározott faktorok értelmezése a PCA
f komponenseivel analóg. Az eljárások matematikai háttere, valamint az eredmények
értelmezése tekintetében csupán utalnék a szakirodalomra 122, 123. Az értekezés eredményeihez
ezek alapos ismerete nem feltétlenül szükséges. Ma már számos kereskedelmi forgalomban
kapható, illetve viszonylag könnyen fejleszthet szoftver is rendelkezésre áll a kemometriai
adatelemzés rutinszer alkalmazására. Az 1.4.2. és 1.4.3. fejezetekben ismertetett példákból
látható, hogy a PCR-t és PLS-t többen használták már polimorf összetétel meghatározására
különböz analitikai módszerek gy jtötte (alapvet en DRIFT, Raman és XRPD) adathalmazon.
Követve ezen közlemények eljárását, a kemometriai modellek teljesítményjellemz iként a
következ mennyiségeket fogom használni:
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n

az illesztés lineáris korrelációs koefficiense: r =

(Yi − Y )( yi − y )
, ahol yi és y a

i =1
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számított, míg Yi és Y a névleges koncentráció aktuális és átlagos értéke, n pedig a mérések
n

( yi − Yi ) 2

a
n
kalibrációra (RMSEC), a kereszt-validációra (RMSECV) és a predikcióra (RMSEP); az illesztés
száma; az átlagos hibanégyzetösszeg (Root-Mean-Squared Error): RMSE =

i =1

yi − Yi
, ahol az átlagolás csak az azonos
Yi

relatív hibája (relative difference): Re l.Diff = 100

koncentrációjú minták ismételt mérésére vonatkozik; valamint a relatív korrigált tapasztalati
n

szórás (Relative Standard Deviation): RSD =

100
yi

( yi − y i ) 2

i =1

n −1

.

A f komponensek, vagy faktorok optimális számának meghatározását alapvet en az RMSECV
minimumának keresése, illetve értékének állandósulása révén (ún. hegyomlás ábra) végeztem.
Amennyiben ez nem volt egyértelm , az RMSEP minimumát kerestem meg. Ezen túl minden
esetben törekedtem a kereszt-validációs reziduumok véletlenszer eloszlását elérni, ahogyan arra
az eredmények tárgyalása során majd kitérek.
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2.

Kísérleti eszközök, módszerek és eljárások

Ebben a fejezetben csak az alkalmazott m szereket és a tipikus mérési paramétereket
ismertetem. Amennyiben a paraméterek változtatása befolyásolta az analízis eredményét, erre az
eredmények ismertetésénél ki fogok térni. A vizsgált vegyületek különféle szilárd formáinak
el állítását csak az esetben végeztem személyesen, amennyiben a körülményeket a kés bbiekben
részletezem. A minták többsége különböz forrásokból származott és jelent sen eltér
körülmények között keletkezett. Mivel az értekezést nem a vizsgált anyagok szerkezete vagy
tulajdonságai fogják egységbe, hanem az alkalmazott analitikai eszközök és módszerek,
célszer bbnek láttam a minták származását röviden, az eredményeket megel z en, ismertetni.
Röntgen-pordiffrakció
PANalytical X’Pert Pro MPD
Cu K

sugárzás, 40 kV gyorsítófeszültség, 40 mA anódáram, 0,01° 2

lépésköz, 108 s

beütésszámlálási id , 1 Hz forgatási frekvencia, 10 mm állandó besugárzott mintafelület,
X’Celerator és PIXcel detektor;
a minta orientált szilícium egykristály lapra simítva, vagy hátulról tölthet

16 mm-es kör

keresztmetszet rozsdamentes acél mintatartóba tömörítve

Transzmissziós vizsgálatokhoz:
fókuszáló Göbel tükör, 0,01° 2 lépésköz, 1 Hz forgatási frekvencia;
a minta két Kapton® fólia közé zárva

F thet tárgyasztalos vizsgálatokhoz:
HTK-2000 kamra TCU-2000/20 h mérsékletszabályozóval, 10 s beütésszámlálási id ;
a minta üveglapon a kamra f thet platina mintatartójára helyezve
TTK-450 kamra TCU-100 h mérsékletszabályozóval, 14-65 s beütésszámlálási id ;
a minta nikkel bevonatú réztömb mintatartóba simítva

Infravörös spektroszkópia
Thermo Nicolet 6700 FT-IR spektrométer
4000–400 cm-1 spektrumtartomány, 4 cm-1 felbontás, 0,633 cm/s tükörmozgatási sebesség, 100
akkumuláció, Happ-Genzel apodizáció, DTGS detektor;
a minta 700 MPa nyomáson 13 mm átmér j

KBr pasztillába préselve, ill. KBr-dal mozsárban

homogenizálva (DRIFT), 20-100-szoros hígításban

Thermo Nicolet Continuum FT-IR mikroszkóp
4000–400 cm-1 spektrumtartomány, 4 cm-1 felbontás, 0,633 cm/s tükörmozgatási sebesség, 64-256
akkumuláció, cseppfolyós nitrogén h tés MCT detektor, 50 vagy 100 m négyzet apertúra;
a kristályok tükrös fémfelületre szórva
mikro-ATR vizsgálatokhoz gyémántkristály ATR, 100 vagy 150 m négyzet apertúra
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F thet tárgyasztalos vizsgálatokhoz:
Linkam FTIR 600 f thet tárgyasztal Linkam TMS 94 h mérsékletszabályozóval, 0,5-10 °C/min
f tési sebesség, 4000–725 cm-1 spektrumtartomány (ZnSe ablak), 4 vagy 8 cm-1 felbontás, 16-64
akkumuláció;
a minta acélpengére préselve

Raman spektroszkópia
Thermo Nicolet 9650-NXR FT-Raman spektrométer és MicroStage™
3500–200, illetve 3500–90 cm-1 spektrumtartomány, 4 cm-1 felbontás, 0,158 cm/s tükörmozgatási
sebesség, 64-256 akkumuláció, Happ-Genzel apodizáció, Nd-YAG lézer fényforrás, cseppfolyós
nitrogén h tés Ge detektor;
a minta kézi er vel tömörített rétegének fókuszpontba helyezése

F thet tárgyasztalos vizsgálatokhoz:
Linkam FTIR 600 f thet tárgyasztal Linkam TMS 94 h mérsékletszabályozóval, 0,5-10 °C/min
f tési sebesség, 4 cm-1 felbontás, 0,317 cm/s tükörmozgatási sebesség, 32 akkumuláció;
a minta kézi er vel tömörítve házi készítés , 10 mm átmér j , 1 mm vastag saválló acéllemez
mintatartó középen elhelyezked 1-2 mm alapátmér j 0,5-0,7 mm mély kúpfuratába

Termogravimetrikus analízis
TA Instruments TGA Q5000 IR
1-10 °C/min f tési sebesség, 0 vagy 25 ml/min száraz nitrogén áram, a minta platina tégelyben; a
tömeg kalibrációja min sített súllyal, a h mérsékleté Ni és Alumel Curie-pontjára

Differenciális pásztázó kalorimetria
TA Instruments DSC Q10 és TA Instruments DSC Q1000, egyaránt RCS h t egységgel
1-50 °C/min f tési sebesség, 0 vagy 50 ml/min száraz nitrogén áram; h mérséklet kalibráció Sn
és In olvadáspontjára, entalpia kalibráció In olvadásh jére;
a minta nyitott, nem hermetikusan vagy hermetikusan zárt alumínium tégelyben

H mérséklet-modulált DSC vizsgálatokhoz:
0,25-2,0 °C/min átlagos f tési sebesség, 0,1-1,0 °C modulációs amplitúdó, 60-80 s periódus,
kvázi-izoterm mérésekhez 5 perc mérést megel z , majd 5 perc adatgy jtés közben végzett
izoterm moduláció, 100 s periódusid , 1 °C-os lépésköz

Optikai mikroszkópia
Leitz Laborlux S polarizált fénymikroszkóp és Olympus Camedia C-3000ZOOM kamera
F thet tárgyasztalos vizsgálatokhoz:
Linkam FTIR 600 f thet tárgyasztal Linkam TMS 94 h mérsékletszabályozóval, 2-10 °C/min
f tési sebesség; h mérséklet kalibráció szerves anyagok DSC-vel mért olvadáspontjára;
a minta üveglapra szórva

Többváltozós adatelemzés:
Thermo Nicolet TQ Analyst 7.2 szoftver
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3.

Eredmények

3.1.

Min ségi analízis

3.1.1. A zaleplon szilárd formáinak azonosítása

A zaleplon fejlesztésével kapcsolatban felmerült az igény a szabadalmi bejelentésekb l ismert
polimorf módosulatok, illetve hidrátok el állítására. A zaleplon, N-[3-(3-cianopirazolo[1,5a]pirimidin-7-il)fenil-N-etilacetamid, nyugtató hatása folytán álmatlanság ellen használatos
hatóanyag (3. ábra).
N
N
N
H3C

N
O

CN

H3C

3. ábra. A zaleplon szerkezeti képlete

Összesen 7 szilárd formájára ismert szabadalmi bejelentés. Valószín síthet , hogy a kémiai
alapszabadalomban 124 közölt eljárásban a zaleplon I-es módosulata, a stabil anhidrát keletkezik.
Az American Home Product bejelentése 125 a zaleplon I-es módosulatát, valamint II-es és III-as
módosulatnak nevezett hidrátjait próbálja védeni. A II-es módosulat a monohidrátnak és egy
instabil anhidrátnak (dehidratált hidrát), a III-as módosulat pedig a hemihidrátnak és egy instabil
anhidrátnak megfelel állapot közötti, változó mennyiség vizet képes a kristályrácsában
megkötni, a környezet relatív páratartalmának függvényében. A közölt kristályosítási eljárások
szerint a legtöbb esetben az I-es módosulat keletkezik, ahogyan a hidrátok h kezelése is ezt a
formát eredményezi. A Teva bejelentése 126 a zaleplon II-es, III-as, IV-es és V-ös módosulatát
foglalja igénypontba. Nincs utalás arra vonatkozóan, hogy az egyes formák polimorf
módosulatok, vagy hidrátok, esetleg egyéb szolvátok-e; mindössze röntgen-pordiffrakciós
felvételeket és jellemz reflexiókat közölnek róluk. Az adatok összevetésével megállapítható,
hogy a Teva II-es módosulata azonos az American Home Product II-es módosulatával, a többi
három azonban vélhet en a zaleplon új szilárd formája.
Az említett szabadalmak eljárásait megpróbáltuk reprodukálni, illetve amennyiben ez els re nem
sikerült, változtattam a kritikusnak t n paramétereken, s néhány újabb kísérletet végeztünk
(néhány minta el állítását az 1. táblázat mutatja). A kiindulási anyag valamennyi esetben az
üzemi gyártásból származó I-es módosulatú zaleplon volt. Végeredményül csupán az I-es és II-es
módosulatot sikerült tisztán el állítani. Néhány minta keverék lett, míg mások tiszta formák, de
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1. táblázat. A zaleplon minták el állítási eljárása
Azonosító

Preparatív eljárás

A termék

Z01

2 hétes kevertetés tetrahidrofurán:víz=1:2 szuszpenzióban 25°C-on

I-es módosulat +
nagyon kevés
ismeretlen

Z02

50°C-os ecetsavas oldat 3-szoros mennyiség jeges vízre öntése

ecetsav-víz szolvát

Z03

Acetonitriles oldathoz 3-szoros mennyiség víz csepegtetése reflux h mérsékleten, I-es módosulat +
miközben az nyag kiválik. Majd az oldat keverésmentes h tése 5°C-ra
kevés II-es módosulat

Z04

2-propanolos oldat viszonylag gyors, keverésmentes h tése refluxról 5°C-ra

I-es módosulat

Z05

25°C-os tetrahidrofurános oldat 9-szeres mennyiség 3°C-os vízbe csepegtetése

II-es módosulat

Z06

40°C-os acetonos oldat 1/3-szoros mennyiség jeges vízbe csepegtetése

II-es módosulat

Z07

Acetonitriles oldathoz 2-szeres mennyiség víz csepegtetése reflux h mérsékleten,
I-es módosulat
majd az oldat keverésmentes h tése 5°C-ra (h tés során megindul a kristályosodás)

Z08

2-propanolos oldat lassú (kb. 2 óra) keverésmentes h tése refluxról 5°C-ra

Z09

2-propanolos oldat keverés mellett végzett lassú (kb. 2 óra) h tése refluxról 5°C-ra I-es módosulat

I-es módosulat

4. ábra. Különböz körülmények között kristályosított zaleplon minták immerziós olajban készült
polarizált mikroszkópos felvétele. A lépték egységesen 100 µm
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egymástól bizonyos analitikai jellemz jükben különböznek. Az eset egyrészt jó példa arra, hogy
az egyes szilárd formák szabadalmi példákban közölt el állítási eljárása nem minden esetben
reprodukálható. Tételezzük fel, hogy ennek az az oka, hogy a szabadalom bejelent i nem
közöltek néhány lényeges, de nem triviális szempontot, amelyre figyelemmel kell lenni a
kristályosítás kivitelezése során. Másrészt a példa jól szemlélteti, hogy a különböz szilárdfázisú
analitikai eljárások eredményei hogyan tudják kiegészíteni egymást.
A 4. ábra az ismertetend minták mikroszkópos felvételét mutatja. A Z04 minta szabálytalan
hasábszer kristályokból áll, a Z07 viszonylag szabályos t s, a Z08 hatalmas összen tt t ket
tartalmaz, a Z09 pedig összen tt t s habitusú. A kristályok méretének eltérése alapvet en a
növekedésük sebességének következménye: lassú h tés, illetve a keverés hiánya nagyobb
kristályokat eredményez. Az XRPD felvételek szerint azonban mind a négy minta a zaleplon
tiszta I-es módosulata (5. ábra).

5. ábra. Zaleplon minták XRPD felvételei (balra): a tiszta és szennyezett I-es módosulatok, valamint a IIes módosulat (utóbbi intenzitása 100-szorosan csökkentve). A Z03 minta t s és lemezes kristályairól mért
reflexiós FT-IR spektrum az I-es és II-es minta KBr-os felvételével összehasonlítva (jobbra)

A Z05 és Z06 minták XRPD szerint tiszta II-es módosulatok, habitusuk mégis eltér: el bbit apró
lemezek, utóbbit méretük folytán felismerhetetlen habitusú apró szemcsék jellemzik. A Z03
minta a szabályos t k mellett jóval kevesebb lemezes kristályt is tartalmaz. Röntgenpordiffraktogramja alapján keverék: kevés II-es módosulatot tartalmazó I-es forma.
Figyelemreméltó, hogy ez esetben az I-es módosulat szabályos apró t k formájában
kristályosodott. A II-es módosulatra, úgy t nik, jellemz a lemezes habitus. Ezt igazolandó
infravörös mikroszkópos vizsgálatokat végeztem. Mind a t k, mind a lemezek spektrumát
sikerült megmérnem jelent s spektrális torzulás nélkül reflexiós üzemmódban, a tükröz
fémfelületre szórt minta különböz kristályaira fókuszálva (5. ábra). Ennek alapján egyértelm ,
hogy a t k az I-es módosulat, míg a lemezek a II-es módosulat a mintában. A tömbfázis IR
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spektrumán ugyanakkor semmi jel nem utalt arra, hogy a minta keverék lenne (ahogyan a minta
Raman spektruma sem különbözött semmiben a tiszta I-es módosulatra mért spektrumtól).
A Z01 minta nagyon apró szemcséi mellett néhány jól fejlett hasáb figyelhet meg.
Diffraktogramja lényegében megegyezik az I-es módosulatéval, de megfigyelhet néhány
ismeretlen reflexió, amely nagyon kis mennyiség (legfeljebb néhány ezrelék) szennyez fázistól
származhat (az ábrán piros nyilakkal jelöltem). Ez utóbbi lehet a kevés jól fejlett hasáb jele. Ez a
fázis a TG és DSC felvételen nem adott semmilyen jelet, ami információt szolgáltathatna róla.
Sajnos nem sikerült a nagyon kis számban jelen lév hasábok kipreparálása sem IR
mikroszkópos vizsgálatokhoz (a két különböz fázis csak olajban diszpergálva, polarizált
fényben volt jól megkülönböztethet , ilyen formában azonban a f tömeget alkotó apró kristályok
értékelhet spektrumát sem sikerült felvennem az olaj kioltása miatt).
A Z02 mintát részben viszonylag szabályos élekkel rendelkez lemezek, részben töredezett,
szabálytalan formájú kristályok alkotják. XRPD felvétele hasonlít a II-es módosulatéra, de
néhány reflexió eltér diffrakciós szögnél és jelent sen eltér relatív intenzitással jelentkezik,
továbbá néhány ismeretlen reflexió is megfigyelhet (6. ábra, a különbséget nyilak jelölik).

6. ábra. A Z02 és Z05 minta XRPD felvétele (balra) és FT-IR spektruma (jobbra)

A minta termikus vizsgálata alapján a hidrát mellett egy másik szolvát formát is tartalmaz, amely
2,1 % tömegvesztést (és hozzá tartozó endoterm folyamatot) ad 60-80 °C tartományban (7. ábra).
Mivel a minta ecetsav-víz közegb l kristályosodott, vélhet en ecetsav szolvátot tartalmaz. Ezt a
feltevést igazolta az IR vizsgálat. A minta spektruma lényegében csak egyetlen sáv jelenlétében
különbözik a II-es módosulatra jellemz spektrumtól (6. ábra). Ez pedig az ecetsav 1715 cm-1-es
C=O sávja, a rácsba épülés következtében 11 cm-1-rel eltolódva a folyadékban mérhet értékhez
képest. A monohidrát sztöchiometrikus víztartalma 5,6 %, de az XRPD alapján tiszta fázisnak
bizonyult II-es módosulatra csak 2,7-2,9 %-ot mértem TG-vel. A 125 bejelentésben közölt
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szorpciós görbék szerint a II-es módosulat víztartalma a környezet relatív páratartalmának
függvénye. Valószín tehát, hogy a Z02 minta nem két fázis keveréke, hanem víz-ecetsav vegyes
szolvát; továbbá, hogy az ecetsav a vízhez hasonló módon épül a szerkezetbe, nem befolyásolva
ezáltal a kristály rezgési spektrumát, és csak kevéssé változtatva meg a röntgen-pordiffrakciós
képet. (Mintegy három hónappal az el llítását követ en a Z02 mintát tartalmazó üveget kinyitva
er s ecetszag volt érezhet , az ismételt TG felvételen pedig a második lépcs 1,2 %-ra csökkent.
A szolvát tehát nem kimondottan stabil.)

7. ábra. A Z02 minta TG és DSC felvétele

3.1.2. Polimorf átalakulás mintael készítés során

Az aripiprazol, 7-[4-[4-(2,3-diklorofenil)-1-piperazinil]butoxi]-3,4-dihidro-2(1H)-kinolinon,
szelektív D2-receptor antagonista, skizofrének kezelésében használatos hatóanyag. A vegyület
kémiai alapszabadalma mindössze olvadáspontot ismertet 127. Számos kés bbi, szilárd formákra
vonatkozó bejelentés alapján azonban a vegyület polimorfiájának szabadalmi irodalma igazi
útveszt ; nem is kívánom ennek elemzését itt elvégezni. Csupán két, egymással enantiotróp párt
alkotó polimorf módosulat átalakulásaival foglalkozom. Ezeket
és
formának nevezem,
csupán azért, mert az irodalmi elnevezések nem egységesek és egyértelm ek. Az módosulat
megfelel az aripiprazol polimorfiáját ismertet els forrás I-es módosulatának 128, amely számos
egyéb szabadalmi bejelentésben is szerepel, különböz elnevezéssel. A módosulat az originátor
kés bbi bejelentéséb l ismert C módosulatnak felel meg 129. Az irodalmi adatok alapján
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feltételezhet , s vizsgálatokkal igazoltam, hogy szobah fokon az fázis, magas h mérsékleten a
a termodinamikailag stabil. Az átalakulás kinetikailag irreverzíbilis: az
módosulat 110130 °C-on endoterm folyamatban a -vá alakul, h tés során azonban a fázis nem alakul vissza
-vá (8. ábra, baloldalt). Az módosulatot acetonból történ h téses kristályosítás révén sikerült
el állítani, a módosulatot azonban csak az h kezelésével (200 mg anyagot 20 percig 136 °Con tartva, nitrogén áramban). Raman spektroszkópiával megállapítottam, hogy a fázis egy
évvel az el állítását követ en is stabil.
2. táblázat. Az aripiprazol

és módosulatának krisztallográfiai és termodinamikai jellemz i 130
ARIPIPRAZOL
Cl
Cl
N
N

Módosulat
Stabilitás
Kristályhabitus
Tércsoport
Elemi cella dimenziók
Molekula konformáció
Olvadáspont (°C)
Olvadási entalpia (J/g)
S r ség
*

O

módosulat
magas h mérsékleten stabil
lemezes
P21
a=8,867 b=7,762 c=16,485
=93,25°
nyújtott
148,4 *
84,6 *
1,315

N
H

O

módosulat
alacsony h mérsékleten stabil
lemezes
P21
a=8,679 b=7,568 c=17,381
=94,50°
nyújtott
nem mérhet *
nem mérhet *
1,308

saját adat

8. ábra. Az aripiprazol módosulatának DSC felvételei. Balra: f tés 140 °C-ig, majd h tés 25 °C-ra,
egyaránt 5 °C/min sebességgel (sorban: kék, piros, zöld görbe). Jobbra: f tés 140 °C-ig, majd h tés
-80 °C-ra, egyaránt 10 °C/min sebességgel
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Részletesebb vizsgálatok derítettek kés bb fényt arra, hogy jóval szobah mérséklet alá h tve a
módosulatot, az képes -vá alakulni. A 8. ábrán jobboldalt látható reverzíbilis ciklus
tetsz legesen sokszor megismételhet . Ennek fényében arra következtethetünk, hogy a 25 °C túl
magas h mérséklet az módosulat kristálygócképzéséhez, s ezért nem szenvedett polimorf
átalakulást a szobah n tárolt módosulat.
A két módosulat XRPD felvétele és Raman spektruma jelent s eltéréseket mutatott, IR
spektrumuk azonban megegyezett. Mivel a spektrumot el ször KBr pasztillában mértem,
felvetésem az volt, hogy esetleg valamelyik forma a mintael készítés során polimorf átalakulást
szenvedett. Ezt követ en a két minta DRIFT, mikro-ATR és infravörös mikroszkópos reflexiós
spektrumát is megmértem. Mivel a mikroszkóppal történ reflexiós méréshez vékony
mintarétegre van szükség, a mintákat kézi er vel tükrös acélfelületre préseltem. A spektrumok,
jóllehet fénytörési problémák miatt a KBr-os transzmissziós felvételekt l valamelyest
különböztek, ugyancsak azonosak voltak. Ez valószín sítette, hogy a polimorf átalakulás nyomás
hatására következik be. A két minta ATR spektruma is azonos volt azonban, ahol csak
viszonylag gyenge hatás éri a mintát a vizsgálat során (9. ábra).

9. ábra. Az aripiprazol és módosulatáról készült IR spektrumok részlete: ATR, valamint DRIFT
mérésb l óvatos, illetve elégséges porítást követ en (sorban fentr l lefelé, átskálázott spektrumok)

ATR mérés során bekövetkez polimorf átalakulással irodalmi forrásban nem találkoztam.
Nagyon óvatos KBr-dal történ homogenizálást követ en sikerült különböz DRIFT spektrumot
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mérnem a két mintáról. A mátrixanyaggal való alaposabb homogenizálás során azonban
részleges polimorf átalakulás történt, s látható, hogy a gyenge porítással el készített minta is
tartalmaz módosulatot (9. ábra).
Ennyi ismeret alapján is sejthet , hogy a módosulat alakul az -vá a mintael készítés során, de
ezt egyértelm en igazoltam a KBr-dal összeporított minták Raman spektrumának mérésével. Az
adatok jobb összevethet ségéhez célszer nek t nt a két forma korábbi Raman mérésének
megismétlése, a két spektrométer valamelyest eltér hullámszám skálája és felbontása miatt (az
egy évvel korábbi méréseket Perkin Elmer Spectrum 2000 FT-Raman spektrométeren
végeztem). Az új m szerhez használt mintatartóba általában el nyösebbnek találtam kézi er vel
tömöríteni a laza port, hogy nagyobb intenzitást mérjek. Így azonban a módosulat spektruma
nem egyezett meg teljesen a korábban mérttel. A hullámszámok elcsúszása mellett jól
megfigyelhet k voltak az fázis jelei. Az spektruma megfelelt a korábban mértnek. Ennek
alapján már egyértelm volt, hogy a mechanikai hatás, ami lehet viszonylag gyenge nyomás is,
az alacsony h mérsékleten instabil formát a stabil módosulattá alakítja. Mivel a magas
h mérséklet a módosulatot stabilizálja, az átalakulást nem a nyomás, illetve porítás h hatása
okozza. A KBr-dal hígított minták Raman spektruma sokkal rosszabb jel/zaj viszonnyal
rendelkezett a jóval hosszabb akkumuláció ellenére is, mégis egyértelm volt, hogy mindkét
mintában az fázis van jelen.
Mivel a korábban mért röntgen-pordiffraktogramok szerint a két formának számos azonos
reflexiója volt, felmerült bennem a gyanú, hogy esetleg ezen mérések során is történt polimorf
átalakulás. El ször Si egykristály lapon („0 background” mintatartó) készítettem el a fázist;
egyszer, szokás szerint, két kristálylap közötti finom összepréseléssel, majd csak nagyon
óvatosan rászórva és elsimítva a mintatartón. A két felvételen a reflexiók intenzitásaránya
lényegesen eltért. Mégpedig oly módon, hogy egyes reflexiók intenzitása megn tt azon minta
felvételén, amelyet el z leg nyomás ért. A mintael készítés nem megfelel volta miatt a laza
porminta felvételén a reflexiók eltolódása és jelszélesedés is jelentkezett, a nyomás hatására
bekövetkez polimorf átalakulás viszont egyértelm en látható volt. Mivel a laza porminta
felvételén is jelen felt nt azonban néhány idegennek vélhet reflexió, a mechanikai behatást
teljesen nélkülöz transzmissziós mérést is elvégeztem (10. ábra). Ez a felvétel ugyancsak
mutatta a korábban megfigyelt reflexiókat (az ábrán piros nyilakkal jelöltem ket), melyek
pozíciója itt már egyértelm en megfelelt az fázis intenzív jeleinek. A kapton fóliába zárt mintát
ezután, a mintatartóval együtt, 20 percre 136 °C-ra temperált szárítószekrénybe helyeztem. Az
ezt követ en elvégzett XRPD mérés már egyértelm en a tiszta módosulat felvételét adta,
vagyis a h kezelés a mechanikai hatásra keletkezett fázist visszaalakította -vá.
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10. ábra. Az módosulat és az elvileg tiszta fázist tartalmazó minta transzmissziós XRPD felvételének
részlete a mintael készítést, majd a 136 °C-os h kezelést követ en (sorban fentr l lefelé)

11. ábra. A tiszta

és

módosulat FT-Raman, valamint transzmissziós FT-IR spektruma (sorban fentr l
lefelé)

Tekintettel arra, hogy a transzmissziós mintael készítés semmilyen mechanikai behatásnak nem
tette ki a mintát, feltételezhet , hogy az eleve nem volt teljesen tiszta módosulat. Azaz
el állítása során a h kezelést követ m veletek hozhattak létre benne nagyon kevés
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módosulatot. Ez leginkább azért érdekes, mert azt jelenti, hogy a fázis a stabil jelenlétében
sem szenved polimorf átalakulást, amennyiben mechanikai hatás nem éri. Ez azonban nincs
teljes összhangban azzal a fentebb megfogalmazott feltételezéssel, hogy szobah mérsékleten
csupán a gócképzés hiánya miatt nem történik polimorf átalakulás – hiszen a kristálynövekedés
sebessége a h mérséklet emelésével mindig n . Valószín , hogy a módosulat kristályainak
érintkezése a tárolás során nem volt elég jó ahhoz, hogy jelent s polimorf átalakulás menjen
végbe egy év alatt.
Ami a módosulat IR spektrumát illeti, a fenti eredmények alapján csak egy lépést kellett tovább
tennem: a transzmissziós IR méréshez készített, az aripiprazolt módosulatban tartalmazó KBr
pasztillát szárítószekrényben 136 °C-on 20 percig kezeltem, majd benne a tiszta módosulat
spektrumát megmértem. Az
és fázis IR spektruma, a Raman spektrumhoz hasonlóan,
lényeges eltéréseket mutat (11. ábra).
Mi sem bizonyítja jobban a gyógyszeripari polimorfia kutatás dinamikusan fejl d voltát, mint
az, hogy az aripiprazol öt polimorf módosulatának szerkezetmeghatározását, továbbá a polimorf
rendszer energetikai leírását éppen a közelmúltban végezték el Braun és társai 130. Mivel a
közleményr l csupán az értekezés elkészülte után szereztem tudomást, a módosulatok
elnevezését nem változtattam meg: az általam módosulatnak nevezett polimorf megfelel a
közlemény X formájának, míg a módosulat azonos az I-es formával. A közlemény már
szakmai igényessége miatt is példaként hivatkozandó, ugyanakkor a módosulatok meghatározott
szerkezeti eltérése alapján értelmezhet vé válik az általam megfigyelt polimorf átalakulás
(amelyr l egyébként idézett szerz k is említést tesznek, de azt részletesen nem tárgyalják). Az
és módosulat (azaz 130 szerint X és I-es módosulat) kristályszerkezete nagyfokú hasonlóságot
mutat (2. táblázat). A két szerkezet rácsparaméterei szinte megegyeznek, s a molekulák
konformációját illet en is csak néhány torziós szög eltérése figyelhet meg. A H-kötések olyan
illeszkedést alakítanak ki az egyik krisztallográfiai tengely mentén, hogy az egyik módosulatban
ez a kapcsolatrendszer el van csúsztatva a másikban megfigyelhet höz képest. A
szobah mérsékleten stabilabb módosulatban több gyenge kölcsönhatás stabilizálja a szerkezetet,
s kétséget kizáróan ennek eredménye, hogy kimondottan gyenge mechanikai hatás is képes ezen
intermolekuláris kötések átfordítására, s ily módon a polimorf átalakulás kiváltására.
3.1.3. Hatóanyag polimorfiájának vizsgálata gyógyszerkészítményben

A készítmény polimorfia vizsgálata egyrészt azért sokkal nehezebb a tiszta hatóanyag
analízisénél, mert a segédanyagok jelent sen meghígítják azt, minden analitikai mérésben
csökkentve ezáltal a hasznos jelet. Másrészt a segédanyagok általában zavaró jeleket adnak,
amelyek rontják, vagy akár lehetetlenné is teszik a hatóanyag jeleinek mérését. Mivel számos
segédanyag különféle bomlási folyamatokat produkál viszonylag alacsony h mérsékleten, a
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termikus analízis ritkán alkalmas a hatóanyag polimorf módosulatának azonosítására a
készítményben. A segédanyagok jelent s zavarást okoznak az eleve jelben gazdag rezgési
spektrumban. Az infravörös és Raman spektroszkópia így általában csak akkor alkalmas
készítmény polimorfia vizsgálatára, ha a módosulatok közötti különbségek viszonylag nagyok,
ráadásul olyan hullámszám tartományban vannak, ahol a segédanyagok nem adnak jelet. Javítja
az esélyeket, ha a hatóanyag viszonylag jelent s (20-30) százalékát teszi ki a készítménynek.
Készítmények mikrospektroszkópiai vizsgálata egyedülálló lehet séget nyújt a hatóanyag szilárd
formájának vizsgálatára. Az IR, NIR, és Raman mikroszkópia egyaránt alkalmas a polimorf
módosulatok azonosítására, s t a hatóanyag eloszlásának meghatározására is, ilyen típusú
vizsgálatok azonban nem képezik tárgyát az értekezésnek. A röntgen-pordiffrakció egyrészt azért
alkalmas a készítmények vizsgálatára, mert számos segédanyag amorf vagy mikrokristályos
formában van jelen a készítményben, s ezáltal nem ad zavaró reflexiókat. Tabletták leggyakoribb
kristályos segédanyaga a laktóz (anhidrát vagy monohidrát), amely viszont számos kisszög
reflexióval rendelkezik; 19° 2 diffrakciós szögérték felett pedig gyakorlatilag lehetetlenné teszi
a hatóanyag azonosítását. Mint ahogyan a Bevezetésben említettem, készítmények vizsgálatára
legalkalmasabb a transzmissziós geometria. A tabletta egészben is fólia közé helyezhet , de saját
tapasztalat alapján érdemes összetörni, és inkább a porból készíteni el egy vékony réteget.
Filmtabletták esetében ennek révén egyrészt megszabadulunk a bevonattól, másrészt sokkal
kisebb félértékszélesség jeleket kapunk. A készítmény hatóanyagtartalmától függ en a
szokásosnál jóval hosszabb mérési id kkel kell számolni. A vizsgálattal nem csak azt dönthetjük
el, hogy milyen szilárd formában tartalmazza a hatóanyagot a készítmény, hanem azt is, hogy az
tiszta polimorf módosulatban, vagy keverék formájában van-e jelen. A kimutatási határok persze
ez esetben rosszabbak, mint a tiszta hatóanyagokra mérhet k – legalább annyival, amennyire a
hatóanyagot a segédanyagok meghígítják. Ha a hatóanyag amorf, vagy részben amorf, csak a
spektroszkópiai módszerekre, az ssNMR-re, illetve az IR és Raman mikroszkópiára
támaszkodhatunk.
A famotidin a B polimorf módosulatban található a Richter forgalmazta Quamatel tablettában.
Auer és társainak vizsgálatai szerint 131 is a B módosulat van jelen a kereskedelmi forgalomban
kapható készítményekben. Megpróbáltam ezt ellen rizni, valamint egy kereskedelmi
forgalomban kapható generikus készítményr l megállapítani, hogy vajon szintén tiszta B
módosulatot tartalmaz-e. A tablettákat Raman spektroszkópiával és röntgen-pordiffrakcióval
vizsgáltam. A Raman spektrum mutatja, hogy a hatóanyag f tömegében B módosulat, de jelen
van benne az A forma is. A vizsgált tabletta spektrumát a Quamatel spektrumával összevetve jól
látható, hogy a generikus gyártó készítményében 658 cm-1-nél megjelenik az A módosulat egyik
legjellemz bb rezgési sávja (12. ábra, piros nyíllal jelölve). Mivel az alkalmazott segédanyagok,
valamint azok aránya elvileg ugyanaz volt, a jel egyértelm en polimorf szennyezést l származik.
Amennyiben lehet ségem lett volna a készítmény spektrumából a segédanyagokat kivonás útján
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eltávolítani, közelít becslést is adhatnék az A és B módosulat arányára. Placebó hiányában
annál többet azonban nemigen mondhatunk, hogy a tabletta kevés A módosulatot tartalmaz a B
mellett. A röntgen-pordiffrakció alátámasztotta az el z eredményt (12. ábra); a készítmény
felvételén egyaránt megfigyelhet k a famotidin A és B módosulatának reflexiói (el bbit piros
nyilakkal jelöltem). A mennyiségi becsléshez az 50 % A és 50 % B módosulatot tartalmazó
polimorf keverék azonos geometriai elrendezésben mért diffraktogramja alapján számítható
jellemz reflexióinak intenzitásarányát használtam fel. Ennek megfelel en a készítmény
közelít leg 5-10 % A és 90-95 % B módosulatot tartalmaz.

12. ábra. A famotidin A és B módosulatának, valamint a Quamatel tabletta és a generikus gyártó vizsgált
készítményének (sorban fentr l lefelé) XRPD felvétele (balra), valamint Raman spektruma (jobbra)

A famotidin A módosulatát tehát sikerült kimutatnom olyan készítményben, amely a polimorf
módosulatot kevesebb, mint 1 tömegszázalékban tartalmazta (a bevonatot nem számítva a
tabletta tömegének kb. 10 %-a volt csupán hatóanyag). Az egyes módszerek információtartalma
különbözik, de érdekes megjegyezni azt is, hogy az XRPD vizsgálat kb. 20 órát, míg a Raman
vizsgálat mindössze 15 percet vett igénybe. Mivel a spektroszkópiai módszerek során a spektrum
folyamatos akkumuláció eredménye, lehet ség van rá, hogy az egyedi felvételeket is
meg rizzük. Amennyiben a minta a hosszú vizsgálat során változik, vagy készülékhiba folytán
az adatgy jtés megszakad, nem vész kárba a teljes adathalmaz. A röntgendiffrakciós mérés
általában nem ilyen formában m ködik, de hasonlóan hosszú vizsgálatokhoz célszer több
egyedi diffraktogramot felvenni, majd végül azokat összeadni (a famotidin tabletta esetében
0,013° 2 lépésközzel és 167 s számlálási id vel mért 64 egyedi felvételt összegeztem).
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3.1.4. A mechanikai aktiválás hatása a famotidin termikus viselkedésére

A
famotidin
(3[[[2-[(amino-iminometil)amino]-4-tiazolil]-metil]tio]-N-(aminoszulfonil)propánimidamid), hisztamin H2-receptor antagonista hatása miatt fekélyellenes szerként
széleskör en alkalmazott hatóanyag. Kémiai alapszabadalmát a Yamanouchi nev japán cég
nyújtotta be 1979-ben 132, a vegyület két reprodukálhatóan el állítható kristálymódosulatára
viszont a Richter Gedeon NyRt. adott be szabadalmat 1986-ban 133. A famotidin a
termodinamikailag stabil A és a kinetikailag kedvezményezett B módosulatban létezik. A
módosulatok részletesebb jellemzését ismerteti Heged s és társainak közleménye 134, amelyben
megtalálhatók a jellemz IR abszorpciós sávok, diffrakciós rácstávolságok és DSC-vel mért
olvadási jellemz k. A röntgen-pordiffrakciós adatokra vonatkozóan a szerz k felhívják rá a
figyelmet, hogy az intenzitások rosszul ismételhet k a felvételeken, ezért csak a karakterisztikus
diffrakciós távolságokat közlik. A DSC adatokat tekintve ismertetik a két módosulat olvadási
csúcsának maximumát és az olvadási entalpiát különböz f tési sebességek mellett. Megjegyzik
azt is, hogy az olvadási entalpia kisebb f tési sebességet alkalmazva, az anyag olvadását követ
kémiai bomlása következtében, csökken. A módosulatok egykristály röntgendiffrakciós
vizsgálatokra és kvantumkémiai számításokra alapozott energetikai és konformációs
tulajdonságainak összehasonlítását Ferenczy és társai publikálták 135. Véletlen hiba folytán a
közleményben az A és B módosulatra vonatkozó szerkezeti paraméterek felcserél dtek (a
közlemény 1. táblázatában az A és a B forma, valamint azok olvadáspontja, felcserélend ). Ezek
az adatok jól egyeznek Dr. Párkányi László kés bbi, 93 K h mérsékleten végzett méréseinek
eredményével (3. táblázat).
A famotidin két módosulata között a biológiai hatékonyságot illet en nincs számottev
különbség, noha a metastabil B módosulat oldódási sebessége mérhet en nagyobb valamivel.
Mindkét forma tisztán kristályosítható megfelel eljárásokkal, de üzemi szint gyártást a B
módosulattal sikerült könnyebben kivitelezni. A két módosulat a szabad bázis anhidrátja, a
vegyület szolvátjai nem ismertek, ahogyan amorf formája sem. Egy bizonyos C módosulatról
Hassan és társai 136 számolnak be, amely azonban teljes bizonyossággal csak olvadáspontja
tekintetében tért el a két ismert formától, s ez kétségessé teszi, hogy valóban különböz
kristályszerkezetr l van-e szó. A Richter kutatóinak nagyszámú kísérlet ellenére sem sikerült új
módosulatot el állítani, sem a C módosulatra közölt, sem egyéb körülmények között. A
famotidin A és B módosulatának szelektív kristályosítására vonatkozó eljárásokat nemrégiben
szingapúri kutatók 137 is kidolgoztak.
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3. táblázat. A famotidin két módosulatának krisztallográfiai és termodinamikai jellemz i
FAMOTIDIN
H2N

O
S

N

S

N

NH2
O

N
S

H2N
NH2

Módosulat
Stabilitás
Kristályhabitus
Tércsoport
Elemi cella dimenziók
Molekula konformáció
Olvadáspont (°C)
Olvadási entalpia (J/g)
S r ség
*

A módosulat
termodinamikailag stabil
prizmás, lemezes
P21/c
a=11,913 b=7,188 c=16,634
=116,39°
nyújtott
170,6 *
164,2 *
1,598

B módosulat
kinetikailag kedvezményezett
t s
P21/n
a=17,004 b=5,289 c=17,645
=99,98°
hajt szer
162,9 *
151,7 *
1,577

5 °C/min f tési sebesség mellett, hermetikusan zárt tégelyben mérve

A famotidin két módosulata jól megkülönböztethet XRPD, IR és Raman spektroszkópia,
szilárdfázisú NMR és DSC segítségével egyaránt, de a kristályok habitusának megfigyelése
révén is. Az A módosulat kimutatására polimorf keverékben a DSC bizonyult
legalkalmasabbnak. A módszer 0,5 % körüli kimutatási határa indokolja azt a döntést, hogy a
famotidin végtermék min sítését, bizonyítandó a B módosulat polimorf tisztaságát, DSC
méréssel végezzék. Az eljárás rendben m ködött, mígnem néhány éve felmerült a végtermék
szemcseméret csökkentésének szükségessége. A mikronizált B módosulatok azonban kett s
endoterm csúcsot adtak a DSC felvételeken; tipikusan olyat, amely az A és B módosulat
keverékére jellemz . Ez azt a következtetést engedte levonni, hogy a mikronizálás a famotidin
részleges polimorf átalakulását eredményezi. Ugyanekkor megjelent egy közlemény, amely a
famotidin B módosulatának porítás és nagy nyomás hatására bekövetkez polimorf
átalakulásairól számolt be 138. A szerz k nem azt állították, hogy a porítás és a nagy statikus
nyomás a metastabil B forma stabil A módosulattá alakulását okozta volna, hanem a DSC
görbéken megfigyelt szabálytalan olvadási endoterm folyamatok alapján több „módosulat”
jelenlétét feltételezték. Mivel a porítás és a préselés olyan hatások, amelyek a gyógyszerformálás
során is érik a hatóanyagot, a tanulmány roppant fontos kérdést vetett fel. Jóllehet, a Richter
kutatóinak tapasztalatai szerint a famotidin tablettázása során soha nem következett be polimorf
átalakulás, a mikronizálási kísérletek eredményei mindenképpen magyarázatra szorultak.

- 53 -

A mechanikai aktiválás hatása a famotidin termikus viselkedésére

Ekkor kezd d kutatómunkám során a feladatom annak feltárása volt, hogy bekövetkezhet-e a
famotidin B módosulatának bármiféle polimorf átalakulása mechanikai behatásra. Továbbá
annak tisztázása, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolásában milyen analitikai módszerek
megbízhatóak.
A vizsgálatokhoz felhasznált B módosulatú minták a Richter Kémia I. Üzeméb l, üzemi
gyártásból származtak, az A módosulatot a Bio-Szintetikus Üzemcsoportban állították el a 133
szabadalmi eljárás szerint.
3.1.4.1.

A mikronizálás hatásának vizsgálata

A mikronizálás mindkét módosulat szemcseméretét átlagosan közel egy nagyságrenddel
csökkentette. A mikronizált B módosulat DSC felvétele az A és B módosulat keverékére
emlékeztet, az entalpiák aránya alapján hozzávet legesen 50:50 %-os keveréket határoznánk
meg (13. ábra). A minta mérését egy hónappal kés bb megismételve lényegében azonos
eredményt kaptam, a mikronizálás hatása tehát állandósult. Az A módosulaton a DSC mérés nem
mutatott mikronizálás hatására bekövetkez változást.

13. ábra. A mikronizálás hatása a B módosulat DSC felvételére

A mikronizált minták röntgen-pordiffraktogramjain a relatív intenzitások jelent s változása
figyelhet meg (14. ábra). Ez azonban nem kristályszerkezeti átalakulás, hanem a kitüntetett
orientáció csökkenésének következménye. A mikronizált minták felvételein ugyanis – különösen
a B módosulat esetében – az intenzitásarányok jobban közelítik a szerkezet alapján várható
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arányokat (lásd a számított pordiffraktogramokat), mint ahogyan az az eredeti mintára jellemz .
A mikronizált B módosulat XRPD felvételén az A forma jelei nem figyelhet k meg. A
kristályosság mértékének változásáról nehéz lenne bármit állítani, de a 14. ábra felvételei nem
támasztják alá, hogy a B módosulatban a mikronizálás mérhet amorfizációt váltana ki. Az IR és
Raman spektroszkópiai mérések ugyancsak nem mutattak semmiféle szerkezeti változást: a
kiindulási és mikronizált B módosulat spektruma teljesen azonos volt.

14. ábra. A mikronizálás hatása a famotidin polimorf módosulatainak XRPD felvételére (Philips PW
1729, Cu K sugárzás, 40 kV, 40 mA, 3° 2 /s)

3.1.4.2.

A nyomás hatásának vizsgálata

A nagy statikus nyomás hatásának vizsgálatát Graseby/Specac típusú, szokványosan az IR
spektroszkópiai mérésekhez használatos elektrohidraulikus préssel végeztem. Mintegy 100 mg
famotidin mintát töltöttem a présszerszámba, sík felszínt igyekezve kialakítani, majd az el re
beállított nyomóer vel 15 percig préseltem. Az alkalmazott 1,3; 2,7; 5,4 és 10,8 tonna a 13 mm
átmér j körkeresztmetszeten nagyjából 100, 200, 400, illetve 800 MPa nyomásnak felelt meg.
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Az így nyert famotidin „pasztillákat” vizsgáltam a kés bbiekben: az IR mérések kivételével az
egész pasztillát, vagy annak egy darabját, hogy elkerüljem a porítás és nyomás egyidej hatását a
mintára.
A nagynyomású préselés nem okozott szignifikáns változást az A módosulat olvadási
jellemz iben. A B módosulat DSC felvételén azonban megjelent az A módosulat olvadása, a
hozzá tartozó látszólagos olvadási entalpia pedig átlagosan n tt az alkalmazott nyomás
növelésével. A 15. ábra mutat egy ilyen jelleg összefüggést; számszer adatokat viszont nem
közlök, mert az olvadásh k aránya, azaz a DSC-vel mért látszólagos összetétel, nem volt
reprodukálható. Ugyancsak a 15. ábra mutatja, hogy az azonos nyomás hatásának kitett minta (az
összetört pasztilla) különböz darabjainak DSC görbéi lényegesen különböztek. A DSC mérések
alapján az a legvalószín bb feltevés, hogy a B módosulat nagy statikus nyomás hatására részben
polimorf átalakulást szenved. Feltehet en az A módosulatba, de a görbék alakjából ítélve ez nem
egyértelm , s eddig Roux és társai 138 feltételezései helytállónak látszanak. Hogy valójában
mégsem megalapozottak, arra kés bb még visszatérek.

15. ábra. A nyomás hatása a B módosulat DSC felvételére: különböz nyomáson préselt minták felvétele
(balra), valamint a 400 MPa nyomáson préselt minta négy részletének felvételei (jobbra)

A minták IR és Raman spektroszkópiai, valamint röntgen-pordiffrakciós vizsgálata semmilyen
nyomás hatására bekövetkez szerkezeti változást nem mutatott. Az IR és Raman spektrumok
tökéletes egyezést adtak a B módosulat felvételével.
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A diffraktogramokat, melyeket a préselt minta sík felszínér l vettem fel, a 16. ábra mutatja. A
pasztillák mintatartóhoz való ragasztása pozícionálási hibát okozott, ami észrevehet a
karakterisztikus vonalak eltolódásában. Ezen kívül azonban csupán csekély relatív
intenzitásváltozás tapasztalható a préselés hatására, ami feltehet en ismét a kitüntetett
orientációval (illetve annak változásával) hozható összefüggésbe. A csökkent felbontást
feltehet en az okozza, hogy a felragasztott pasztilla nem volt teljesen párhuzamos a mintatartó
síkjával (a Philips PW 1729 diffraktométerben a cs foglal el rögzített pozíciót, míg a
goniométer tengelye , s a detektor 2 szöget tesz meg adott id alatt, vagyis a minta mozog a
mérés során). A 800 MPa nyomáson préselt B módosulat felvételén sem az A módosulat jelei,
sem amorfizáció nem figyelhet meg.

16. ábra. A nagy nyomás hatása a famotidin polimorf módosulatainak XRPD felvételére (Philips PW
1729, Cu K sugárzás, 40 kV, 40 mA, 3° 2 /s)

Nem volt mérhet polimorf átalakulás nagy nyomás hatására a famotidin polimorf keverékekben
sem. A 800 MPa nyomáson préselt 30 % A módosulatot és 70 % B módosulatot tartalmazó
keverék Raman spektrumán a két forma jeleinek aránya nem különbözött szignifikánsan az
eredeti keverékre mért arányoktól.
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3.1.4.3.

A porítás hatásának vizsgálata

A tiszta B módosulat porítását achátmozsárban végeztem, a mintát különböz ideig a pisztilussal
intenzíven dörzsölve. A porított minták DSC felvételén, amelyet a porítás után közvetlenül
mértem, egy alacsony h mérséklet éles csúccsal kezd d (30-40 oC), majd a f téssel egy ideig
tovább folytatódó exoterm folyamatot figyeltem meg. A minta további porításával a csúcs
intenzitása egyre n tt. Ezzel párhuzamosan n tt az olvadási entalpiák alapján számítható
látszólagos A/B arány is (17. ábra). Az exoterm folyamat intenzitása és a magasabb
h mérséklet endoterm folyamat entalpiája is csökkent azonban a porítást követ id elteltével.
Az exoterm folyamat négy nappal a porítás után elt nt, a magasabb h mérséklet endoterm
folyamat azonban megmaradt.

17. ábra. A porítás hatása a B módosulat DSC felvételére: a B módosulat, a 12, 30 és 46 percig porított B
módosulat, közvetlenül a porítást követ en (folytonos vonal), valamint négy nappal kés bb mérve
(szaggatott vonal), továbbá a 62 percig porított B módosulat, közvetlenül a porítást követ en és négy
órával kés bb mérve (sorban fentr l lefelé)

A 62 percig porított minta IR és Raman spektruma szinte azonos volt a B módosulat felvételével.
A nagyon apró eltérés a rezgési sávok valamivel nagyobb félértékszélessége, valamint a Raman
spektrumon az 1452 cm-1-es sáv relatív intenzitásának növekedése. A Raman spektroszkópia 3 %
A módosulatot már egyértelm en ki tud mutatni a B mellett, de a porított mintában az A
módosulat jelei nem t ntek el .
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Az exoterm folyamatot 40–80 °C tartományban egyéb, ugyancsak tiszta B módosulatú gyártási
sarzsokon nem sikerült „el állítanom”. Az olvadási tartományban azonban hasonlóan változott a
két forma látszólagos entalpiája, amelyet illet en ugyancsak relaxációs jelenséget figyeltem meg:
a porítás után néhány nappal az alacsonyabb h mérséklet endoterm folyamat entalpiája n tt, a
magasabb h mérséklet é csökkent.
A polimorf keverékek a tiszta B módosulatnál sokkal látványosabban mutatták a változást a
porítás hatására. A 0,5 % A módosulatot tartalmazó keverék DSC felvételén 6 perc porítás után a
B módosulat olvadása már nem volt megfigyelhet (18. ábra). A 30 % A módosulatot tartalmazó
keverék felvételén pedig már 1 perc porítás után is csak a magasabb h mérséklet endoterm
folyamat jelentkezett.

18. ábra. A porítás hatása a polimorf keverékekre: a 0,5 % A módosulatot tartalmazó keverék DSC
felvételei (balra), valamint a 30 % A módosulatot tartalmazó keverék Raman spektrumai (jobbra)

A mikronizálástól és nagynyomású préselést l eltér en a porítás hatására valóban sikerült
polimorf átalakulást kimutatnom. A porított 30 % A és 70 % B módosulatot tartalmazó
keverékek Raman spektrumán az A és B forma jelintenzitásainak változása az összetétel
változásának következménye. A porítás hatására az A módosulat aránya 35-40 %-ra n tt
(18. ábra). Hasonló következtetés vonható le az IR spektrumok alapján is.
3.1.4.4.

Az átalakulás magyarázata

A famotidin metastabil B módosulata a DSC vizsgálatok szerint mechanikai behatásra látszólag
polimorf átalakulást szenved. Mind a mikronizálás, mind a nagynyomású préselés, mind az
intenzív porítás egy, a B módosulat olvadását követ endoterm folyamat megjelenését
eredményezi, amelynek intenzitása a mérést megel z hatás intenzitásával n . Mivel egyetlen
anyag esetében sem zárható ki soha új polimorf módosulat felfedezése, a magasabb
h mérséklet endoterm csúcs viszonylag rossz egyezése a tiszta A formára mérhet olvadási
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folyamattal, felveti a lehet ségét, hogy más, új polimorf módosulat(ok) olvadásához tartozik.
Ilyen vonatkozásban fontos tapasztalat, hogy a famotidin A és B módosulatának olvadása közötti
exoterm csúcs (nem hermetikusan zárt tégelyben végzett mérések során) több esetben
jelentkezett. Ez egyértelm jele az A módosulat B módosulat olvadékából történ
kristályosodásának. A f tési sebesség csökkentése viszont, ami általában képes az ilyen típusú
exoterm jel er sítésére, a famotidin esetében a fokozódó kémiai bomlás miatt ellentétes hatású.
A DSC mérés során az alacsonyabb olvadáspontú forma olvadékából kristályosodó magasabb
olvadáspontú polimorf módosulat olvadáspontja, a jobb termikus érintkezés miatt, minden
esetben alacsonyabb valamivel, mint ami a magasabb olvadáspontú módosulatra szilárd por
formájában mérhet . Amennyiben az olvadást kémiai bomlás kíséri, az olvadáspont a tégely
típusának és a f tési sebességnek is függvénye. Az in situ keletkez magasabb olvadáspontú
módosulat olvadása során ez esetben több bomlástermék jelenléte feltételezhet , mint a tiszta
magasabb olvadáspontú porminta mérése esetében, ami az olvadáspont további csökkenését
eredményezi. A préselt famotidin pasztilladarabok mintatégelybe helyezése nem eredményezett
jól el készített mintát, a szabálytalan és reprodukálhatatlan olvadáspontok egyrészt ennek
következményei. Másrészt a mérés során, mintánként eltér mértékben bekövetkez polimorf
átalakulás eredményei. A fent részletezett okokból kifolyólag ugyanis az A módosulat relatív
aránya (akár eleve jelen van a mintában, akár in situ keletkezik a mérés során) annak látszólagos
olvadáspontját is befolyásolja. Mindezek ismeretében, s az adott rendszerre vonatkozó egyéb
ismeretek hiányában, ismeretlen módosulatokat feltételez elméleti görbék illesztése és az
olvadási jelalak dekonvolúciója, ahogyan azt 138 szerz i tették, több mint meggondolatlan eljárás.
Sem a mikronizálás, sem a nagynyomású préselés, sem a porítás nem okozza a famotidin B
módosulatának polimorf átalakulását, amint azt XRPD-vel, IR és Raman spektroszkópiával
kimutattam. A famotidin módosulatok és polimorf keverékek termikus viselkedését ismerve
szinte biztosra vehet , hogy a DSC-vel megfigyelt látszólagos átalakulás a mechanikai
behatásnak kitett B módosulat esetében a minta f tése során bekövetkez A módosulattá
alakulásának következménye. Annak egyértelm igazolására, hogy valóban ez történik, a
következ kísérletet végeztem el. A B módosulatból 800 MPa nyomáson pasztillát készítettem a
3.1.4.2. fejezetben leírt módon, amelynek közel azonos tömeg darabjait négy egymást követ
DSC mérésben különböz h mérsékletig f töttem a cellában (130 °C-tól, 5 °C/min f tési
sebességgel, hermetikusan zárt tégelyben). A DSC vizsgálat szerint 150 oC-on még nem indult
olvadásnak a minta, az olvadás kb. 156,5 oC-on kezd dött, 160 oC-on jelentkezett az els (azaz a
B módosulatra jellemz ) endoterm csúcs maximuma, és 164 oC tért vissza a jel az alapvonalra.
Ez volt a négy h mérséklet, ameddig a mintát a cellában f töttem, majd onnan gyorsan kivettem,
és KBr-dal homogenizálva, majd pasztillába préselve IR spektrumát megmértem. A h mérséklet
növelésével az A módosulat 3452 és 1671 cm-1-es jellemz sávjának növekedése, egyidej leg a
B módosulat 3506 cm-1-es sávjának elt nése jól látható a 19. ábrán (pirossal jelöltem).
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19. ábra. A préselt B módosulat A módosulattá alakulása: a B módosulat, a 800 MPa nyomáson préselt B
módosulat, a 150 és 160 °C-ig f tött préselt B módosulat, valamint az A módosulat IR spektruma (sorban
lentr l felfelé)

Ez egyértelm en igazolja, hogy a mechanikai behatásnak kitett B módosulat DSC felvételén
megjelen magasabb h mérséklet endoterm folyamat az A módosulat olvadása. Másrészt
rámutat arra, hogy az átalakulás szilárd fázisban, a B módosulat olvadásánál alacsonyabb
h mérsékleten is folyik. A fizikai behatás tehát mechanikailag aktiválja a B módosulatot, s ebb l
a gerjesztett állapotból magas h mérsékleten könnyebben játszódik le a termodinamikailag eleve
kedvezményezett A módosulattá történ polimorf átalakulás. Más kérdés, bár érdekes
tapasztalat, hogy a polimorf átalakulás mechanikai aktiválás nélkül nem is játszódik le. Ennek
viszont a famotidin kémiai bomlásra való kifejezett hajlama az oka. Hasonlóan a bikalutamiddal
végzett vizsgálathoz (lásd 3.2.3. fejezet), megpróbáltam kiváltani a B-b l A-ba történ polimorf
átalakulást mechanikai aktiválás nélkül. A famotidin 1 % A módosulatát tartalmazó A/B
keveréket nem hermetikusan zárt tégelybe mértem, majd 8 órára a 130 °C-ra temperált DSC
cellába helyeztem. Ugyanezen (egyéb vizsgálatok szerint néhány mg léptékben homogén)
keverék kis részletét 5 percig dörzsöltem achátmozsárban. A keletkezett mintából elvégeztem
egy DSC mérést, egy másik részletét pedig tégelybe mérés után a másik minta mellé helyeztem a
DSC cellába. A két h kezelt minta DSC mérését 8 óra után, szobah mérsékletre h tést követ en
végeztem el. A négy azonos körülmények között készült DSC felvételt a 20. ábra mutatja. A
porítás jelent sen el segítette a f tés során bekövetkez A módosulattá alakulást, ami megfelel a
vártnak. A 130 °C-os h kezelés azonban nemhogy el segítette volna a polimorf átalakulást, de
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látszólag csökkentette annak mértékét. Ennek oka az olvadáspontok (a B módosulaté is!)
drasztikus csökkenésében látható: a h kezelt minták részben elbomlottak. A megnövekedett
kémiai szennyezettség minták f tése során, az olvadáspont közelében a szennyez k mennyisége
tovább n tt. Ennek hatására az eredeti mintákra jellemz polimorf átalakulás is visszaszorult.

20. ábra. A porítás és h kezelés hatása a B módosulat átalakulására: az A:B=1:99 keverék DSC felvétele
(nem hermetikusan zárt tégely, 10 °C/min) porítás el tt és után (zöld, illetve kék), valamint ugyanez a 8
órás 130 °C-os h kezelés el tt és után (barna, illetve lila)

A Richter kutatóinak régi tapasztalata, hogy oldatból történ kicsapás során a kémiai szennyez k
jelenléte el segítette polimorf szennyezést l mentes B módosulat kristályosítását, míg ezek
hiányában, hasonló paraméterek mellett az A módosulat is megjelent a termékben. Feltételezhet
tehát, hogy a szennyez k jelenléte blokkolja az A módosulat kristálygócainak létrejöttét.
Párhuzamot vonva az oldatból és az olvadékból történ kristályosodás, illetve a szilárdfázisú
átalakulás között, a fenti megfigyelés igazolást nyer.
Két körülményre nem tértem még ki. Az egyik, hogy a B módosulat röntgen-pordiffrakcióval, IR
és Raman spektroszkópiával vizsgálva nem változott a mikronizálás és nagy nyomás hatására, a
porítás során azonban mérhet változásokat tapasztaltam. Hogy efel l kétséget kizáró
bizonyságot szerezzek, a négy évvel korábban végzett vizsgálatokat megismételtem. A 60 percig
porított tiszta B módosulat Raman spektruma ugyanazt a változást mutatta: diffúzabb
sávrendszer, és az 1452 cm-1-es sáv relatív intenzitásának növekedése. A 21. ábrán baloldalt
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látható az „amorf famotidin” Raman spektruma is, amelyet, sokszori próbálkozást követ en, a B
módosulat üveglapon történ megolvasztásával és gyors leh tésével állítottam el (a minta
biztosan tartalmazott néhány % kémiai szennyezést, ez azonban a Raman spektrumot nem
sokban befolyásolja).

21. ábra. A hosszú és intenzív porítás hatása a B módosulat Raman spektrumára: a B módosulat, a 60
percig porított B módosulat, ugyanez a h kezelés után, valamint az „amorf” famotidin felvétele (sorban
lentr l felfelé)

Az amorf forma egyetlen egyértelm en jellemz sávja 1452 cm-1-nél jelentkezik. A porított
mintában a sáv intenzitásának növekedése tehát nagy valószín ség szerint a részleges
amorfizáció következménye. Másrészt a 21. ábrán jobboldalt látható az is, hogy a porítás
hatására nagyon kevés (kb. 5 %) A módosulat is megjelenik a mintában (a 658 cm-1-es sávot nyíl
jelöli).
A röntgen-pordiffrakciós vizsgálat igazolta a feltevést. A 22. ábrán látható, hogy a hosszú idej
intenzív porítás nemcsak a B módosulat szemcseméretét csökkenti, hanem a minta
kristályosságát is (az A módosulat reflexiói nem jelentek meg). A porított minta 100 °C-on
végzett 5 órás h kezelése nem eredményezett változást. A bikalutamiddal ellentétben (lásd 3.2.3.
fejezet) az amorf hányad nem kristályosodott vissza a metastabil formába, és a stabil formába
alakulás sem volt tapasztalható.
A polimorf keverékekben az A módosulat arányának porítás hatására bekövetkez , Raman
spektroszkópiával mérhet növekedése vélhet en a porítás során jelentkez lokális felmelegedés
következménye. A részben amorfizált B módosulat h mérséklete a minta egyes részleteiben eléri
azt a kritikus értéket, amely a termodinamikailag stabil A módosulattá alakuláshoz szükséges.
Erre a nagynyomású préselés és a mikronizálás során sincs mód. A mechanikailag aktivált B
módosulat átalakulása az A módosulattá egyaránt bekövetkezik szilárd fázisban az
olvadáspontnál valamivel alacsonyabb h mérsékleten, és olvadékból történ átkristályosodással.
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22. ábra. A hosszú és intenzív porítás hatása a B módosulat XRPD felvételére: a B módosulat, a 60 percig
porított B módosulat, valamint a porított minta 5 órás 100 °C-os h kezelést követ en készült felvétele
(sorban letr l felfelé)

A B módosulat porítását követ DSC mérés során jelentkez alacsony h mérséklet exoterm
folyamatra nem sikerült magyarázatot adnom. A jelenséget egyetlen más mintával sem tudtam
reprodukálni, s t, négy év után már az eredeti sarzzsal sem. Mivel ennek hiányában nem
végezhettem f thet tárgyasztalú röntgen-pordiffrakciós és Raman spektroszkópiai vizsgálatokat
az exoterm folyamat h mérséklettartományában, csupán feltételezés marad, hogy a folyamat a B
módosulat porításával keletkez nagyon aktív amorf fázis A módosulattá történ gyors
átalakulása volt. A jel pedig azért t nt el néhány nap után, mert a minta közben
szobah mérsékleten visszalakult a B módosulatba.
A famotidin polimorf átalakulásait a 23. ábrán foglaltam össze.
Tajvani kutatók az elmúlt három évben több közleményben számoltak be a famotidin mechanikai
hatásra bekövetkez polimorf átalakulásairól. Egyrészt szeretném ezt ismertetni, másrészt az
általuk tett megállapítások és a saját tapasztalataim közötti eltérések magyarázatát megkísérelni.
Lin és társai 119 a nagy nyomáson préselt B módosulat átalakulását követték f thet tárgyasztalú
Raman mikroszkópiával. Megfigyeléseik szerint a préselt B módosulat bizonyos tartományaiban
130 °C-on megjelenik az A módosulat, s akár az olvadást megel z en teljes átalakulás is
bekövetkezhet. Ez a megállapítás elegáns módon igazolja a tapasztalataimat.
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23. ábra. A famotidin polimorf átalakulásai

A szerz k egy korábbi közleményükben 139 a famotidin B módosulatának porítás hatására
bekövetkez változását vizsgálták f thet tárgyasztalú infravörös spektroszkópiával és DSC-vel.
A B módosulatban a szobah mérsékleten végzett porítással egyre több A módosulat jelent meg.
A közölt IR spektrumok alapján (ismerve a famotidin polimorf keverékek spektrumait) a 30
percig porított minta már hozzávet legesen 50 % A módosulatot tartalmazott. A bemutatott DSC
vizsgálatok nem alkalmasak az átalakulás igazolására, mert az olvadási entalpia csökkenése nem
a B módosulat folyamatos A módosulattá alakulásának jele, hanem a fokozódó kémiai bomlás
következménye (az A módosulat olvadási entalpiája a B módosulaténál nagyobb, de a famotidin
nyitott tégelyben olvadás közben teljesen elbomlik). Meggy z azonban, hogy az FT-IR
spektroszkópia az 5 percig porított mintában már mutatja az A módosulat 3452 cm-1-es jellemz
rezgési sávját. Ugyanezen kutatócsoport a porítás és az ezt követ f tés hatását Raman
mikroszkópiával is vizsgálta 140, mellyel hasonló eredményre jutottak. A porítás jelent s
mennyiség A módosulatot hozott létre a B formában, a f tés pedig gyakorlatilag teljessé tette a
polimorf átalakulást 110–130 °C-on (attól függ en, hogy el z leg a mintát mennyi ideig
porították).
Saját tapasztalataim ett l annyiban különböznek, hogy jóval hosszabb ideig tartó intenzív
porítással is csak elenyész mennyiség stabil módosulatot tudtam létrehozni a tiszta metastabil
formából, míg idézett tajvani kutatóknak a porítás hatására bekövetkez átalakulás látszólag
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viszonylag könnyen ment. Az ellentmondás oka kett s. Az egyik az a feltevésem, hogy az
általuk vizsgált famotidin B módosulat nem volt tiszta fázis, hanem eleve A formával
szennyezett. Mind az FT-IR spektroszkópia, mind a Raman spektroszkópia (a szerz k által
vizsgált hullámszám tartományban!) képtelen 5 %-nál kevesebb A módosulat kimutatására a B
módosulat mellett. Amint pedig arról beszámoltam, az átalakulás sokkal gyorsabban, illetve
könnyebben bekövetkezik polimorf keverékben, mint a tiszta metastabil formában. A
közlemények eredményeinek megismerése után megpróbáltam reprodukálni azokat. Az 5 % A és
95 % B módosulatot tartalmazó keverékben a porítás valóban jelent sen megnövelte az A
módosulat arányát (kb. 10-15 %-ra), s így az az IR spektrumokon is megfigyelhet vé vált. A
f thet tárgyasztalú vizsgálatok során azonban a minta minden esetben el bb bomlott el,
mintsem teljes polimorf átalakulást tapasztaltam volna. A f thet tárgyasztalú FT-Raman
vizsgálatok során pedig sajnos már jóval az olvadáspont el tt elégett a minta. (A famotidin
termikus hatásra bekövetkez bomlása miatt viszonylag gyors f tési sebességre van szükség, ami
viszont nem teszi lehet vé a nagyon kis besugárzó teljesítmény megkövetelte hosszú
akkumulációs id t.) A másik, ezt is magyarázó okot a külföldi szerz k legújabb közleményében
találtam meg, melyben a relatív páratartalom és a hozzáadott víz mennyiségének hatását
vizsgálták a B módosulat porítás hatására bekövetkez átalakulására 141. Ebb l kiderül, hogy
polimorf átalakulást valójában csak nagyon magas, 95 % relatív, páratartalom (sic!) mellett
végzett rlés során sikerült kimutatniuk. A szerz k hangsúlyozzák, hogy a B módosulat
víztartalma meghatározó annak tekintetében, történik-e átalakulás porítás hatására
szobah mérsékleten. Felhívják a figyelmet arra is, hogy ez esetleg a készítményformálás során is
polimorf átalakulást okozhat. Fontosnak érzem azonban megjegyezni, hogy a famotidin egyik
módosulata sem higroszkópos, s a szükséges 12,5 %, kritikusnak nevezett víztartalmat legfeljebb
csak akkor van esélye fölvenni, ha el tte a hosszú ideig tartó rlés jelent s amorfizációt idézett
el benne.
Mindezek fényében, véleményem szerint, az idézett közlemények (119, 139, 140, 141) szerz inek
megállapításai nem mondanak ellent saját, ket megel z , illetve t lük függetlenül tett
megfigyeléseimnek. Jól szemléltetik a f thet tárgyasztalú spektroszkópia alkalmazási
lehet ségét a polimorf átalakulások vizsgálatára, továbbá, hogy a famotidin metastabil
formájának mechanikai aktiválását a környezet vízaktivitása jelent sen befolyásolja. Az eset
ugyanakkor rámutat arra is, hogy a vizsgálati módszerek és kísérleti paraméterek megválasztása
milyen fontos szerepet játszik a folyamatok értelmezésében.
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3.2.

Polimorf átalakulások vizsgálata

3.2.1. A prednizolon szilárdfázisú átalakulásai

A
prednizolon,
(11 )-11,17,21-trihidroxipregna-1,4-dién-3,20-dion,
az
egyik
els
gyulladáscsökkent hatású szintetikus kortikoszteroid. A vegyület polimorfiája legalább a
hatvanas évek óta ismert: két polimorf módosulata és egy hidrát formája egészen biztosan
létezik. A módosulatok elnevezése azonban meglehet sen zavaros a különböz tudományos
közleményekben. Mivel az eset értékelése tanulságos lehet, a következ kben ezeket
összehasonlítom, és az eltéréseket értelmezem az irodalmi, valamint saját mérési eredményeim
alapján.
Az els publikáció, amely a prednizolon szilárd formáit egyértelm en jellemzi, KuhnertBrandstätter és társai munkája 142, 143, ezért ennek nevezéktanát fogom követni. Az I-es és II-es
módosulatot, valamint a hidrát formát, továbbá egy kloroform szolvátot termomikroszkópos
vizsgálatok alapján, valamint infravörös spektroszkópiával jellemeztek. Az I-es módosulat
olvadáspontja a II-es formáénál magasabb, de mivel a prednizolon már az olvadást megel z en
kémiai bomlásnak indul, az olvadáspont legfeljebb relatív skálán felhasználható jellemz . Az Ies módosulat egyértelm en jellemz IR abszorpciós sávja 890 cm-1-nél, a II-es módosulaté
903 cm-1-nél, a hidrát formáé pedig 895 cm-1-nél mérhet . Egy másik közlemény Wurster és
Taylor szerz ségével, akik valószín leg nem ismerték az el z publikációt, a prednizolon A és B
anhidrát, valamint C hidrát formájának oldódási tulajdonságait diszkutálja 144. A három forma
megkülönböztetését a közölt röntgen-pordiffrakciós adatok teszik egyértelm vé. Saját méréseim
alapján csupán a jellemz nek nevezett reflexiók rendelhet k hozzá egyértelm en a prednizolon
I-es és II-es módosulatához, valamint a hidrát formához. Ennek oka talán az, hogy a szerz k által
jellemzett formák nem voltak tiszta fázisok, de ez sem jelenthet ki egyértelm en. Fontos
megállapítás részükr l, hogy a B módosulat a hidrát magas h mérséklet h kezelésével állítható
el , valamint, hogy szobah mérsékleten, 93 % relatív páratartalom mellett sem szenvednek
polimorf átalakulást. Az oldódási vizsgálatokra használt vizes közegben az A módosulat gyors
átalakulását figyelték meg a hidrát formába, míg a B módosulat oldhatósága állandó, bár a
hidráténál magasabb értéken állandósult. A 30 °C-on mért oldódási sebességek aránya alapján a
B módosulat kevésbé stabil, mint az A. Saját tapasztalataim alapján, amelyet a további
közlemények is alátámasztanak, ezen tanulmány B módosulata megegyezik KuhnertBrandstätter I-es módosulatával, míg az A a II-es módosulattal. Mesley A és B polimorf
módosulatokat említ, amelyeket IR spektroszkópiával jellemez 145. Az adatok alapján az A
módosulat vélhet en megfelel a prednizolon I-es módosulatának, míg a B a II-es formának.
Veiga és társai a prednizolon I-es, II-es és III-as módosulatának termoanalitikai vizsgálatát
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végezték el 146, majd a formák részletesebb jellemzését XRPD és IR spektroszkópia
segítségével 147. Az általuk II-es módosulatnak nevezett anyag a prednizolon szeszkvihidrátja,
amelynek TG-vel mért 6,65 %-os tömegvesztése nagyon jó egyezést mutat az 1,5 mól víznek
megfelel sztöchiometrikus 6,51 %-kal. Ugyan eltér termoanalitikai jellemz ket adnak meg az
I-es és III-as módosulatra, a kés bbi jellemzés során, véleményem szerint, a különbséget nem
sikerül egyértelm en alátámasztaniuk. A 147 közleményben található IR spektrumok nem
különböztethet k meg egymástól; a közölt diffraktogramok szinte értékelhetetlenek, táblázatba
foglalva pedig a III-es módosulatnak mindössze három, az I-es módosulatétól eltér , reflexiója
van. Méréseim szerint könnyen lehet, hogy ezek a prednizolon II-es módosulatától, mint
szennyez fázistól származnak. Veiga I-es módosulata az XRPD adatok alapján egyértelm en
azonos az I-es módosulattal. Elképzelhet , hogy a két feltételezett polimorfra közölt különböz
cellaparaméterek rossz indexelés eredményei. Fontosnak érzem megemlíteni, hogy a szerz k a
DSC vizsgálatokat kémiai tisztaság meghatározására is alkalmazzák 146. Tekintettel arra, hogy a
prednizolon kimondottan gyorsan bomlik az olvadási tartományban, ilyen típusú vizsgálatoknak,
véleményem szerint, igen kevés értelme van. Maury és társai 148 a prednizolon szilárd formáinak,
valamint a prednizolon-acetát és -m-szulfobenzoát termikus viselkedését tanulmányozták. A
szerz k különféle szolvátokat állítottak el , és jellemeztek, els sorban TG és DSC módszerrel. A
közölt XRPD adatok alapján a vizsgált, kereskedelmi forgalomból származó prednizolon I-es
módosulat, az átkristályosítások pedig vagy ugyanezt, vagy a II-es módosulatot, esetleg a
hidrátot eredményezték. Érdekes, hogy Veiga-ék 146 kereskedelmi forgalomból származó
prednizolonja a szeszkvihidrát volt. Ennek az az oka, hogy eredetileg a brit gyógyszerkönyv
(British Pharmacopoeia, BP) a hidrátot, az amerikai (United States Pharmacopoeia, USP) pedig
az I-es módosulatú anhidrátot írta le, ezáltal engedélyezve a piacon mindkét szilárd formát.
Saindon és társai 149 prednizolon hatóanyagot tartalmazó készítményt vizsgáltak szilárdfázisú
NMR spektroszkópiával. A hatóanyagot azonosítandó két formát írtak le, amelyet maguk
állítottak el . Alapvet en egy kés bbi közlemény 72 hivatkozása és az abban közölt Raman
spektrumok alapján a 149 közlemény I-es módosulata nagy valószín séggel a szeszkvihidrát, míg
II-es módosulata Kuhnert-Brandstätter I-es formája.
Érdekes megvizsgálni azt is, milyen oldószerb l kristályosították az egyes kutatócsoportok a
különböz formákat. Ennek alapján nem teljesen egyértelm , hogy milyen közegb l milyen
forma keletkezik, de annyi bizonyos, hogy vizet tartalmazó oldószerközegb l a hidrát forma
kristályosodik. Továbbá az is, hogy acetonból többnyire az I-es módosulat válik ki, amelyr l azt
is több helyen olvashatjuk, hogy el állítható a hidrát magas h mérséklet dehidratálásával. A
közölt eljárások alapján vízmentes etanolból és metanolból a II-es módosulat kristályosodik.
A közelmúltban német kutatóknak sikerült a prednizolon mindhárom szilárd formájának
szerkezetét meghatározni 150, s jóllehet a közeleményhez néhány héttel az értekezés benyújtása
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el tt jutottam hozzá, említését fontosnak érzem. A három kristálymódosulatban a molekula
konformációja gyakorlatilg azonos, az intermolekuláris H-kötések azonban lényegesen
különböznek. Néhány adatot a 4. táblázat tartalmaz.
4. táblázat. A prednizolon három szilárd formájának krisztallográfiai és termodinamikai jellemz i 150
PREDNIZOLON
O
OH
CH3

HO
CH3

OH

H

H

H

O

Módosulat
Stabilitás
Kristályhabitus
Tércsoport
Elemi cella dimenziók
Molekula konformáció
Olvadáspont (°C)
Olvadási entalpia (J/g)
S r ség
*

I módosulat
alacsony h mérsékleten stabil
prizmás vagy vastag t s
P21
a=6,305 b=12,939 c=10,998
=91,17°
245 *
nem megbízható *
1,334

II módosulat
magas h mérsékleten stabil
t s
P212121

Szeszkvihidrát
vizes közegben stabil
vékony lapos t k
P212121

a=5,977 b=11,792 c=25,523

a=6,395 b=24,579 c=24,838

gyakorlatilag azonos
242 *
nem megbízható *
1,331

nem mérhet
nem mérhet
1,319

*
*

saját adat, 10 °C/min f tési sebesség mellett, hermetikusan zárt tégelyben mérve

A prednizolon hidrát formájának dehidratációs tulajdonságait tanulmányozandó, a Richter egyik
üzeméb l származó, a britt gyógyszerkönyvnek (British Pharmacopoeia) megfelel min ség
hatóanyagot etanol:víz=1:1 arányú keverékéb l kristályosítottam át. Az anyag jó kitermeléssel
kivált h tés során. Az I-es módosulatot acetonból, a II-es formát metanolból kristályosítottam,
ugyancsak egyszer h téssel. Az így kapott hidrátot viszonylag jól fejlett, de töredezett, f szálra
emlékeztet , az I-es módosulatot szabálytalan és töredezett prizmás, a II-es módosulatot pedig
többnyire összen tt t szer kristályok jellemzik (24. ábra).
Amint azt a t s habitus alapján várni lehet, a II-es módosulat jelent s orientációt mutat a
röntgen-pordiffrakciós mérés során (25. ábra). A hasonlóan pelyhes csomókba rendez d hidrát
azonban nem, ahogyan az I-es módosulat sem. A diffraktrogramok egyértelm en tiszta fázisokat
mutatnak. A hidrát és a két polimorf módosulat IR és Raman spektruma is jelent sen eltér. A
KBr pasztillában mért transzmissziós IR spektrumok (néhány hullámszám 2 cm-1-t meg nem
haladó elcsúszását leszámítva) tökéletes egyezést mutatnak a DRIFT spektrumokkal. Az IR
sávok asszignációja megtalálható az irodalomban 143, 145.
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24. ábra. A prednizolon szilárd formáinak optikai mikroszkópos felvétele

25. ábra. A prednizolon különböz formáinak XRPD felvétele: az I-es és II módosulat, valamint a
szeszkvihidrát diffraktogramja, mindhárom esetben egy reflexiós és egy enyhe porítást követ
transzmissziós mérésb l (sorban fentr l lefelé), a jellemz reflexiók jelölésével

A két polimorf módosulat TG felvételén tömegvesztés nem mérhet 200 °C alatt, majd az
olvadás tartományában intenzív tömegcsökkenés mutatja a (f thet tárgyasztalon is
megfigyelhet ) kémiai bomlást. A két módosulat DSC felvételén csak az olvadási endoterm
folyamat jelentkezik. Kuhnert-Brandstätter és társai vizsgálatainak 143 megfelel en a II-es
módosulat olvadása 2-3 °C-kal el bb következik be, mint az I-es módosulaté (kb. 242 ill.
245 °C). Az olvadási entalpiák az olvadáspontnál is jobban függnek a kísérleti körülményekt l,
de azonos paraméterek mellett mérve a II-es módosulat entalpiája lényegesen nagyobb az I-es
módosulaténál. Amennyiben a prednizolon esetében hihetünk ezen adatoknak, a két módosulat
az „olvadásh szabály” szerint enantiotróp rendszert alkot. Wurster és Taylor vizsgálatai 144
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alapján ismert, hogy 30 °C-on a II-es módosulat a termodinamikailag stabilabb. Ezt magam is
igazoltam 2-propanolban, valamint 2-propanol:víz=3:7 elegyben végzett izoterm szuszpenziós
kevertetések révén. Mivel a szobah mérsékleten stabilabb forma olvadáspontja alacsonyabb, a
redszer nem lehet monotróp. Azt is megállapítottam továbbá, hogy a II-es módosulat oldhatósága
45, 65 és 85 °C-on is kisebb, aminek alapján az átalakulási h mérséklet 85 °C felett van. Az I-es
és II-es forma 1:1 arányú keveréke 2-propanol:víz=3:7 elegyben 25 °C-on 5 óra alatt a hidrát
formává keveredett át. 45 °C-on azonban a kisz rt szilárd anyag nagyon kevés hidrátot
tartalmazó II-es módosulat volt, a 85 °C-os kevertetés pedig tiszta II-es módosulatot
eredményezett. A hidrát oldhatósága tehát már 45 °C-on felülmúlja a stabil anhidrát
oldhatóságát, jelent s vízaktivitású közegben is.
A hidrát TG felvételén szobah mérséklett l kezd d en kb. 100 °C-ig mintegy 6,3 %
tömegvesztés mérhet (26. ábra). A sztöchiometria, valamint az irodalmi adatok alapján ez
megfelel 1,5 mól kristályvíznek. A DSC felvétel a dehidratációt követ en egy gyenge endoterm,
majd egy határozott exoterm folyamatot mutat (26. ábra). További f tés hatására a keletkezett
anhidrát bomlás mellett történ olvadása következik 240–250 °C tartományban.

26. ábra. A prednizolon szeszkvihidrátjának TG és DSC felvétele (2 °C/min, nitrogénáram)

A DSC felvétel jól mutatja, hogy a dehidratáció két lépésben következik be. A két folyamat
lejátszódásának h mérsékletét, sebességét és egymástól való elkülönülését is lényegesen
befolyásolja a f tésprogram, valamint az áramló száraz gáz jelenléte vagy hiánya. A kétlépcs s
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dehidratáció oka két különböz energetikai állapotú kristályvíz jelenléte a szerkezetben. A TG
vizsgálatok valószín sítik, hogy ez fél, illetve egy mól víznek felel meg, amelyet magyaráz a
kristályszerkezet 150. A prednizolon szeszkvihidrát elemi cellájában két prednizolon és három
vízmolekula foglal helyet, ahol két vízmolekulát négy, míg a harmadikat csupán három H-kötés
stabilizál. A 120-130 °C-on megfigyelhet viszonylag gyenge endoterm folyamat h mérsékletét
a f tési sebesség jelent sen nem befolyásolja. Az ezt követ exoterm folyamat viszont lassúbb
f tés mellett el bb következik be. Felmerül a kérdés, vajon milyen változáshoz rendelhet a
dehidratációt követ endoterm folyamat. Ennek vizsgálatára a mintát nyitott tégelyben
különböz h mérsékletig f töttem, majd szobah mérsékletre h töttem, s ismét felf töttem, több
ciklusban (27. ábra).

27. ábra. A hidrát forma ciklikus DSC felvételei (10 °C/min, nitrogénáram; a különböz színek az egyes
ciklusrészleteket jelölik, id beli sorrendben: kék, piros, zöld, lila, fekete)

Ennek alapján megállapítható, hogy az alacsony h mérséklet (20–100 °C) kett s endoterm
folyamat csak f tés során figyelhet meg (ez tartozik a dehidratációhoz), ahogyan a magasabb
h mérséklet (120–130 °C) endoterm folyamat is. A h tés során egy üveges átmenetre
emlékeztet lépcs jelentkezik 103 °C környékén. Az ismételt felf tés során a lépcs újra
megjelenik, amelyr l ennek alapján szinte biztos, hogy egy üveges átmenethez tartozik. További
f tésre az amorf forma kristályosodásához tartozó exoterm folyamat játszódik le, amely egy éles
csúccsal kezd dik, de a jel alakjából ítélve valószín leg csak 150-160 °C-on fejez dik be.
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Úgy t nik tehát, hogy a hidrát dehidratációját követ en el bb egy ismeretlen kristályos fázis
keletkezik, amely 120–130 °C-on megolvad, s csak ekkor lesz amorf a minta. Amennyiben ez
igaz, az MDSC mérések reverzíbilis h áramán nem kell h kapacitás-változást tapasztalnunk. A
28. ábra a hidrát MDSC felvételét mutatja. Gyakorlatilag a teljes h áramon mért jel a nemreverzíbilis h áramon jelentkezik, mutatva ezzel, hogy a mintából származó h áram nem ad
reverzíbilis választ a modulált f tési sebesség változására. A reverzíbilis h kapacitás azonban
mutat egy gyenge lépcs t a 120 °C körüli endoterm folyamat során, ami esetleg alátámaszthatja
azt a felvetést, hogy a folyamat egy olyan üveges átmenet, amelyre nagy relaxációs entalpia
szuperponálódik (s emiatt emlékeztet olvadásra).

28. ábra. A hidrát forma MDSC felvétele (0,159 °C amplitúdó, 60 s periódus, 1 °C/min átlagos f tési
sebesség, rövidítve 0,159/60@1)

Vegyük szemügyre a modulált h áramot: a két h áram komponensre történ adekvát
dekonvolúciót megkövetel kritérium, vagyis, hogy 4-6 periódus jusson a folyamat
félértékszélességére, a dehidratációra teljesül, a feltételezett olvadásra alig, az exoterm folyamat
lecseng szakaszára pedig egyáltalán nem. Látható is a reverzíbilis h kapacitás hirtelen változása
130 °C közelében. A 29. ábra mutatja a modulált h áramot a modulált f tési sebesség
függvényében ábrázoló Lissajous görbéket. Ezek csak a dehidratációt követ , de a következ
endoterm folyamatot megel z h mérséklettartományban adnak zárt ellipszist.
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29. ábra. A hidrát forma MDSC felvételének Lissajous görbéi, balról jobbra: 13–27, 89–112 és 113–140 °C tartományban

A görbe minden egyéb szakaszon, már a dehidratáció kezdetén is, szétcsúszik.
Következésképpen a minta nem tudja szabályosan, állandó fázistolás mellett követni a
modulációt, ami azzal jár, hogy a reverzíbilis és nem-reverzíbilis komponens szétválasztása nem
egyértelm . A jelenség oka feltehet en az, hogy a laza szerkezet hidrát (a gondos
mintael készítés ellenére is) túl rossz h vezet a nyitott tégelyben.

30. ábra. A hidrát forma kvázi-izoterm MDSC mérésének eredménye (balra), valamint a vonatkozó
Lissajous görbék (jobbra)

Az átlagos f tési sebesség, és a modulációs amplitúdó növelése egyaránt rontott a helyzeten,
ezért kvázi-izoterm mérést végeztem, amelynek eredményét a 30. ábra mutatja. A reverzíbilis
h áramon csupán két folyamat jelentkezik: a dehidratációval járó tömegcsökkenés miatt
bekövetkez h kapacitás-változás, valamint egy másik lépcs a kisebb h kapacitású kristályos
fázis képz dése miatt. Ugyan a mérés másfél napot vett igénybe, eredménye egyértelm en
kizárta az üveges átmenet jelenlétét. A Lissajous görbék gyakorlatilag az egész mérés során zárt
ellipszist adnak, a minta tehát szabályosan követte a modulációt. Ennek alapján valószín síthet ,
hogy a 120–130 °C-os endoterm egy gyengén kristályos fázis olvadása.
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A fenti érvelés elég meggy z nek t nhet, de igazán csak akkor szakmaila korrekt, ha ismernénk
az ilyen módon mérhet üveges átmenetet, amivel a mintának rendelkeznie kellene az esetben,
ha amorf lenne. Ehhez kvázi izoterm mérést hajtottam végre egy olyan hidrát mintán, melyet
el z leg amorf formává alakítottam (128 °C-ig történ felf tés 10 °C/min sebességgel, majd
leh tés szobah mérsékletre). Ezen a felvételen sem látszott azonban a várt üveges-nagyrugalmas
átmenet: a reverzíbilis h kapacitás a 30. ábrán láthatóval azonos módon változott (leszámítva a
20–30 °C-on jelentkez csökkenést). A jelenség egyetlen logikus magyarázatának az t nik, hogy
az amorf minta kristályosodása már az üveges átmenet h mérsékletén bekövetkezett a lassú
f tésprogram során. Ennek egyértelm bizonyítékát adta az amorf forma vizsgálata különböz
f tési sebességek mellett. A 31. ábra (baloldalt) mutatja, hogy a f tési sebesség csökkentésével
csökken az üveges átmeneten mérhet h kapacitás-változás, továbbá ugyanezen h mérséklettartományban egy gyenge exoterm folyamat is megjelenik. Elegend en lassú f tési sebesség
alkalmazásával (amit a modulált, különösen a kvázi-izoterm DSC mérések megkövetelnek!) az
üveges átmeneten mérhet h kapacitás-változáshoz tartozó lépcs t és a hozzá tartozó endoterm
relaxációs entalpiát teljesen elfedheti az amorf kristályosodásának exoterm jele.

31. ábra. Az amorf prednizolon DSC felvételei különböz f tési sebesség mellett (balra): sorban fentr l
lefelé 1, 2, 5, 10 és 20 °C/min; valamint MDSC felvétele (jobbra): 0,159/60@1

A 28. ábrán látható felvétel körülményeivel megegyez program alkalmazásával az amorf
prednizolonról mért MDSC felvételt a 31. ábra (jobboldalt) mutatja. Ugyan a teljes h áramon az
üveges átmenet nem látható, a reverzíbilis és nem-reverzíbilis komponensre történ felbontás
révén a h kapacitás-növekedése és az el kristályosodási exoterm folyamat, valamint a f
kristályosodás során bekövetkez h kapacitás-csökkenés egyaránt jól megfigyelhet . Jóllehet a
mérés során a modulált h áram 120–140 °C tartományban nem követte tökéletesen a modulált
f tési sebességet, 120 °C alatt a rendszer gyakorlatilag teljesen kontroll alatt volt – ellentétben a
hidrát mintával. Ennek az az oka, hogy a hidrát h kezelése során a tégely aljában megszilárdult
olvadék h vezetési tulajdonságai a t szer kristályokból álló pormintáénál sokkal jobbak.
- 75 -

A prednizolon szilárdfázisú átalakulásai

A 32. ábrán látható f thet tárgyasztalú mikroszkópos megfigyelések igazolták a DSC mérések
eredményét. A dehidratáció ugyan csak 80 °C-tól kezd d en volt megfigyelhet (10 °C/min
f tési sebesség mellett) a kristályok színének változása révén, 122–126 °C tartományban a
olvadás, majd 130 °C-tól kezd d en kristályosodás történt, amely kb. 150 °C-ig befejez dött.

32. ábra. A hidrát forma HSM felvételei 10 °C/min f tési sebesség mellett, a lépték 100 m

A hidrát f tése során keletkez anhidrát fázisok vizsgálatára HS-XRPD, -IR és -Raman
méréseket végeztem. A 33. ábra a HS-XRPD méréssorozat eredményét mutatja. A dehidratáció
kb. 100 °C-ig folyamatos, 55 °C felett azonban egy új fázis reflexiói jelennek meg (3,8; 8,4;
10,4; 15,2; 18,7 és 34,7° 2 ). A minta 120-130 °C h mérsékleten szinte teljesen amorf, majd
további f tésre az I-es módosulat jelei folyamatosan n nek.
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33. ábra. A hidrát forma átalakulása a HS-XRPD szerint: a felvételek 10 °C-onként készültek 10 °C/min
f tési sebesség és 3,5 perces izoterm mérések mellett

További vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy a minta a f thet kamra (TTK-450)
mintatartójában a dehidratáció hatására felpúposodott. Ez az oka, hogy a 33. ábrán az alacsony
h mérsékleten (<100 °C) keletkez anhidrát forma, továbbiakban III-as módosulat, jelei nagyon
szélesek. A vizsgálatok alapján a III-as módosulat szobah mérsékleten pillanatok alatt
visszaalakul a szeszkvihidráttá, ha nedves leveg vel találkozik. A szobah mérséklet , jó
felbontású diffraktogram méréséhez ezért a hidrátot dehidratáltam a kamra mintatartójában, a
minta felszínét spatulával gondosan lesimítottam 100 °C-on, majd száraz nitrogénáramban
leh töttem szobah mérsékletre. Ilyen körülmények között a minta nem tudott rehidratálódni, s a
III-as módosulat felvétele összevethet a többi három formára mérttel. A III-as módosulat
karakterisztikus reflexiói 3,8; 8,4; 10,4; 14,3; 14,8; 15,2; 15,6; 16,8; 18,7; 20,4; 22,9; 23,2; 24,0
és 34,7° 2 értéknél jelentkeznek (a többi formáétól egyértelm en különböz reflexiókat
félkövérrel jelöltem).
A f thet tárgyasztalú IR és Raman spektroszkópiai vizsgálatok igazolták a röntgenpordiffrakciós mérések eredményét. A dehidratációt követ en a metastabil III-as módosulat
keletkezik, majd amorf forma áll el , további f tésre pedig az I-es módosulat. A hidrát és a
metastabil anhidrát IR spektruma nagyon hasonló, különbség csak a sávok relatív intenzitásában
figyelhet meg. Az amorf fázist ugyancsak hasonló, de valamivel diffúzabb sávrendszer jellemzi
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(34. ábra, baloldalt). A III-as módosulat Raman spektruma is nagyon hasonló a hidrátéhoz,
jelent s a 988 és 771 cm-1-es sáv eltolódása, valamint néhány sáv relatív intenzitásának
változása. Az amorf formát leginkább a rácsrezgések hiánya jellemzi (34. ábra, jobboldalt). A
HS-Raman mérések során tett említésre méltó megfigyelés, hogy az amorf prednizolon nagyon
könnyen megégett a gerjeszt lézerfényt l. A spektrum méréséhez ezért lényegesen kisebb
teljesítményt kellett alkalmaznom. Amint az I-es módosulat kristályosodása bekövetkezett, a
minta ismét tolerálta a nagyobb gerjeszt teljesítményt.

34. ábra. A hidrát forma különböz h mésrékleten mért IR (balra) és Raman spektrumai (jobbra)

Alacsony h mérséklet dehidratációval, 110 °C alatt tehát egy metastabil dehidratált hidrát, a
prednizolon III-as módosulata keletkezik. Az átalakulás reverzíbilisen lejátszódik a hidrát forma
irányába, s a kristályok optikai tulajdonságai alig változnak. A minta környezetében
vízpáramentes atmoszférát létrehozva (a tárgyasztalon száraz nitrogéngázt áramoltattam át) a
kristályok folyamatos, bár nehezen észrevehet változását figyeltem meg. A száraz atmoszféra
megszüntetését követ szobah mérsékletre történt visszah tés (kb. 10 perc) után a kristályok
visszanyerték eredeti színüket. Ugyanakkor a III-as módosulat röntgen-pordiffrakciós felvétele
jelent s különbséget mutat a hidrát formáétól, ami a szerkezet átrendez désére utal a de- illetve
rehidratáció során. A prednizolon szilárdfázisú átalakulásait a 35. ábrán foglaltam össze.
Említésre méltó továbbá az a megfigyelés, hogy a prednizolon amorf formáját a szeszkvihidrát
dehidratációjával könnyedén sikerült el állítani. Az amorf prednizolon egyébként jól
kezelhet en stabilnak bizonyult, laborleveg n két hét alatt nem indult mérhet
kristályosodásnak. Az eljárás nagyon hasznos lehet olyan hatóanyagok esetében, amelyek (a
prednizolonhoz hasonlóan) kémiai bomlás mellett olvadnak meg, vagyis az olvadék leh tésével
nem tudunk bel lük amorfot képezni. Ennek gyakorlati jelent ségét igazolja, hogy hasonló
módon, aktuálisan fejlesztés alatt álló vegyületek esetében is el tudtam állítani több gramm
nagytisztaságú amorf formát, különféle vizsgálatok elvégzésére.
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35. ábra. A prednizolon szilárd formáinak átalakulásai

3.2.2. A losartan-K reverzíbilis és irreverzíbilis szilárdfázisú átalakulásai

A losartan, 2-butil-4-kloro-1-[[2’-(1H-tetrazol-5-il)[1,1’-bifenil]-4-il]metil]-1H-imidazol-5metanol, vérnyomáscsökkent hatású gyógyszerhatóanyag, amely K-sóját (36. ábra) tartalmazó
készítményként kerül kereskedelmi forgalomba.
Cl
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36. ábra. A losartan-K szerkezeti képlete

A losartan-K polimorfiáját els ként a Du Pont Merck kutatói ismerték fel. A szobah mérsékleten
stabil I-es, és a magas h mérsékleten stabil II-es módosulat enantiotróp viszonyban van
egymással, amelyet a szerz k termoanalitikai vizsgálatokkal igazoltak 151. A DSC-vel mért
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átalakulási h mérséklet 230–250 °C tartományban jelentkezett, de az átalakulás entalpiája
nehezen volt reprodukálható. Az átalakulás következtében a szobah mérsékleten stabil forma
olvadása nem mérhet , s a II-es módosulat 270–275 °C-os olvadását is kémiai bomlás kíséri. A
módosulatok közötti energetikai különbséget ezért oldhatósági kalorimetriás mérésekkel
határozták meg. A 13C-ssNMR, IR és Raman spektroszkópiai vizsgálatok megállapították a
molekula eltér konformációs állapotát a két módosulat kristályrácsában 152.
Az üzemi gyártásból származó, tiszta I-es módosulatú losartan-K sarzsok termoanalitikai
vizsgálata során egy reverzíbilis endoterm folyamatot figyeltem meg, amelyr l az irodalmi
források nem tesznek említést. Nagyon gyenge h effektussal jelentkezik, 140–170 °C között
kett s endoterm csúcs formájában. A folyamat entalpiaváltozása a magasabb h mérséklet
enantiotróp átalakuláséhoz viszonyítva is kicsiny, amely pedig eleve mintegy egytizede az
olvadási entalpiának. A 230–240 °C-on jelentkez endoterm átalakulást, 151-nek megfelel en,
irreverzíbilisnek mértem, h tés hatására nem játszódott le visszafelé. A 250 °C-on h kezelt
minta szilárdfázisú analitikai jellemz i pedig valóban eltértek a kiindulási mintáétól: XRPD, IR
és Raman vizsgálataim alapján ez a losartan-K II-es módosulata volt. Szobah mérsékleten a II-es
módosulat I-es formába alakulása viszonylag hosszú id t vesz igénybe: a HS-Raman kísérletben
keletkezett mintában két hét után már kimutatható volt az I-es forma, de a teljes átakuláshoz több
hónapra volt szükség.

37. ábra. A losartan-K I-es módosulatának DSC felvétele ismételt f tés és h tés során, különböz f tési
sebességek alkalmazásával (a f tés lent, a h tés fent, kívülr l középre: 20, 10, 5 és 2 °C/min)
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A gyenge exoterm folyamat reverzíbilis, ugyanazon mintával többször megismételtem a 130–
180 °C-os tartományban végrehajtott f tés-h tés-f tés ciklusokkal. Mivel a jel intenzitása
egyértelm függvénye a f tési sebességnek, s kis energiájú változásról van szó, az 1 °C/min
f tési sebességgel végzett mérés során már nem emelkedik ki a zajból (37. ábra).
A legújabb vizsgálatok szerint (lásd az 1.4.4. fejezetben) a h mérséklet-modulált DSC alkalmas
lehet az els - és másodrend átalakulások megkülönböztetésére. El bbiek látens h vel járnak,
míg utóbbiak során csak h kapacitás-változás mérhet . A losartan-K I-es módosulatával végzett
méréseim szerint a kett s endoterm folyamat nem adott jelet a nem-reverzíbilis h áramon.
Különböz modulációs paramétereket alkalmaztam, annak vizsgálatára, hogy az átlagos f tési
sebesség, modulációs amplitúdó és periódusid változtatása mennyiben befolyásolja a mért jel
felbontását a két h áram komponensre.

38. ábra. A losartan-K I-es módosulatának átalakulásai MDSC-vel vizsgálva: teljes (zöld), reverzíbilis (kék) és
nem-reverzíbilis h áram (piros) a reverzíbilis (balra fent) és az irreverzíbilis folyamatra (balra lent); valamint a
reverzíbilis h kapacitás változása lineáris átlagos f tési sebesség alkalmazásával (zöld) és kvázi-izoterm mérés
során (kék) a reverzíbilis (jobbra fent) és az irreverzíbilis folyamatra (jobbra lent), nem hermetikusan zárt tégelyben
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A paraméterek aktuális értékét l függetlenül a mért modulált h áram szabályosan követte a
h mérséklet modulált változását, amit a Lissajous görbék alakja igazolt (a görbe szabályos
ellipszis, a kis- és nagytengely által bezárt szög fáziskésése közel konstans volt). A modulációs
paraméterek változtatása a modulált h áram felbontását sem befolyásolta: az alacsonyabb
h mérséklet reverzíbilis folyamat csak a reverzíbilis h áramon adott jelet (sem a nemreverzíbilis, sem a teljes h áramon nem), míg a magas h mérséklet irreverzíbilis enantiotróp
átalakulás gyakorlatilag csak a teljes és a nem-reverzíbilis h áramon volt mérhet . A 38. ábra
mutatja, hogy a lineáris átlagos f tési sebesség mellett mért jelek nagyon jó egyezést adtak a
kvázi-izoterm körülmények között mértekkel. Ennek alapján kijelenthetjük, hogy az alacsonyabb
h mérséklet endoterm folyamat csak h kapacitás-változással jár, látens h nem tartozik hozzá.
A magasabb h mérséklet enantiotróp átalakulás viszont látens h vel járó els rend
szilárdfázisú átalakulás.
Annak vizsgálatára, hogy milyen szerkezeti változáshoz rendelhet a reverzíbilis termikus
folyamat, f thet tárgyasztalú mikroszkópos, XRPD, IR és Raman spektroszkópiai vizsgálatokat
végeztem. A kristályok optikai tulajdonságaiban nem tapasztaltam semmiféle változást a DSCvel megfigyelt kett s endoterm folyamat h mérséklettartományában. Ezzel szemben az I-es
forma II-es formává történ átalakulása jól követhet volt mikroszkóp segítségével is. Az
átalakulás 225–245 °C tartományban játszódott le 10 °C/min f tési sebesség mellett, ami teljesen
egyezik a DSC vizsgálat eredményével azonos f tési sebesség mellett.
A különböz h mérsékleten mért IR és Raman spektrumok tükrözik az atomok közötti kötések
er sségének és a különböz rezgési energiaszintek betöltöttségének változását (39. és 40. ábra).
A rezgési frekvenciák, valamint egyes sávok abszolút és relatív intenzitása is változik ugyanis a
h mérséklet emelésével. A rezgési sávok a h mérséklet növelésével a kisebb hullámszámok
irányába tolódtak el. Az infravörös rezgésekre ez 0,2 és 3,8 cm-1 volt 25–175 °C között; kivéve
az –OH vegyértékrezgést, amelynek hullámszáma 22,5 cm-1-rel csökkent. A Raman sávokra 0,0–
4,1 cm-1 elmozdulás volt jellemz . A DSC-vel megfigyelt reverzíbilis folyamat
h mérséklettartományában azonban nem tapasztalható semmilyen változás a folytonos
frekvencia-eltolódáson, illetve intenzitásarány változáson kívül. Ennek alapján szerkezeti
átrendez dést a spektroszkópiai vizsgálatok nem mutattak.
A 41. ábrán a losartan-K I-es módosulatának különböz h mérsékleten mért XRPD felvételei
láthatók. A h mérséklet növelésével a reflexiók helye változik: a rács anizotróp tágulása
következtében egyes reflexiók jelent sen (pl. 22,2; 22,3; 24,0; 24,1; 28,7; 29,7), mások kevésbé
(pl. 14,3; 15,9; 24,5; 24,8; 26,6; 29,9° 2 ), de mindegyik a kisebb diffrakciós szögek irányába
mozdul el. Ennek következtében egyesek el is t nnek (pl. 13,9; 16,1; 17,2; 19,3; 22,3° 2 ), mivel
„összeolvadnak” a szomszédos reflexióval. 245 °C-on megjelenik a II-es módosulat néhány
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39. ábra. A losartan-K I-es módosulatának HS-IR vizsgálata: a h mérséklet 10 °C-onként n 25 °C-tól
245 °C-ig, a f tési sebesség 5 °C/min

40. ábra. A losartan-K I-es módosulatának HS-Raman vizsgálata: a h mérséklet 10 °C-onként n 30 °Ctól 210 °C-ig (alul), majd ugyanígy csökken (felül), a f tési sebesség 5 °C/min
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jellemz reflexiója, de 140–180 °C tartományban csak a folyamatos anizotróp rácsparamétertorzulás figyelhet meg. Ebben a h mérséklettartományban tehát szerkezeti átrendez dés nem
történik.

41. ábra. A losartan-K I-es módosulatának HS-XRPD vizsgálata: a h mérséklet 25-255 °C tartományban
10 °C-onként változik (5 °C/min f tési sebesség, 2 perc izoterm szakaszt követ 10 perces adatgy jtés)

Ha azonban tüzetesebben szemügyre vesszük a reflexiók eltolódását, több esetben is
megfigyelhetjük a folytonosság hiányát. Mintha a paraméterek torzulása bizonyos sebességgel
történne kb. 155 °C-ig, majd más sebességgel folytatódik a h mérséklet további emelésével. A
jelenséget a 42. ábra szemlélteti a 11,1° 2 (7,965 Å) és 24,1° 2 (3,687 Å) reflexióra. A
megfigyelés fényében a Raman spektrumokat is alaposabb vizsgálatnak vetettem alá. Ugyan
nehezen észrevehet , de több esetben ugyancsak jól látható egy törés a rezgési sávok
frekvenciájának, látszólag folyamatos, változásában 160-170 °C-on (42. ábra). A losartan-K I-es
módosulatának gyenge h effektussal járó reverzíbilis változása során szerkezeti átrendez dés
nem történik, de a rácsparaméterek változásában (ami egyben a rezgési frekvenciák változását is
eredményezi) megsz nik a folytonosság. A jelenség értelmezéséhez, véleményem szerint,
egykristály szerkezetmeghatározására, és a folyamat h mérséklet tartományában való
vizsgálatára lenne szükség. A losartan-K polimorf módosulatainak szerkezete azonban egyel re
nem ismert.
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42. ábra. Diszkontinuitás a losartan-K I-es módosulat kristályrácsának torzulásában a h mérséklet
változásának hatására: a 11,1° 2 és 24,1° 2 reflexiók (fent), valamint az 1612 cm-1-es és 141 cm-1-es
rezgési sávok helyzetének változása (lent)

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a nagyon gyenge energiaátmenet valamennyi
vizsgált módszerrel nehezen figyelhet meg. A f thet tárgyasztalú röntgen-pordiffrakció és
Raman spektroszkópia azonban egyaránt alkalmas volt a feladatra. A változás megfigyelése HSFT-IR spektroszkópiával azért nem sikerült, mert a különböz h mérsékleten mért
spektrumokon a rezgési frekvenciák eleve nagyobb szórást adtak, mint az a trend változásának
kimutatásához szükséges lett volna. Ennek oka vélhet en a teljesen ki nem küszöbölhet
fénytörési effektusok jelentkezése, amelyek mértéke, nagyon csekély mértékben ugyan, de
változik a minta és a mintatartó h mozgása következtében a f tésprogram során. (Hogy ez
megtörténik, azt igazolja a refókuszálás szükségessége a h mérséklet változása közben.)
A következ kben azt szeretném bemutatni, hogy a röntgen-pordiffrakció, infravörös és Raman
spektroszkópia által megfigyelhet , a h mérséklet függvényében folytonos változások mennyire
különböznek az I-es és II-es módosulat polimorf átalakulása során mérhet változásoktól. A
szükséges vizsgálatok elvégzéséhez azonban szembe kell nézni az egyes módszerek, illetve a
korántsem közönséges m szeres háttér korlátaival, amely számomra rendelkezésre állt.
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Az acélpengén kipreparált I-es módosulat polimorf átalakulását HS-IR spektroszkópiával
könnyedén sikerült megmérnem. A 39. ábra mutatja a spektrumokat 25–245 °C tartományban: a
már tárgyalt folytonos eltolódást követ en 215–235 °C tartományban jól látható a polimorf
átalakulás. Ugyanezt a változást FT-Raman spektroszkópiával nem sikerült megmérnem, mivel
210 °C felett a jel túlvezérelte a detektort és megsz nt rajta az interferogram. A termikus
sugárzás intenzitásának növekedése folyamatos a HS-Raman spektroszkópiai mérések során, s ez
150 °C felett már jelent sen eltorzítja, vagy akár megkülönböztethetetlenné teszi a jeleket a nagy
hullámszámú spektrumtartományban. Az 1600 cm-1-nél kisebb hullámszámok tartományában
továbbra is értékelhet spektrumot kapunk, a jelek intenzitása azonban folyamatosan csökken.
Az alacsonyabb energiájú rezgési energiaszintek betöltöttsége a h mérséklet emelésével, a
Boltzmann statisztikát követ en, csökken. Ennek következtében pedig az adott rezgési
energiaszintre jellemz átmenet valószín sége is, ami a Raman intenzitás csökkenését
eredményezi. A h mérséklet emelésével a termikus mozgás intenzitása n , az egymáshoz közeli
energiájú szintek betöltöttségének különbsége csökken, ami egyre nagyobb félértékszélesség
sávokat, egyre diffúzabb spektrumot eredményez. Ez az oka annak, hogy a Raman spektrumok
annál részletgazdagabbak, minél alacsonyabb h mérsékleten mérték ket 153 (a termikus mozgás
fokozódása egyébként hasonló, de kevésbé jól mérhet hatással van az IR spektrumokra, s t, a
röntgen-pordiffraktogramokra is). A losartan-K I-es módosulatának Raman spektrumait ennek
következtében csak 210 °C-ig tudtam mérni, s eközben polimorf átalakulást nem tapasztaltam. A
mintát viszont 240 °C-ig f töttem a tárgyasztalon, majd a programozott h tés során 210–30 °C
tartományban ismét spektrumokat vettem fel. A losartan-K két polimorf módosulata közötti
spektrális eltérések viszonylag kicsik, s mivel a Raman spektrumok a h mérséklettel is
változnak, a két módosulat egyértelm megkülönböztetése csak ugyanazon h mérsékleten mért
spektrumok alapján végezhet el. A két módosulat spektruma ugyanakkor minden h mérsékleten
különbözik. A HS-Raman vizsgálat tehát mintegy implicit módon mutatja a polimorf átalakulást:
a f tés során mért spektrumok a losartan-K I-es módosulatára jellemz ek, míg a h tés során
mértek a II-es módosulatra (40. ábra).
A HS-XRPD mérések az enantiotróp átalakulás tartományában más okból ütköztek nehézségbe.
Az alacsony h mérséklet kamra (TTK) nikkel bevonatú réz mintatartójában a h mérséklet
viszonylag jól követi a program szerinti értéket, s tapasztalataim alapján 200 °C alatt a minta
h mérséklete 1-2 °C-on belül megegyezik a termoelem mérte értékkel. Magasabb h mérsékleten
a losartan-K esetében azonban azt tapasztaltam, hogy a h mérsékleteloszlás nem egyenletes a
minta teljes térfogatában. A 10 °C/min f tési sebesség és 3,5 perces izoterm mérések alkalmazta
program mellett 235 °C-on mért diffraktogram még nem mutatta a II-es módosulat jeleit. 255 °Con 5 perc múlva is jelen volt még az I-es módosulat a f tömegében II-es módosulatú mintában,
de ismételt mérések során a jelek folyamatos csökkenését tapasztaltam. Mint a vizsgálat
végeztével kiderült, ez a minta részleges olvadásának, és (az elszínez dés alapján kétségtelen)
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kémiai bomlásának következménye volt. A polimorf átalakulás a 41. ábrán látható felvételek
mérése során sem volt teljes 255 °C-ig, a kémiai bomlás viszont már elkezd dött. Az olvadási
tartományban megfigyelhet intenzív párolgást (esetleg szublimációt) a HSM vizsgálatok során
is tapasztaltam: az anyag folyamatosan fogyott el a tárgylemezr l, és kondenzált le a tárgyasztal
objektívet véd ablakára. A tiszta II-es módosulatot tehát nem sikerült a TTK kamrában
el állítanom, csupán kisebb mennyiség I-es módosulat DSC cellában végzett 250 °C-os
h kezelése révén. Ez a minta a II-es módosulat 151 irodalmi forrásnak megfelel diffraktogramját
mutatta, az I-es módosulat jelei nélkül.
A losartan-K f thet tárgyasztalos vizsgálatai rámutatnak arra a körülményre, hogy amennyiben
viszonylag magas h mérsékleten végzünk méréseket, s termikus bomlás is fenyeget, a vizsgált
minta mennyisége is befolyásolja az analízis eredményét. A f thet tárgyasztalú optikai és
infravörös mikroszkópos vizsgálatokhoz néhány µg anyag elegend , az alkalmazott HS-FTRaman mérésekhez kb. 1 mg (de a gerjesztési térfogatban szintén csupán néhány µg anyag van),
az alkalmazott HS-XRPD esetén viszont a gyors mérésb l származó, jó felbontású és jel/zaj
viszonyú diffraktogramokhoz 10-20 mg anyagra van szükség. A minta h tehetetlensége arányos
a tömegével, s így a mérés során inhomogén h eloszlás léphet fel benne. Ennek következtében a
folyamatok szélesebb h mérséklet tartományban játszódnak le, s az egymást követ változások
kifejezettebben átfedik egymást.
3.2.3. A bikalutamid polimorf átalakulásai

A bikalutamid, (+/-)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-[(4-fluorofenil)szulfonil]-2-hidroxi-2metilpropánamid, antiandrogén hatása folytán több éve prosztatarák kezelésére használatos
hatóanyag. A vegyület két polimorf módosulata, és amorf formája ismert. Különböz
oldószerekb l történ kristályosítás során többnyire a termodinamikailag stabil I-es módosulat
keletkezik. A metastabil II-es módosulat el állítható az olvadék szobah mérsékletre h tését
követ 160 °C-os h kezelésével, valamint bizonyos oldószeres kristályosítási eljárásokkal, míg
az amorf forma az olvadék gyors h tése révén 154. A két módosulat monotróp viszonyát
nemrégiben igazolták, továbbá szerkezetmeghatározásukat is elvégezték 155 (lásd 5. táblázat).
A szerz k megemlítik, hogy a metastabil II-es forma átalakulását a stabil I-es módosulatba egy
esetben sem figyelték meg a DSC felvételeken. Az amorf bikalutamid 100 °C felett gyorsan a IIes formába kristályosodik, míg szobah mérsékleten ez néhány nap alatt következik be.
Az amorf bikalutamid az üveges-nagyrugalmas átmenetén jelent s relaxációs entalpiát mutat. A
folyamat részletes vizsgálata során egy alkalommal a DSC tégelyre, benne az olvadáspontja fölé
f tött I-es módosulat megdermesztésével el állt amorf anyaggal, csak a szobah mérsékletre való
visszah tést követ en zártam rá a fed t az erre szolgáló préssel.
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5. táblázat. A bikalutamid két módosulatának krisztallográfiai és termodinamikai jellemz i

155

BIKALUTAMID

F3C

H
N

H3 C

OH O

O
S

O
F

NC

Módosulat
Stabilitás
Kristályhabitus
Tércsoport
Elemi cella dimenziók
Molekula konformáció
Olvadáspont (°C)
Olvadási entalpia (J/g)
S r ség
*

I-es módosulat
termodinamikailag stabil
lemezes vagy t s
P21/c
a=14,997 b=12,244 c=10,483
=116,39°
nyújtott
193,2 *
112,3 *
1,535

II-es módosulat
kinetikailag kedvezményezett
P-1
a=7,822 b=11,060 c=11,324
=88,19°C =77,03° =77,96°
hajt szer
190,6 *
99,8 *
1,531

saját adat

Ez a minta az ismételt felf tés során azonban nem a korábban tapasztalt olvadási folyamatot
mutatta, a kristályosodás szabálytalan exoterm folyamatként jelentkezett. Az üveg
összetördel dése révén keletkezett apró mintadarabok valamelyest különböz h mérsékleten
bekövetkez kristályosodása várható volt. A II-es módosulat olvadását azonban az I-es
módosulat olvadási endoterm csúcsa követte. A minta DSC jele az olvadási tartományban tehát
éppen úgy nézett ki, mintha kevés I-es módosulatot tartalmazó polimorf keverék lenne. Kérdés
tehát, hogy a tégely lezárása hozta létre az I-es módosulatot a mintában, vagy az a
kristályosodást követ en jött létre?
Kísérletsorozatba kezdtem, amelynek során különböz el élet amorf minták kristályosodási
tulajdonságait vizsgáltam meg. Az I-es módosulat nagyobb mennyiségének megolvasztásával,
majd a hirtelen szobah mérsékletre h tött olvadék megdermesztésével ugyanazt az áttetsz
halványsárga üveget állítottam el , mint a DSC tégelyben. A minta porításával fehér port
kaptam, amely XRPD és Raman spektroszkópia szerint éppúgy amorf volt, mint az üveg maga.
A porítás tehát nem eredményezett mérhet I-es módosulatot az amorf mintában. A DSC
felvételeken viszont a II-es módosulat olvadási endoterm folyamata mellett az I-es forma
olvadása is rendre megjelent. Utóbbi entalpiája annál nagyobb lett, az el bbi rovására, minél
intenzívebben porítottam az amorf formát a mérés el tt. Közben azt is megfigyeltem, hogy a
mintatégelyben megdermesztett üveg t vel történ karcolása is elegend ahhoz, hogy az I-es
módosulat olvadása megjelenjen. A megfigyelések tipikus eseteit a 43. ábra mutatja.
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43. ábra. A mechanikailag aktivált amorf bikalutamid minták DSC felvételei: érintetlen amorf, dermesztett
olvadék t vel karcolva, enyhén porítva, 3 perc, illetve 5 perc intenzív porítás után (sorban fentr l lefelé)

44. ábra. Porított bikalutamid minták DSC felvétele: a mérés el tt 3 percig és 5 percig intenzíven porított
amorf forma, valamint a 3 percig porított II-es módosulat (sorban fentr l lefelé)
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Az intenzív porítás hatására a II-es módosulat kristályosodási exoterm folyamata az eredeti 90–
120 °C-ról 60–80 °C-ra csökkent. Valamint magasabb h mérsékleten, 120–180 °C között, egy
gyenge exoterm folyamat is megjelent (44. ábra). Ismerve a rendszer monotróp voltát, adódott a
feltevés, hogy ez a folyamat a II-es módosulat I-es módosulatba történ szilárdfázisú
átalakulásához tartozik. Hasonló DSC felvételt adott az er sen elporított II-es módosulat is: az
50 °C körüli üveges átmenetet azonnal egy gyenge exoterm folyamat követi, majd 160 °C és az
olvadás között egy újabb exoterm csúcs jelentkezik (44. ábra).
Feltételezésem az volt, hogy a II-es módosulat a porítás hatására részben amorfizálódik, majd az
üveges átmenet feletti h mérsékleten az amorf hányad kristályosodik. A továbbra is mechanikai
értelemben aktivált II-es módosulat az olvadáspont közelében az I-es módosulattá alakul, amit
jól szemléltet a mért olvadásh k aránya. Az egyes folyamatok entalpiája a f tési sebesség
függvényében változik, mutatva, hogy nem egyensúlyi folyamatokról van szó. A legérdekesebb
ilyen vonatkozásban az, hogy az I-es módosulat olvadását, olvadékból történ kristályosodást
követ en, az I-es módosulatot tartalmazó II-es módosulat DSC felvételén is sikerült
megfigyelnem. A f tési sebesség csökkentésével ugyanis a II-es és I-es forma olvadási endoterm
csúcsa közötti exoterm folyamat egyre jobban láthatóvá vált. Monotróp rendszer viselkedését
tekintve tipikus a stabil formának a metastabil olvadékából történ kristályosodása. Erre a
bikalutamid esetében sincs szükség el zetes mechanikai aktiválásra, az I-es módosulat
oltókristályainak jelenlétére azonban igen. A tiszta II-es módosulat felvételén ugyanis nem
sikerült megfigyelnem az I-es forma olvadékból történ kristályosodását, vagy az ezt követ
olvadását, lassúbb f tés mellett sem. Az olvadék magas h mérséklet h kezelése során szerzett
tapasztalatok magyarázzák ezt a megfigyelést. A kristályos fázis megolvasztásával el állított
olvadék 150 °C-on egy óra múlva is teljesen amorf maradt. 75 °C-on tartva az egy órás
h kezelés alatt nem kezdett kristályosodni, az ismételt f tés során azonban 100–140 °C között
teljes kristályosodás történt. A 100 °C-ra h tött olvadék pedig mintegy 20 perc alatt teljesen
bekristályosodott. Mindezt a h kezelést követ DSC méréssel állapítottam meg. Levonhatjuk
tehát a következtetést, hogy a bikalutamid kristálygócainak képz dése 150 °C feletti
h mérsékleten nem, vagy csak nagyon lassan indul meg.
A f thet tárgyasztalú mikroszkópos vizsgálatok során az aktivált amorf forma kristályosodása
nem mutatott eltér viselkedést a dermesztett olvadékhoz képest. Ennek azonban lehet az is oka,
hogy az apró törmelékb l nem sikerült megfelel szemcsét kiválasztanom, amelyen az in situ
kristályosodott II-es módosulat I-es módosulattá alakulását meg tudtam volna figyelni. A porított
II-es módosulat azonban látványos változásokat mutatott. Mind a szilárdfázisú átalakulást, mind
az olvadékból történ átkristályosodást sikerült megfigyelnem (45. ábra). Az átalakulás 160 °C
táján kezd dik, majd egyre több új krisztallit formálódik a II-es módosulat kristályain belül. A
folyamat azonban nem tud befejez dni az alkalmazott f tésprogram mellett, s a II-es módosulat
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maradéka megolvad 190 °C körül. Ezt követ en az I-es módosulat lemezes kristályai folytatják
növekedésüket az olvadékból, majd 195 °C-on ezek a kristályok is megolvadnak.

45. ábra. A 3 percig porított II-es módosulat különböz h mérsékleten rögzített mikroszkópos felvételei
polarizált fényben, 2 °C/min f tési sebesség mellett

A megfigyelt átalakulások egyértelm magyarázatát adták a f thet tárgyasztalos röntgenpordiffrakciós vizsgálatok. Az els méréseket egy magas h mérséklet kamra (HTK) f thet
platina mintatartójára helyezett üveg tárgylemezen végeztem. A konstrukció és a szigetel
mintatartó miatt a minta nem követte pontosan a termoelem mérte h mérsékletet, a h mérséklet
változásának hatására bekövetkez változások azonban jól értelmezhet k voltak. A kristályos
bikalutamidot a f thet kamrában megolvasztottam, majd gyors szobah mérsékletre h téssel
dermedt olvadékot képeztem, s a minta diffraktogramjait az ismételt felf tés során különböz
h mérsékleteken megmértem. A HS-XRPD vizsgálat tükrözte a DSC mérések eredményét: a
minta a II-es módosulatba kristályosodott, majd további f tésre megolvadt. A porított amorf
forma f tése során azonban mind a II-es, mind az I-es módosulat reflexiói megjelentek 70 °C
körül, további f tésre egyre intenzívebbé váltak, majd 150 °C felett a II-es módosulat
folyamatosan az I-es formába alakult (46. ábra).
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46. ábra. A 3 percig porított amorf forma kristályosodása HS-XRPD-vel vizsgálva a HTK kamrában: II-es
módosulat, porított amorf a f tést megel z en 25 °C-on, majd 70, 90, 120, 140, 160 és 180 °C-ig f tve,
valamint az I-es módosulat (180 °C-os felvétele) (sorban lentr l felfelé)

47. ábra. A 3 percig porított amorf forma kristályosodása HS-XRPD-vel vizsgálva a TTK kamrában: II-es
módosulat, porított amorf a f tést megel z en 25 °C-on, majd 75, 100, 120, 140, 160, 180 és 190 °C-ig
f tve, valamint az I-es módosulat (180 °C-os felvétele) (sorban lentr l felfelé)
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A magas h mérséklet röntgen-pordiffrakciós mérések így annyiban nem voltak összhangban a
DSC mérések eredményével, hogy utóbbi alapján az I-es módosulat megjelenése csak 120 °C
felett valószín síthet , a II-es módosulat kristályosodását követ szilárdfázisú átalakulásban. A
HS-XRPD mérés során pedig az I-es módosulat reflexióinak megjelenése megel zi a II-es
módosulatét. Feltételeztem, hogy ezért az eltér mintatartó lehetett a felel s, ezért a kísérletet
megismételtem egy alacsony h mérséklet kamra (TTK) nikkel bevonatú réz mintatartójában.
Ez esetben a II-es módosulat kristályosodása 80 °C táján kezd dött, majd kb. 160 °C-on
megjelent az I-es módosulat, s mennyisége folyamatosan n tt, míg a II-es formáé csökkent
(47. ábra). Ez megfelel a DSC mérések eredményének.
A porított II-es módosulat fentebb megmagyarázott változásai is egyértelm igazolást nyertek. A
f tés hatására a porítás során részben amorfizálódott minta visszakristályosodik II-es
módosulattá, majd 140-150 °C-on megjelenik az I-es módosulat, s a II-es módosulat teljes
mennyisége az I-es formává alakul szilárd fázisban (48. ábra).

48. ábra. A 3 percig porított II-es módosulat átalakulása HS-XRPD-vel vizsgálva a TTK kamrában: II-es
módosulat, porított I-es módosulat a f tést megel z en 25 °C-on, majd 90, 140, 150, 160, és 170 °C-ig
f tve, valamint az I-es módosulat (180 °C-os felvétele) (sorban lentr l felfelé)

A mechanikai hatás, mint az amorf forma aktiválása, illetve a mechanikai hatás közben részben
amorfizált metastabil forma aktiválása tehát magas h mérsékleten a termodinamikailag stabil
forma kristályosodását eredményezi. A metastabil forma szilárdfázisú átalakulására mechanikai
hatás nélkül a f tés során sem került sor. Ugyancsak nem következett be a stabil módosulatnak a
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metastabil forma olvadékából történ gócképz dése sem, csupán a jelen lév kristályok
növekedése. Mindezek alapján azt a következtetést vontam le, hogy a mechanikai aktiválás a
stabil módosulat kristálygócait hozza létre az amorf fázisban. Ezek a kristálygócok nem
mutathatók ki, csupán hatásuk folytán, amely pedig a stabil forma magas h mérséklet
kristályosodása.
A mechanikai behatásnak azonban egy másik vonatkozása is van. Nyilvánvaló, hogy a II-es
módosulat I-es formává alakulásának sebességét a két szilárd fázis érintkezésének jósága
befolyásolja. Amennyiben a porított II-es módosulatban a mechanikai aktiválás létrehozza az I-es
forma gócait, azt mindenképpen meg tudjuk figyelni a II-es módosulat olvadékából való
kristályosodás révén. De a porított II-es módosulat f tése során azt tapasztaljuk, hogy kifejezett
szilárdfázisú átalakulás (is) zajlik. Ennek az lehet a következménye, hogy a két fázis érintkezése
elegend en jó lesz ahhoz, hogy a f tésprogram viszonylag rövid id tartama alatt jelent s
mennyiség II-es forma alakuljon I-essé az olvadást megel z en. Hogy ez a folyamat a
mechanikai aktiválástól függetlenül is lejátszódik-e, a következ módon vizsgáltam. Egy DSC
tégelybe bemért II-es módosulatra 10 % I-es módosulatot rétegeztem, majd ezt megismételtem
egy újabb tégelyben. A keveréket tartalmazó tégelyeket lezártam a szokásosan alkalmazott
préssel, hogy jó fizikai és termikus érintkezést biztosítsak a két fázis között, s az egyik mintát
azonnal megmértem, a másikat 20 óra 170 °C-os h kezelés után. A 49. ábra mutatja, hogy a
h kezelt minta szinte teljesen I-es módosulattá alakult.

49. ábra. A bikalutamid polimorf keverékeinek DSC felvételei: 10 % I-es módosulatot tartalmazó II-es és
ugyanez 20 óra 170 °C-os kezelést követ en (sorban lentr l felfelé)

- 94 -

A bikalutamid polimorf átalakulásai

A porított II-es módosulatban az amorf fázis legvalószín bben a kristályok felületén jön létre, s
az amorf fázisban formálódó I-es módosulat kristálygócai így jó érintkezésbe kerülnek a II-es
forma kristályaival. Az amorf porításával pedig a f tésprogram során in situ keletkez II-es
módosulat kristályai ugyancsak bens séges viszonyban vannak a már eleve jelen lév I-es
módosulatú gócokkal. A szilárdfázisú átalakulás felgyorsulása ennek következtében
szükségszer . A bikalutamid esetében tehát a mechanikai aktiválás (akár olyan gyenge is, mint
egy t vel való karcolás) a stabil módosulat kristálygócait hozza létre az amorf fázisban, amely
magas h mérsékleten a stabil forma kristályosodását eredményezi az egyébként kinetikai
értelemben kedvezményezett metastabil forma ellenében.
Az aktivált amorf kristályosodása ugyanakkor 5 °C-on fél év alatt sem történt meg: a tárolt minta
DSC felvétele gyakorlatilag megegyezett az el állításakor mérttel. A szobah mérséklet
kristályosodás eltér sebesség és irányú volt a körülmények függvényében. Üveglapon néhány
óra alatt bekövetkezett, s ennek során az I-es módosulat keletkezett. Fed vel lezárt üveglapon
néhány hétre volt szükség, de a minta mennyisége túl kevés volt a Raman spektrum felvételéhez.
Alumínium tégelyben néhány hét múlva az amorf és a II-es módosulat közötti átmenetet sikerült
megfigyelnem. Az 50. ábra laborleveg n 40 napig üveglapon és alumínium tégelyben tárolt
dermesztett bikalutamid üvegek spektrumát mutatja, a tiszta formák spektrumához viszonyítva.

50. ábra. A szobah mérsékleten kristályosodott amorf bikalutamid minták FT-Raman spektruma: I-es
módosulat, II-es módosulat és amorf forma, valamint amorf 40 nappal az üveglapon, illetve alumínium
tégelyben végzett megdermesztést követ en (sorban fentr l lefelé, átskálázott spektrumok)
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A szobah mérséklet kristályosodás és az üveglapon végzett HS-XRPD vizsgálatok is arra a
következtetésre vezetnek, hogy az üvegnek katalitikus hatására van az amorf bikalutamid
kristályosodására, el segítve a termodinamikailag stabil forma képz dését.
A szemléletesség kedvéért az 51. ábrán összefoglaltam a bikalutamid polimorf átalakulásait.

51. ábra. A bikalutamid polimorf átalakulásai
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3.3.

Mennyiségi analízis

3.3.1. A famotidin polimorf keverékeinek mennyiségi analízise röntgen-pordiffrakcióval

A famotidin polimorf keverékeinek összetételét meghatározó analitikai módszerek a Richter
iparjogi érdekeinek érvényesítése szempontjából régóta nagyon fontosak. Az elmúlt évek során
polimorf keverékek összetételének meghatározása inkább becslések alapján történt. A
leggyakrabban alkalmazott DSC módszerr l pedig kimutattam, hogy a minta el életét l függ en
torzított eredményt szolgáltat (lásd 3.1.4. fejezet). Mivel pontos és precíz mennyiségi analitikai
módszer kidolgozása a famotidin polimorfokra volt a legfontosabb, valamint ezen rendszer
viselkedésével volt legtöbb tapasztalatom, a vegyület alkalmasnak t nt modellvegyületként a
különböz szilárdfázisú analitikai módszerek teljesít képességének összevetéséhez. Ugyancsak
lehet vé tette a hagyományos egyváltozós és a sokváltozós kemometriai adatelemzés
eredményességének összehasonlítását.
A famotidin 0, 1, 2, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 80, 85, 90, 92, 95, 98, 99 és 100 % A
módosulatot tartalmazó binér polimorf keverékeit az A és B módosulat hexánban történ
elszuszpendálásával és 40 percig tartó keverésével végeztem. Az összemért két forma tömege
10 g volt, amelyet a sz rés és szárítás után gyakorlatilag teljesen vissza is nyertem. Ugyanezen
módon 3, 7, 11, 89, 93 és 97 % A módosulatot tartalmazó validációs keverékeket is készítettem,
amelyek mérési eredményét nem a kalibrációs modellek megalkotásához, hanem helyességük
ellen rzéséhez használtam fel. A porított mintákat 0,5 g keverék 3 perces finom achátmozsaras
porításával állítottam el . A 2. fejezetben közölt mérési paramétereket alkalmaztam; a közel
0,5 g anyagot igényl , hátulról tölthet 16 mm-es kör keresztmetszet rozsdamentes acél
mintatartót használva. Minden mintát háromszor mértem meg, a keverék különböz (a porított
minták esetében azonos) részletének ismételt mintatartóba töltését követ en.
A famotidin A módosulatának lemezes és prizmás, de különösen B módosulatának t szer
kristályai kitüntetett orientációra hajlamosak. Ezt jól mutatja a reflexiók intenzitásának jelent s
szórása, amely az A módosulat esetében legalább 20 %, a B módosulatra közel 10 % volt. Az A
forma reflexióinak jelent sebb intenzitásváltozása minden bizonnyal a nagyobb szemcseméret
következménye. Ahogyan azt az 52. ábra mutatja, a keveréksorozat készítéséhez felhasznált A
módosulat f tömegében 10–100 µm-es kristályokból áll, de jelen vannak 100 µm-nél nagyobb
szemcsék is. A B módosulatot többnyire 5–10 x 40–50 µm-es t k jellemzik, de a nagyobb
kristályok mérete sem haladja meg a 100 µm-t. A famotidin µ=48,65 cm-1 lineáris abszorpciós
koefficiense 135 alapján a mennyiségi analitikai méréshez szükséges maximális szemcseméret a
tmax=1/100µ képlet 44 szerint 2,1 µm lenne. Amennyiben ez nem teljesül, az extinkciós és
abszorpciós hatások miatt linearitási problémák vagy jelent s szórás tapasztalható. Ugyanakkor
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vizsgálandó, mire képes a röntgen-pordiffrakció egy ilyen, a kés bbi alkalmazás szempontjából
vélhet en tipikus szemcseméret keveréksorozaton a famotidin esetében, elvégeztem a sorozat
méréseit. Másrészt minden keveréket elporítottam, a fentebb leírtak szerint, s ezt a
mintasorozatot ugyancsak megmértem. Az 52. ábrán látható, hogy a porítás mindkét módosulat
szemcseméretét jelent sen csökkentette, valamint a t ket szabályosabb formára tördelte. A
porított tiszta A és B módosulat kristályainak zöme egyaránt kisebb volt 10 µm-nél.

52. ábra. A famotidin A (balra) és B módosulatának (jobbra) mikroszkópos felvétele a porítás el tt (fent)
és után (lent)

Az 53. ábrán jelöltem a két módosulat egymással nem átfed karakterisztikus reflexióit. A
porítás az A módosulat diffraktogramját jelent sen nem változtatta meg, de nagymértékben
módosította a B módosulat relatív intenzitásait. Ahogyan erre a 3.1.4. fejezetben már utaltam, a
jelenség oka a kitüntetett orientáció csökkenése (vö. a mért és a szerkezetb l számított
diffraktogramokat). Tekintettel arra, hogy a jelek félértékszélessége nem n tt, de a B módosulat
legtöbb reflexiójának intenzitása mégis csökkent, a porítás, a kristályhibák koncentrációinak
növelése révén, valószín leg csökkentette a minta kristályossági fokát. Ezért, ugyan az elért
szemcseméret az elméletileg javasolt értéknél nagyobb maradt, további porítást nem végeztem.
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Az A módosulatra a 18,7, míg a B módosulatra a 11,6° 2 diffrakciós szögnél jelentkez reflexió
intenzitásának szórása volt a legkisebb (< 4 % a porított mintákra), ezért ezekb l szerkesztettem
kalibrációs összefüggést a koncentráció függvényében. Egyenes vonalat kaptam, de a jelent s
szórás miatt kicsiny korrelációs koefficienssel.

53. ábra. A famotidin A és B módosulatának röntgen-pordiffraktogramja a porítás el tt és után, valamint a
szerkezeti adatokból számított porfelvételek

A porított mintákra sokkal jobb illeszkedés mutatkozott, de az A módosulatra továbbra is
viszonylag nagy volt a szórás, különösen a nagy koncentrációk tartományában. A jelenség
valószín oka a keverékek mintatartóba töltésének rossz reprodukálhatósága, amely a porozitás
változását, valamint összetétel-függ kitüntetett orientációt okoz a felületen. Mindkett
kezelhet az abszolút intenzitások helyett relatív skála alkalmazásával. Mivel a bels standardok
mintába vitele további keverési eljárást igényel, amely ismét inhomogenitási problémákat
okozhat, a relatív skálát oly módon hoztam létre, hogy a két módosulat jellemz intenzitásának
arányát képeztem. Konkrétan, némi korrekcióval 51-nek megfelel en, az Ib/(Ib+Ia(Ib0/Ia0)
hányadost ábrázoltam az A módosulat tömegtörtje függvényében, ahol Ib a B módosulat 11,6° 2
vonalának, Ia pedig az A módosulat 18,7° 2 vonalának integrált intenzitása az adott keverékben,
Ib0 és Ia0 pedig a tiszta formákban. Mivel a porított mintákban Ib0=Ia0 (statisztikailag, de
véletlenül!), a korrekcióra nem volt szükség, vagyis a nevez második tagjának hányadosát
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elhagytam. Az eredmény lineáris összefüggés volt a teljes koncentráció-tartományban, jó
korrelációs koefficienssel és az ismételt mérésekre meghatározható elfogadhatóan kis szórással
(54. ábra). A porított minták esetében ismét sokkal kisebb szórást tapasztaltam, ami igazolta,
hogy a porítás hatékony a kitüntetett orientációs, abszorpciós és szemcseméret-statisztikai
problémák csökkentésében.

54. ábra. Az XRPD módszer kalibrációs összefüggései a famotidin B módosulatára: a porítatlan (balra) és
a porított mintákra (jobbra). Az ordináta a 11,6o 2 reflexiónak a 11,6 és 18,7o 2 reflexiók intenzitásával
képzett hányadosa, a korrekciós faktor a tiszta formákra meghatározott intenzitások aránya

A kimutatási határt (Limit Of Detection, LOD) és a meghatározási határt (Limit Of Quantitation,
LOQ) a vakminta szórásának 3,3-, illetve 10-szeresének a kalibrációs egyenes meredekségével
való osztásával számítottam 156, azzal, hogy a vakminta (a megfelel tiszta komponensek) helyett
a 3 %-os keverékeket használtam, melyeket ötször mértem meg. A modell pontosságát mutató
mérések átlagát, valamint a meghatározott LOD és LOQ értékeket, a többváltozós adatelemzési
módszerek eredményével együtt a 8. táblázat mutatja. A B módosulatra vonatkozó 2 % körüli
kimutatási határ elfogadható, az A módosulatra ez azonban csak a porított mintákon érhet el.
A kemometriai adatelemzést PCR, CLS és PLS módszerekkel végeztem a TQ Analyst
szoftverrel a diffraktogramok adatel készítését (preprocesszálását) követ en. A felhasznált
diffrakciós szögtartomány 10,0–32,5° 2 volt, ami a teljes mért tartománytól annyiban
különbözik, hogy kihagytam az A módosulat 33,4° 2 reflexióját, mert intenzitása kimondottan
nagy szórást mutatott. Sz kebb tartomány, illetve több kisebb részlet keresése gyengébb
modelleket eredményezett. Egy lineáris alapvonal korrekciót követ teljes diffraktált intenzitásra
történ normálás, az adathalmaz centrálása és varianciaskálázás együttes alkalmazása bizonyult a
leghatékonyabb adatel készítésnek. Az adatok simítása nem eredményezett jelent s javulást. A
CLS módszer gyenge, a PCR és PLS viszont egyaránt viszonylag jó modellt adott. A modell
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jóságának mér számaként a lineáris korrelációs koefficienst (r), valamint az RMSEC, RMSECV
és RMSEP értékeket (a definíciókat lásd az 1.4.6. fejezetben) hasonlítottam össze, továbbá
megvizsgáltam a keresztvalidációs reziduumok eloszlását, a modellt felépít f komponensek
számát és az els f komponens százalékos részesedését a spektrális változás magyarázatában. A
legfontosabb eredményeket a 6. és 7. táblázat tartalmazza, rendre a porítatlan és porított
mintákra. Az els
deriváltak felhasználása jobb bemeneti adatsornak bizonyult a
diffraktogramoknál. Ez azért meglep , mert a különböz polimorf módosulatok diffraktogramjai
eleve jelent sen különböznek, ellentétben pl. a rezgési spektrumokkal, amelyeket illet en a
deriválás gyakran szükséges a spektrális különbségek kihangsúlyozása érdekében. A deriválást
követ durva simítás további javulást eredményezett, ami a porítatlan minták esetében még
kifejezettebb. Mindez valószín leg annak tulajdonítható, hogy ugyanazon mintákra jelent sen
különböz diffraktogramokat eredményeztek a mérések, minthogy mind az abszolút, mind a
relatív intenzitások változása viszonylag nagy volt. Ennek a változásnak a kiátlagolásához van
szükség a normálásra, a deriválást követ simítás pedig tovább csökkenti a nem koncentrációtól
függ intenzitásváltozásokat. A simítás mértékét a Norris derivált sz r szegmensméretének és a
szegmensek közötti távolságnak változtatása révén úgy optimalizáltam, hogy a modell a
legkisebb RMSEP értéket adja. A 6. és 7. táblázatból látható, hogy a legjobb modellt a PLS
módszer eredményezte a simított derivált diffraktogramokon, mind a porítatlan, mind a porított
minták adathalmazára. A korrelációs koefficiens, valamint az RMSEC, RMSECV és RMSEP
értékek is egyhez nagyon közeliek, a reziduumok eloszlása pedig véletlenszer a koncentráció
függvényében. A szükséges f komponensek száma, valamint az els f komponens teljes
változást magyarázó részesedése alapján a porított minták adatsorára illesztett modell felülmúlja
a porítatlan mintákét. Ez az egyváltozós adatelemzés hasonló eredménye alapján nem meglep .
6. táblázat. A porítatlan minták XRPD adatain felépített kemometriai modellek teljesítményjellemz i
módszer
r
RMSEC
RMSECV
RMSEP
CV reziduumok 5
faktorok száma
% PC1 6

egyváltozós
int. arány
0,9965
5,988
3,468
+

diffraktogram 1
PCR
PLS
0,9995 0,9996
1,270
1,090
1,820
1,780
1,270
1,200
+
+
7
6
85,18
85,18

1

1. d. 2
PCR
PLS
0,9996 0,9999
1,120
0,686
1,600
1,530
1,290
1,260
+
+
9
3
70,98
70,98

1. d. sim. 3
PLS
0,9997
1,010
1,700
1,490
+
3
89,12

terület 4
PLS
0,9990
1,760
1,970
1,910
+
3
97,27

10,0–32,5° 2 tartomány
a diffraktogram els deriváltja
3
a diffraktogram els deriváltja Norris derivált sz r vel simítva (szegmens hossza=17, távolság=2 adatpont)
4
a 11,6; 14,4; 18,0 és 18,7° 2 szögeknél jelentkez reflexiók integrált intenzitása
5
a „+” és „-” jelek rendre arra utalnak, hogy a reziduumok eloszlása véletlenszer vagy sem zéró körül a
koncentráció függvényében (utóbbi esetben görbület és/vagy menet figyelhet meg)
6
az els f komponens százalékos hozzájárulása a spektrális változáshoz a választott tartományban
2
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7. táblázat. A porított minták XRPD adatain felépített kemometriai modellek teljesítményjellemz i
módszer
r
RMSEC
RMSECV
RMSEP
CV reziduumok 5
faktorok száma
% PC1 6

egyváltozós
int. arány
0,9993
3,916
3,699
+

diffraktogram 1
PCR
PLS
0,9997 0,9997
1,050
0,974
1,380
1,400
1,270
1,340
4
3
92,39
92,39

1. d. 2
PCR
PLS
0,9995 0,9995
1,270
1,240
1,380
1,380
1,130
1,130
+
+
1
1
84,77
84,77

1. d. sim. 3
PLS
0,9997
1,050
1,450
1,060
+
2
94,36

terület 4
PLS
0,9992
1,650
1,900
1,690
+
3
95,76

1

10,0–32,5° 2 tartomány
a diffraktogram els deriváltja
3
a diffraktogram els deriváltja Norris derivált sz r vel simítva (szegmens hossza=9, távolság=2 adatpont)
4
a 11,6; 14,4; 18,0; 18,7 és 21,4° 2 szögeknél jelentkez reflexiók integrált intenzitása
5
a „+” és „-” jelek rendre arra utalnak, hogy a reziduumok eloszlása véletlenszer vagy sem zéró körül a
koncentráció függvényében (utóbbi esetben görbület és/vagy menet figyelhet meg)
6
az els f komponens százalékos hozzájárulása a spektrális változáshoz a választott tartományban
2

A táblázat adatai alapján az is látható, hogy az egyváltozós, intenzitásarányt felhasználó elemzés
gyengébb modellt ad, mint az említett PLS. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy a kemometriai
módszer sokkal kevésbé érzékeny a kitüntetett orientáció következtében jelentkez ,
koncentrációtól független intenzitásváltozásokra. A táblázatok ugyancsak tartalmazzák néhány A
és B módosulatra jellemz reflexió integrált intenzitását felhasználó PLS modell jellemz it is.
Tekintettel arra, hogy az egyedi reflexiók intenzitásánál ez az eljárás is több adatot használ fel,
az egyváltozós módszernél jobb illeszkedést ad. A teljes diffraktogramokat felhasználó
modelleknél azonban gyengébben teljesít.
A kemometriai modellek kimutatási és meghatározási határát az egyváltozós esethez hasonlóan
becsültem, azzal, hogy a kalibrációs egyenes a számított koncentrációt a névleges koncentráció
függvényében ábrázoló egyenes volt. Az eredményeket a 8. táblázat mutatja. A kimutatási határ
mindkét módosulatra 2 % körüli, a porítatlan és porított mintákra egyaránt. Ez igazolja a 6. és 7.
táblázat adatait, vagyis, hogy a két adatsorra épített modell hasonlóan teljesít. Az A módosulat
kimutatási határa a porítatlan mintákban azonban 6 %-ról 2 %-ra csökkent, ami a többváltozós
adatelemzés el nyének egyértelm bizonyítéka.
8. táblázat. Az egy- és többváltozós XRPD módszerek kimutatási és meghatározási határa
egyváltozós módszer
porított
porítatlan
A forma B forma A forma B forma
a 3 %-os keverék
összetétele (tömeg %)
LOD (tömeg %)
LOQ (tömeg %)

többváltozós módszer
porítatlan
porított
A forma B forma A forma B forma

2,5

2,5

4,0

2,6

3,4

4,1

1,8

4,0

6,2
18,9

1,9
5,8

1,3
3,9

2,4
7,2

1,9
5,9

1,4
4,2

2,1
6,2

2,0
6,0
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3.3.2. A famotidin polimorf keverékeinek mennyiségi analízise Raman spektroszkópiával

Az 3.3.1. fejezetben ismertetett módon készült famotidin polimorf keverékek Raman spektrumát
is megmértem, hogy egy- és többváltozós modelleket építsek az adathalmazon, amelyeket azután
egymással és az XRPD módszerrel össze tudok hasonlítani. Az 55. ábra a két módosulat Raman
spektrumának jellemz en különböz részletét mutatja. Látható, hogy a 658 cm-1-es sáv az A, míg
a 740 cm-1-es a B módosulatra egyértelm en jellemz , spektrális átlapolástól gyakorlatilag
mentes.

55. ábra. A famotidin A (piros, fent) és B módosulata (kék, lent) Raman spektrumának jellemz részlete

A tiszta polimorf módosulatok és minden keverékminta mérését háromszor végeztem el, minek
során új mintarészletet töltöttem a mintatartóba. A korábbi tapasztalatoknak megfelel en a mért
abszolút Raman intenzitás nem csak a keverékekre, hanem a tiszta módosulatokra is változott. A
mintatartóba töltött anyag újabb részletére fókuszálva átlagosan 8 % volt a szórás, de egyes
keverékekre ez a 25 %-ot meghaladta. Ez nem a spektrométer instabilitásának eredménye, mivel
ugyanazon mintarészletnek 1 %-nál kisebb volt a szórása több napon keresztül ismételve a
méréseket. A minták ugyanabban a mintatartóban kerültek a spektrométerbe, lehet ség szerint
teljesen egyformán tömörített sík felületet alkotva, végtelen vastagnak tekinthet rétegben. A
pozícionálási hiba kizárható, mivel minden adatgy jtést megel z automatikus fókuszálás
történt. Az intenzitás ilyetén változása fénytörési és polarizációs jelenségekt l származhat, amit a
nem teljesen véletlenszer en orientált kristályok okozhatnak a különböz mintapozíciókban.
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Mivel a Raman spektrumokat általában relatív skálán szokás értelmezni 60, ez a polimorf
módosulatok jellemzésében nem okoz gondot. A mennyiségi analízist azonban azért zavarja
meg, mert nem egyértelm , milyen jelre végezzük el a normálást. A famotidin esetében az A
módosulat 1330 cm-1-es, és a B módosulat 1333 cm-1-es sávja közel azonos intenzitású, így az
1330-1333 cm-1-es intervallumban mérhet sáv intenzitása az összetétellel nem változik. Ezért
mind az egyváltozós, mind a többváltozós adatelemzés ennek a sávnak a kétpontos lineáris
alapvonal korrekcióval meghatározott intenzitására normálást követ en végeztem.
Az egyváltozós elemzést a TQ Analyst Lambert-Beer függvényével hajtottam végre, amely
ugyanazt teszi (sokkal gyorsabban), mint ami manuálisan elvégezhet az Omnic adatértékel
szoftver és alkalmas statisztikai m veletek (pl. MS Excel) felhasználásával: a kiválasztott sáv
(658 cm-1-nél az A, 740 cm-1-nél a B módosulatra) integrált intenzitásának megmérése kétpontos
lineáris alapvonal korrekciót követ en, ennek hányadosát képezve az 1330-1333 cm-1-es sáv
intenzitásával, majd az értékek ábrázolása a koncentráció függvényében. A számított
koncentrációra viszonylag nagy szórást tapasztaltam, átlagosan 12-15 relatív %-ot, mind a
porítatlan, mind a porított mintákra. Egyes kevés A módosulatot tartalmazó mintára azonban
20 %-nál nagyobb relatív szórás adódott, s a leginkább elgondolkodtató az volt, hogy ez a
koncentrációval nem csökkent szabályosan. Ugyan az összefüggés lineárisnak bizonyult, felt n
volt, hogy az illeszkedés jelent sen megjavult, ha a három mért spektrum átlagát használtam fel.
Ráadásul az említett minták spektrumain szemmel látható módon jelent sen változott az A
módosulat 658 cm-1-es sávjának intenzitása (normálást követ en is). A hiba forrása egyértelm en
a keverékek inhomogenitása volt a lézernyaláb, azaz a mérési térfogat léptékén mérve. A
problémát ismételt mérésekkel oldottam meg.
Mivel az alkalmazott spektrométer adatgy jt szoftvere képes több mérést végezni el re definiált
pozíciókról, a tárgyasztal (MicroStage egység) mozgatása révén, csak a megfelel mintatartó
egységre volt szükség, amellyel ez kihasználható. A konstrukciót az 56. ábra mutatja. A mintát a
4 mm-es saválló acéllemezbe fúrt lyukakba a lemez „fonákjáról” töltjük be, miközben azt a
„színén” egy szilárd felülettel megtámasztjuk. A töltést az ábrán jobbra látható segédeszköz
jelent sen megkönnyíti. Ezt a lyukra illesztjük, garatába spatulával betöltjük a mintát, majd a
rúddal enyhe nyomást alkalmazva egyenletesen tömör, sík mintafelszínt alakítunk ki. A
spektrométer asztalának mérete és a betöltés kényelmi szempontjai alapján 12 minta pozíció
biztosítása bizonyult indokoltnak (melyet természetesen nem minden esetben szükséges teljesen
kihasználni). Az ábrán vázolt módon a szoftverben beprogramozva a kívánt mintavételi rácsot,
történik ezután a mérés. Az egyes pontokról mért spektrumokat a program automatikusan
átlagolja, de az egyedi felvételek is meg rizhet k.
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56. ábra. A Raman spektroszkópia polimorf összetétel meghatározását célzó mérésekhez használt
mintatartó egysége: a tárgyasztal (balra), valamint a mintatölt (jobbra)

A famotidin keverékekre 2,5 x 2,5 mm területen 25 pont elegend nek bizonyult, 500 mW
gerjeszt teljesítmény mellett (ezt találtam a legnagyobb, minta által jól tolerált értéknek) már 4
egyedi felvételt akkumulálva értékelhet spektrumot kaptam minden pontról. Az így gy jtött
adatsorozatra épített modell jellemz it, a többváltozós adatelemzés eredményeivel együtt, a
9. táblázat mutatja. Az intenzitás (y) – koncentráció (x) összefüggés y = 0,0584 x + 0,1078,
illetve y = 0,0494 x + 0,0184 volt az A, illetve a B módosulatra.
A kemometriai modelleket a TQ Analyst PCR, CLS és PLS algoritmusaival építettem, az
eredményeket a 9. táblázat mutatja. Az egyváltozós esetben alkalmazott normálás bizonyult itt is
a legjobb adatel készítési m veletnek, a MSC és SNV valamivel gyengébb eredményt adtak. Az
adatok centrálása jelent sen javította a modellt, a variancia skálázás azonban valamelyest
ellenkez hatást okozott. A PLS minden esetben felülmúlta a másik két eljárást, de nem
jelent sen. A teljes spektrális tartományt (3500–200 cm-1) felhasználó modellek pontos és precíz
eredményt adtak, de a reziduumok görbületet mutattak a koncentráció függvényében. Ez
problémára utalhat a robusztusságot illet en. A 2880–1700 cm-1-es, csak zajt tartalmazó,
tartomány elhagyása nem okozott javulást. A megfelel spektrumtartományok kiválasztásával
azonban, amelyek a két polimorf módosulat különbségére leginkább jellemz ek, kisebb RMSEC
és RMSEP értéket sikerült elérnem egyetlen f komponenssel. Az els és második
spektrumderiváltak használatával már véletlen volt a reziduumok eloszlása is. Érdekes
megfigyelni, hogy a legjobbnak bizonyult PLS modell (a 9. táblázatban félkövérrel szedett),
amely három sz k spektrumtartomány (2904–2889, 763–732 és 668–648 cm-1) els deriváltját
használja, nem csak 0,999-es r2-et, és 0,8-as RMSEP-et eredményez, de a spektrális változás
99 %-át is megmagyarázza a teljes (3500–200 cm-1) tartományban. A modell els faktorának
- 105 -

A famotidin polimorf keverékeinek mennyiségi analízise Raman spektroszkópiával

„loading” spektruma gyakorlatilag teljesen megegyezik a két módosulat spektrumának
különbségével.
9. táblázat. A Raman spektroszkópiai módszerek teljesítményjellemz i
módszer
r
RMSEC
RMSECV
RMSEP
CV reziduumok 5
faktorok száma
% PC1 6

A forma B forma TT 1 spektrum TT 1.d.2 HT 3 1.d.
Lambert-Beer
PCR
PLS
PLS
PLS
0,9986
0,9994
0,9994
0,9995 0,9994 0,9995
2,115
1,420
1,420
1,327 1,410 1,300
2,543
1,580
1,580
1,427 1,820 1,550
1,968
1,100
1,110
0,617 0,703 0,701
+
+
3
2
1
1
99,94
99,01
99,07
99,94 99,12 99,12

VT 4
PLS
0,9995
1,210
1,490
0,616
2
99,70

VT 1.d.
PCR
PLS
0,9994 0,9994
1,400 1,400
1,560 1,560
0,838 0,837
+
+
1
1
99,37 99,37

VT 2.d.
PLS
0,9993
1,460
1,630
0,824
+
1
98,71

1

teljes mért spektrumtartomány: 3500–200 cm-1
1.d.: els derivált, 2.d.: második derivált spektrum
3
hasznos spektrumtartomány: 3475–2280 és 1700–220 cm-1
4
választott spektrumtartomány: 2904–2889, 763–732 és 668–648 cm-1
5
a „+” és „-” jelek rendre arra utalnak, hogy a reziduumok eloszlása véletlenszer vagy sem zéró körül a
koncentráció függvényében (utóbbi esetben görbület és/vagy menet figyelhet meg)
6
az els f komponens százalékos hozzájárulása a spektrális változáshoz a választott tartományban
2

A módszerek kimutatási és meghatározási határa az XRPD módszerekéhez hasonlóan történt. A
3 %-os keverékeket ötször mértem meg, az összetétel szórását pedig megszoroztam 3,3-mal,
illetve 10-zel, majd elosztottam a kalibrációs egyenes meredekségével. Utóbbi a PLS és az
egyváltozós Lambert-Beer módszer estében 1, de az egyváltozós adatsoron elvégeztem a becslést
a fentebb közölt két egyenlet alapján is. A 10. táblázat mutatja a keverékekre mért átlagot,
valamint a LOD és LOQ értékeket.
10. táblázat. Az egy- és többváltozós adatelemz Raman módszerek kimutatási és meghatározási határai
int. – konc. 1
A forma B forma
a 3 %-os keverék
összetétele (tömeg %)
LOD (tömeg %)
LOQ (tömeg %)
1
2

becsült – névleges 2
A forma B forma

többváltozós módszer
B forma
A forma

3,1

3,3

3,1

3,3

3,1

3,0

2,6
7,8

0,9
2,6

2,5
7,6

0,8
2,5

1,2
3,7

0,9
2,8

a kalibrációs egyenes a mért Raman intenzitás a koncentráció függvényében
a kalibrációs egyenes az el rejelzett koncentráció a névleges koncentráció függvényében

Az egyváltozós módszerrel a B módosulat kimutatási határa az A módosulaténak mintegy
egyharmada, 1 % alatti. Valójában ez megfigyelhet a spektrumok szemrevételezésével is. A
3 % A módosulatot tartalmazó keverékben a 658 cm-1-es sáv intenzitása változik mérésr l
mérésre. A B módosulat 740 cm-1-es sávja nem mérhet a 3 % B módosulatot tartalmazó
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keverékben, de a sávalak ebben a spektrumtartományban szinte tökéletesen reprodukálható. Az
ok feltehet en a kevés A módosulatot tartalmazó minták rosszabb homogenitása (erre fentebb
már utaltam), ami vélhet en a módosulat nagyobb szemcsemérete eredményezte rosszabb
keverhet ségének következménye.
A PLS módszer hasonló kimutatási és meghatározási határt eredményezett, lényeges különbség
azonban, hogy az A módosulat kimutatási határa ez esetben jelent sen kisebb, a B módosulatét
közelít . Ennek alapján feltételezhet , hogy az egyváltozós módszer rosszabb kimutatási határa
nemcsak inhomogenitás, hanem a 658 cm-1-es sáv intenzitásának pontatlan mérésének
következménye is, amely a PLS módszert kevésbé befolyásolja. A jelenség vélhet en a
jelalakkal van összefüggésben: a Lambert-Beer módszer egyetlen paraméterrel jellemzi a sávot, a
PLS viszont az adott tartományba tartozó összes adatponttal. Érdemes megfigyelni, hogy minden
módszer esetében helyes a 3 %-os keverék meghatározott összetétele. Ennek alapján
feltételezhet , hogy a meghatározási határ ez alatti, még az egyváltozós módszerrel az A
módosulatra becsült 7,8 % ellenére is.
A módszerek szemcseméret változásával szembeni robusztusságát a porított mintákkal
ellen riztem. A 3 % A, illetve B módosulatot tartalmazó porított minták ötször ismételt mérése
során a Lambert-Beer módszer rendre 2,7 (0,8) % A és 3,4 (0,2) % B, míg a PLS 2,2 (0,9) % A
és 2,9 (0,3) % B módosulatot eredményezett. A zárójelben látható korrigált tapasztalati szórások
mutatják, hogy a meghatározott LOD és LOQ értékek jó közelítések, továbbá, hogy értékük a B
módosulatra kisebb. Annak érdekében, hogy a fejlesztett XRPD és Raman módszerek gyakorlati
alkalmazhatóságáról további információt szerezzek, ismeretlen összetétel , különböz
körülmények között kristályosított famotidin polimorf keverékek összetételét határoztam meg
velük. A keverékminták szemcsemérete és habitusa is különbözött a kalibrációs összefüggések
meghatározására és a módszerek validálására használt mintákétól. Ez 2-es és 3-as minta esetében
olyan mérték kitüntetett orientációt eredményezett, hogy röntgen-pordiffraktogramjuk teljesen
más relatív intenzitásokat mutatott, mint az A és B módosulat bármilyen összetétel keverékére
elvárható lett volna. Ezért a minták XRPD mérését porítást követ en is elvégeztem. A
11. táblázat mutatja, hogy az egy- és többváltozós módszerek meghatározta összetétel viszonylag
jó összhangban van egymással. Ugyancsak jó az egyezés a Raman spektroszkópiával és a porított
mintákon végzett röntgendiffrakciós mérésék eredménye között is. A 2-es és 3-as minta
kivételével az egyezés a porítást megel z és azt követ XRPD vizsgálat eredményére is jó, ezen
két minta (különösen a 3-as számú) összetételét azonban porítás nélkül jelent s hibával határozza
meg a röntgendiffrakciós módszer. Hogy a Raman módszerekkel meghatározott összetétel van
közelebb a valóshoz, azt egyértelm vé teszi a mért XRPD intenzitásarányok jelent s eltérése a
várttól. A famotidin keverékek polimorf összetételének meghatározására szolgáló Raman
spektroszkópiai módszer tehát nemcsak gyorsabb (6,5 perc mérési id , szemben az XRPD
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vizsgálat igényelte 15 perccel), de megbízhatóbb eredményt is szolgáltat, továbbá a minta
másodlagos tulajdonságaira (szemcseméret, kristályhabitus) is kevésbé érzékeny.
11. táblázat. Az ismeretlen összetétel famotidin keverékek meghatározott összetétele *

1. minta
2. minta
3. minta
4. minta
5. minta
6. minta

XRPD porítatlan
int. arány
PLS
%A
%B
%A
%B
98,3
97,0
1,7
3,0
60,4
70,2
39,6
29,8
74,3
65,3
25,7
34,7
93,2
90,3
6,8
9,7
95,0
92,5
5,0
7,5
96,1
95,3
3,9
4,7

XRPD porított
int. arány
PLS
%A
%B
%A
%B
96,2
97,4
3,8
2,6
65,0
66,8
35,0
33,2
92,3
88,2
7,7
11,8
92,2
90,1
7,8
9,9
92,7
92,0
7,3
8,0
94,6
95,3
5,4
4,7

Raman
Lambert-Beer
PLS
%A
%B
%A
%B
93,4
96,2
2,7
3,8
73,2
68,8
34,0
31,2
91,8
91,9
9,6
8,1
92,0
89,5
10,3
10,5
91,6
91,1
9,1
8,9
92,3
95,2
4,6
4,8

*

az A és B módosulat becsült összetételének összege az egyváltozós Raman módszer esetében nem 100 %. Mivel a
pontosabb eredményt vélhet en a kevés formát mér kalibrációs összefüggés szolgáltatja, ezeket az adatokat
emeltem ki. A jobb áttekinthet ség kedvéért a többi módszer esetében is hasonlóan jártam el

3.3.3. A clopidogrel-biszulfát kis mennyiség stabil formájának meghatározása rezgési
spektroszkópiával

A clopidogrel, (S)- -(2-klorofenil)-6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H)-ecetsav-metilészter,
trombocita aggregációt gátló hatása miatt infarktusok kezelésére használatos hatóanyag. A
vegyület S-(+) enantiomerének kénsavval képzett sója kapható kereskedelmi forgalomban,
amelynek köznapi neve clopidogrel-biszulfát (57. ábra).
CH3OOC
*

N

H2SO4

Cl
S

57. ábra. A clopidogrel-biszulfát szerkezeti képlete

A vegyület II-es módosulatára az originátor Sanofi 157, az amorf formára és néhány szolvátra
pedig a Teva 158 nyújtott be szabadalmi oltalmi igényt. A kémiai alapszabadalom 159
eredményezte I-es módosulat azonban már az egész világon szabad a generikus fejlesztés
számára. A clopidogrel-biszulfát I-es és II-es módosulata enantiotróp viszonyban vannak
egymással 66, 157, szobah mérsékleten a II-es módosulat a termodinamikailag stabilabb forma.
Ennek következtében fennáll a lehet sége a II-es módosulat megjelenésének a tiszta I-es
módosulat mellett, mind a hatóanyag el állítása, mind a kés bbi tárolás során. Mivel a generikus
fejlesztést egyel re csak az I-es módosulattal célszer folytatni, minden generikus gyártó
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számára nagy a jelent sége mindazon analitikai módszereknek, amelyek a II-es módosulat I-es
forma melletti mennyiségi meghatározására alkalmasak. Egy nemrégiben megjelent közlemény
egy ilyen röntgen-pordiffrakciós módszert ismertet 56. A szerz k teljes diffraktogram felbontó és
hagyományos közvetlen módszert alkalmaztak a mennyiségi meghatározásra a 10–80 % I-es
módosulat tartalmazó I-es és II-es forma keverékében. A módszer kimutatási határát 1-2 %-ra
becsülték mindkét formára. A már idézett korábbi tanulmány 66 transzmissziós FT-IR
spektroszkópiai módszert alkalmazott a clopidogrel-biszulfát polimorf összetételének
meghatározására. A szerz k szerint azonban a módszer alkalmatlan kevés II-es módosulat
meghatározására, mivel a forma jellemz rezgési sávjai a spektrumban nem láthatóak 30 %
koncentráció alatt.
Célom olyan FT-IR és FT-Raman módszerek kidolgozása volt, amelyek a clopidogrel-biszulfát
kevés II-es módosulatának meghatározására alkalmasak az I-es módosulat mellett. Mivel saját
tapasztalataim szerint önmaga egyik módszer sem képes mintegy 10 %-nál kevesebb II-es forma
kimutatására, kemometriai adatelemzést alkalmaztam.
A tiszta I-es és II-es módosulatú clopidogrel-biszulfát mintákat a Richter TEKÜ III-ban
(Technológiai Kísérleti Üzem) állították el . A polimorf tisztaságot XRPD módszerrel
állapítottam meg, amely az irodalmi forrásnak 56 megfelel en, saját tapasztalataim szerint
legalább 1 % polimorf keresztszennyezés kimutatására alkalmas. Az 1, 2, 5, 8, 10 és 15 % II-es
módosulatot tartalmazó kalibrációs, valamint a 3, 7 és 11 % II-es módosulatot tartalmazó
validációs polimorf keverékeket a két forma pontosan lemért mennyiségének összekeverésével
állítottam el . A II-es forma mért mennyiségéhez három részletben adtam az I-es módosulat mért
mennyiségét oly módon, hogy minden lépésben közel azonos tömeg port keverjek össze.
Minden lépést követ en kb. 1 perces finom rléssel végeztem a homogenizálást egy
achátmozsárban, hogy végül 200 mg keveréket kapjak. A több száz m-es kristálykonglomerátumokat tartalmazó tiszta módosulatokat a keverés el tt 3 percig porítottam egy
porcelán mozsárban, hogy megkönnyítsem az összemérést követ keveredést. Az XRPD
mérések nem mutatták polimorf átalakulás jelét a porítás hatására. A sokváltozós adatelemzést, a
famotidin polimorf keverékeihez hasonlóan, a TQ Analyst CLS, PCR és PLS algoritmusaival
végeztem.
3.3.3.1.

FT-IR spektroszkópia és kemometria

Minden mintát háromszor mértem meg, azaz három pasztillát készítettem minden keverékb l. A
mért abszolút abszorbancia nemcsak attól függ en változott, hogy mennyi clopidogrelbiszulfátot kevertem össze adott mennyiség KBr-dal, hanem a két komponens achátmozsaras
összeporításának idejét l és er sségét l, továbbá a préselés idejét l és az alkalmazott nyomástól
is. Ez a változás jelent sen nagyobb volt, mint amit a készülék instabilitása vagy az összetétel
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változása eredményezett. Ennek alapján a polimorf keverékek és a KBr pontos mennyiségének
összemérése feleslegesnek t nt. A pasztillák oly módon készültek, hogy a mért maximális
abszorbancia közelítse az egységet (az értékek 0,63 és 1,56 között változtak).
Az 58. ábra mutatja, hogyan változik a clopidogrel-biszulfát keverékek IR spektruma a II-es
módosulat relatív mennyiségének növekedésével. A módosulat jellemz rezgési sávjai 1439,
1058, 1029, 883, 867, 773 és 568 cm-1-nél, mint vállak jelennek meg, s a változás különösen a
derivált spektrumokon követhet jól. A többváltozós adatelemzést a spektrumokon, valamint
azok els és második deriváltján is elvégeztem, a teljes mért spektrumtartományon és
kiválasztott tartományokon egyaránt. Az els derivált adatsor eredményezte a legjobb
modelleket, s a legérdekesebb eredményeket a 12. táblázat tartalmazza. A centrálás és variancia
skálázás hasznos adatel készítési eljárásnak bizonyult, ahogyan az MSC úthosszkorrekció
alkalmazása is. Ugyanakkor a spektrumok normálása a mindkét módosulatra jellemz 1753 cm-1es sáv intenzitására, és az SNV korrekció sem adtak lényegesen rosszabb eredményt.

58. ábra. A clopidogrel-biszulfát polimorf keverékeinek IR spektrumai (fent) és azok els deriváltja
(lent): a tiszta I-es, az 1, 2, 5, 8, 10 és 15 % II-es módosulatot tartalmazó keverék, valamint a tiszta II-es
módosulat két spektrumrészlete
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A 12. táblázat eredményei mutatják, hogy hasonlóan nagy lineáris korrelációs koefficiens és
kicsiny RMSEC érték érhet el mind a teljes, mind a kiválasztott spektrumtartományokon. A
PLS minden esetben felülmúlta a CLS és PCR algoritmusokat, a különbség azonban nem
látványos. A teljes spektrumtartomány és a koncentráció változására elvileg jellemz tartomány
(a clopidogrel-biszulfát esetében 3150–2700 és 1550–405 cm-1) adatain azonban csak 3 vagy 4
faktorral érhet el a legkisebb RMSECV és RMSEP érték. Ráadásul a keresztvalidációs
reziduumok eloszlása nem véletlenszer , a koncentráció függvényében menetük van. Ez a
túlillesztés jele lehet. Ezzel szemben a gondosan kiválasztott spektrumtartományokon a CLS,
PCR és PLS módszer egyaránt egyhez közeli korrelációs koefficienst, kicsiny RMSEC értéket,
véletlenszer reziduum-eloszlást és 0,1-0,2 körüli RMSEP értéket eredményez. Ráadásul a
szükséges faktorok száma egy, az RMSECV minimumának meghatározása alapján. Ez arra utal,
hogy a modell magyarázta spektrális változás csupán a koncentráció változásától ered. A
legalkalmasabb spektrumtartományok kiválasztását a következ módon végeztem. El ször
lokalizáltam azon tartományokat, ahol a két polimorf módosulat a legjobban különbözik. Majd a
kalibrációs keverékek derivált spektrumának alapos megfigyelésével meghatároztam a
tartományok határát, ahol a jelalak a koncentrációval monoton a leginkább változott. Végül
összehasonlítottam a különböz
tartományok kombinációjával felépített modellek
teljesítményjellemz it, hogy a legjobbat megtaláljam. Ezt a 12. táblázatban félkövérrel jelöltem.
12. táblázat. Az IR adatsoron felépített különböz kemometriai modellek teljesítményjellemz i
1. derivált
IR spektrum
r
RMSEC
RMSECV
RMSEP
CV reziduumok4
faktorok száma
% PC 1 5

teljes tartomány1
CLS
PCR
PLS
0,9952 0,9970 0,9997
0,497
0,394
0,126
0,679
0,795
0,562
0,416
0,335
0,247
-4
4
60,6
60,6
60,6

hasznos tartomány2
CLS
PCR
PLS
0,9967 0,9989 0,9995
0,411
0,241
0,154
0,562
0,661
0,541
0,278
0,172
0,174
3
3
69,62
69,62
69,62

választott tartomány3
CLS
PCR
PLS
0,9979 0,9974 0,9976
0,328
0,363
0,354
0,537
0,553
0,553
0,205
0,134
0,124
+
+
+
1
1
95,88
95,88
95,88

1

4000–400 cm-1
3150–2700 és 1550–405 cm-1
3
1440–1430, 1063–1029, 904–870, 780–767 és 575–565 cm-1
4
„-” és „--" azt jelentik, hogy a reziduumok eloszlása nem, illetve kifejezetten nem véletlenszer zéró körül a
koncentráció függvényében (görbület és/vagy menet figyelhet meg), míg „+” véletlenszer eloszlásra utal
5
az els f komponens százalékos hozzájárulása a spektrális változáshoz a választott tartományban
2

Az 59. ábra mutatja a becslés relatív hibája (Rel. Diff.) és a relatív szórás (RSD) változását a
koncentrációval. Mivel a korrigált tapasztalati szórás közel konstans, az RSD reciprok függvény
szerint csökken a koncentrációval. A kimutatási határ (LOD) és meghatározási határ (LOQ)
becslését a vakminta, azaz a tiszta I-es módosulat, összetételére számított szórás 3,3, illetve 10szereseként becsültem 156.
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59. ábra. A becslés relatív hibájának (balra) és a relatív szórásnak (jobbra) függése a koncentrációtól az
IR kemometriai módszer esetében

A kalibrációs egyenes a becsült koncentráció a névleges függvényében, s az érzékenység nem
szignifikánsan különbözik az egységt l. A 0,2 % szórásnak megfelel en LOQ=0,7 % és
LOQ=2,0 % II-es módosulatot kaptam. Megvizsgáltam, mennyiben változik a kimutatási és
meghatározási határ, ha minden keverékmintára (nem csak a kalibrációs, hanem a validációs
mintákra) meghatározott szórást is figyelembe veszem a becsléshez. Ehhez a koncentráció
függvényében ábrázolt RSD adatsorra egyparaméteres reciprok függvényt illesztettem a
Mathematica 7.0 legkisebb négyzetes algoritmusával. Az 59. ábrán látható egyenlet megoldása
RSD=33 %-ra és 10 %-ra rendre LOD=0,5 %-ot és LOQ=1,7 %-ot eredményezett.
3.3.3.2.

FT-Raman spektroszkópia és kemometria

A clopidogrel-biszulfát minták Raman spektrumait a 3.3.2. fejezetben ismertetett mintatartó
egység segítségével mértem meg. Minden keveréket (és tiszta formát) háromszor töltöttem be, és
minden mintáról 9 pontból vettem fel spektrumot. Pontonként 64 felvételt akkumuláltam
750 mW gerjeszt teljesítmény mellett. Mivel ez volt az els próbálkozásom a mintatartóval,
csak kés bb jöttem rá, hogy a famotidin esetében közölt optimalizálást elvégezve jóval kevesebb
mérés elegend lett volna. Az eredmény mindenesetre 189 kalibrációs és 81 validációs spektrum
lett, mindegyik értékelhet en jó felbontással és jel/zaj viszonnyal. A teljes adatsor
felhasználásával a kalibrációs egyenes körül nagymértékben szórtak az adatok. Ennek oka, hogy
jelent s különbségek voltak az egyes azonos összetétel minták különböz pozícióiról mért
felvételek között. A minta tehát nem volt kell en homogenizált az analízis léptékén. A megoldást
a minden ismételten betöltött mintára gy jtött 9 spektrum átlagolása jelentette. A 60. ábra
mutatja, hogy az átlagolás az illeszkedés milyen jelent s mérték javulását eredményezte.
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60. ábra. A becsült koncentráció a névleges függvényében (balra), valamint a reziduumok eloszlása
(jobbra) minden mért spektrum (fent), illetve csak az átlagolt spektrumok felhasználásával (lent)

A II-es módosulat relatív mennyiségének növekedése a Raman spektrumok jelalakjának
változását okozza. A karakterisztikus rezgési sávok vállként jelennek meg pl. 3122, 3027, 1029,
972, 965, 820, 647 és 306 cm-1-nél; egyváltozós adatelemzésre alkalmas sávintenzitás azonban
nem mérhet . Az IR spektroszkópiához hasonlóan, a változás itt is jobban megfigyelhet a
derivált spektrumokon (61. ábra). Az els derivált spektrumok használata el nyösebbnek
bizonyult, mint a spektrumok és második deriváltaké, de a különbség kevésbé volt jelent s, mint
az IR adatsoron. A centrálás szükséges volt a kis RMSEC, RMSECV és RMSEP eléréséhez, a
variancia skálázás azonban valamelyest rontott a modelleken.
A MSC bizonyult a legjobb adatel készítési eljárásnak, az SNV és a normálás valamivel
rosszabb eredményt adott. A 13. táblázat mutatja az átlagolt spektrumok különböz
spektrumtartományain felépített kemometriai modellek teljesítményjellemz it. A teljes mért
tartományon és a „hasznos” spektrumtartományon (3200–2900 és 1800–225 cm-1) egyaránt
hasonlóan jó eredményt adott a CLS, a PCR és PLS módszer is, egyetlen faktor alkalmazásával.
Az IR spektroszkópiánál ismertetett módon kiválasztott tartományokon itt is kisebb hibaösszegek
adódtak, és az els f komponens relatív hozzájárulása is jelent sen nagyobb volt a spektrális
változáshoz. A legjobbnak bizonyult PLS módszert a 13. táblázatban félkövérrel jelöltem.
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61. ábra. A clopidogrel-biszulfát polimorf keverékeinek Raman spektrumai (fent) és azok els deriváltja
(lent): a tiszta I-es, az 1, 2, 5, 8, 10 és 15 % II-es módosulatot tartalmazó keverék, valamint a tiszta II-es
módosulat két spektrumrészlete
13. táblázat. A Raman adatsoron felépített különböz kemometriai modellek teljesítményjellemz i
1. derivált
Raman spektrum
r
RMSEC
RMSECV
RMSEP
CV reziduumok4
faktorok száma
% PC 1 5

teljes tartomány1
CLS
PCR
PLS
0,9962 0,9887 0,9934
0,440
0,758
0,581
0,585
1,130
0,814
0,502
0,753
0,683
+
-+
1
1
61,12
61,12
61,12

hasznos tartomány2
CLS
PCR
PLS
0,9962 0,9894 0,9937
0,444
0,733
0,565
0,556
1,070
0,764
0,512
0,750
0,684
+
+
1
1
64,02
64,02
64,02

1

választott tartomány3
CLS
PCR
PLS
0,9979 0,9983 0,9984
0,331
0,291
0,290
0,347
0,315
0,314
0,682
0,569
0,570
+
+
+
1
1
96,37
96,37
96,37

3500–200 cm-1
3200–2900 és 1800–225 cm-1
3
3135–3117, 3050–3021, 1033–1024, 823–810, 705–692, 651–641 és 319–299 cm-1
4
„-” és „--" azt jelentik, hogy a reziduumok eloszlása nem, illetve kifejezetten nem véletlenszer zéró körül a
koncentráció függvényében (görbület és/vagy menet figyelhet meg), míg „+” véletlenszer eloszlásra utal
5
az els f komponens százalékos hozzájárulása a spektrális változáshoz a választott tartományban
2
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A 62. ábra mutatja az illesztés relatív hibájának és a relatív szórásnak a változását a
koncentrációval. Az el z alfejezetben közölt módon, a vakminta szórása alapján becsülve
LOD=1,0 % és LOQ=3,0 %, az illesztett egyenlet szerint LOD=0,9 % és LOQ=3,1 % volt.

62. ábra. A becslés relatív hibájának (balra) és a relatív szórásnak (jobbra) függése a koncentrációtól a
Raman kemometriai módszer esetében

3.3.3.3.

A modellek megbízhatóságának ellen rzése

Amennyiben csak kemometriai módszer áll rendelkezésünkre, a modellek megbízhatósága
sokkal kétségbevonhatóbb, mint ha egyváltozós értékeléssel az eredményüket ellen rizni tudjuk.
Az adott adatsoron különböz algoritmusok futtatása során kapott azonos eredmény jó
indikációja azok megbízhatóságának 75. A clopidogrel-biszulfát kevés II-es módosulatának
mennyiségi meghatározására kidolgozott kemometriai módszerek esetében a CLS, PCR és PLS
algoritmusok nagyjából ugyanazt eredményezték. Az IR adatok esetében jól látható, hogy olyan
adatoknak a modellbe történ bevonásával, amelyek nemcsak a koncentrációval összefügg
változással kapcsolatosak (a teljes spektrum felhasználása), további faktorok lépnek a modellbe,
és a reziduumok véletlenszer eloszlása is romlik. A Raman módszer esetében az els
f komponens relatív hozzájárulása a teljes spektrális változáshoz 83,5 %, s ennek a „loading”
spektruma megegyezik a kalibrációs minták átlagspektrumával. Továbbá a második
f komponens, amely a teljes változás 10,0 %-áért felel s, „loading” spektruma nagyon hasonló
az I-es és II-es módosulat spektrumának különbségéhez. Az IR módszer esetében az els
f komponens hozzájárulása a teljes spektrális változáshoz 95,7 %, s „loading” spektruma
ugyancsak megegyezik az átlagspektrummal. Annak ellenére, hogy a kalibrációs keverékekben a
II-es módosulat legfeljebb 15 %-ban van jelen, a modellekb l számítható tiszta II-es módosulat
spektruma szinte teljesen azonos a II-es módosulat IR, illetve Raman spektrumával.
A modellek megbízhatóságára vonatkozóan további vizsgálatot is végeztem. A clopidogrelbiszulfát néhány különböz körülmények között keletkezett, ismeretlen összetétel polimorf
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keverékének összetételét az IR és Raman módszerekkel is meghatároztam. A keverékek
összetételére egy korábban végzett XRPD becslés állt rendelkezésemre, amelyhez a tiszta I-es és
II-es módosulat diffraktogramjának a keverékek felvételéhez való legkisebb négyzetes
illesztésével jutottam, a PANalytical X’Pert HighScore Plus szoftver algoritmusa segítségével
egy alapvonal skálázást követ en. A három módszer meghatározta összetételt három vizsgált
minta esetében a 14. táblázat mutatja. Az IR és a Raman módszer eredménye igen jó egyezést
mutat, valamint ez az XRPD módszer becsülte összetételt is jól közelíti. Mivel egyéb ismeretek
alapján nagyon valószín , hogy az 1-es minta közel 1 % II-es módosulatot tartalmaz, az IR és
Raman módszerek kimutatási határa ezen mintákra valamivel nagyobb annál, mint ami a
kalibrációs és validációs minták alapján meghatározható. A pontosság 5 % felett már
mindenesetre elfogadható.
14. táblázat. Az ismeretlen clopidogrel-biszulfát polimorf keverékek összetétele a különböz módszerek
szerint
% II-es forma
1. minta
2. minta
3. minta

XRPD
1,0
11,0
7,0
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IR
-1,0
12,9
6,5

Raman
0,3
11,4
5,6

Tézisek

4.

Tézisek

4.1. Különféle kristályosítási kísérletekb l származó zaleplon minták analízise során vizsgáltam
a komplex analitikai megközelítés gyakorlati jelent ségét a polimorfia vizsgálatokban. A
tömbfázis elemzésében a röntgen-pordiffrakció érzékenységét (kis kimutatási határ a szennyez
fázisokra) csak a mikroszkópos technikák haladták meg. A vegyület anhidrát, hidrát és egyéb
szolvát formái a termoanalitikai és rezgési spektroszkópiai vizsgálatok eredményeinek
összefüggése alapján könnyedén megkülönböztethet ek voltak egymástól. Keverék mintában
optikai és infravörös mikroszkópos vizsgálatokkal a zaleplon két különböz fázisát egyértelm en
azonosítottam.
4.2. Az aripiprazol két, egymással enantiotróp viszonyban álló módosulatának részletes analitikai
jellemzése során megállapítottam, hogy az forma 130 °C felett formává alakul, az ellenkez
irányú folyamat azonban kinetikailag gátolt. A
forma szobah mérsékleten nem szenved
polimorf átalakulást, amíg mechanikai hatás nem éri. Megállapítottam továbbá, hogy az
átkristályosodás – szinte példátlan módon könnyedén – már enyhe nyomás hatására is
bekövetkezik, s emiatt a
módosulat analitikai jellemz i csak különös el vigyázatossággal
határozhatók meg. A probléma megoldására kidolgoztam egy mintael készítést követ
h kezelési eljárást, amely mind a röntgen-pordiffrakciós, mind a rezgési spektroszkópiai
módszerek esetében sikerrel alkalmazható volt.
4.3. A famotidin polimorf módosulatainak keverékét készítményben korábban nem
azonosították. Különféle tabletták vizsgálata során megállapítottam, hogy mind a transzmissziós
röntgen-pordiffrakció, mind a Raman spektroszkópia alkalmas a B módosulat mellett kis
mennyiség (~10 %) A módosulat kimutatására. Annak ellenére, hogy a tabletta tömegének a
hatóanyag csupán 10 %-át képezi, a kimutatást Raman vizsgálattal néhány perc alatt sikerült
megvalósítani. A röntgen-pordiffrakciós méréshez sokkal több id re (kb. 20 óra) van szükség, ez
a módszer azonban közelít becslésre is alkalmas a készítmény hatóanyagtartalmának polimorf
összetételére vonatkozóan.
4.4. Korábbi feltételezéseket cáfolva röntgen-pordiffrakcióval, valamint infravörös és Raman
spektroszkópiával kimutattam, hogy a famotidin metastabil B módosulata nem szenved polimorf
átalakulást sem mikronizálás, sem nagy nyomás hatására. Ezen hatásokra azonban mechanikailag
aktiválódik, ami magasabb h mérsékleten a termodinamikailag stabil A módosulattá történ
átalakulást eredményezi. Az intenzív porítás hatása az el z ekéhez hasonló, de ez esetben a
kristályos fázis részleges amorfizációja is bekövetkezik, extrém esetben a stabil A forma is
megjelenhet benne. Amennyiben a B módosulat eleve tartalmaz bizonyos mennyiség A
módosulatot, a porítás ennek arányát jelent sen megnöveli. Megállapítottam, hogy a famotidin
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kifejezett hajlama a termikusan indukált kémiai bomlásra a mechanikai aktiválás
mechanizmusának téves értelmezését okozhatja. Ennek következtében ugyanis a porítás során
fellép lokális felmelegedések kémiai bomláshoz is vezetnek, ami nemcsak az olvadáspont
csökkenését okozza, hanem befolyásolja a magas h mérséklet polimorf átalakulást is. A
megállapításokból következik az a fontos módszertani szempont, hogy a famotidin DSC-vel
történ szilárdfázisú analitikai jellemzése során különös körültekintéssel kell eljárni, s az
eredményt csak – legalább egy – független analitikai módszerrel meger sítve lehet
megbízhatónak tekinteni 1, 2.
4.5. Annak ellenére, hogy a prednizolon szeszkvihidrátjának deszolvatációs folyamatát korábban
többen vizsgálták, a szakirodalomban nem volt ismert, hogy a hidrát magas h mérséklet
átalakulása az I-es módosulattá egy metastabil anhidrát, valamint amorf fázison keresztül
történik. Mindezt f thet tárgyasztalú infravörös és Raman spektroszkópiával, valamint f thet
tárgyasztalú röntgen-pordiffrakcióval mutattam ki. Rámutattam az így el állítható amorf fázis
viszonylagos stabilitására is, amely korábban ugyancsak ismeretlen volt.
4.6. Termikus analízis segítségével egy eddig ismeretlen reverzíbilis szilárdfázisú átalakulást
figyeltem meg a losartan-K I-es módosulatának esetében. H mérséklet-modulált DSC
alkalmazásával kimutattam, hogy ez a folyamat a vegyület magasabb h mérséklet enantiotróp
átalakulásától jól megkülönböztethet . Ezzel sikerült igazolnom azt az elképzelést, hogy a
modulált DSC módszer alkalmas a kinetikai értelemben reverzíbilis és irreverzíbilis szilárdfázisú
átalakulások megkülönböztetésére. F thet tárgyasztalú röntgen-pordiffrakció, valamint
infravörös és Raman spektroszkópia alkalmazásával bebizonyítottam, hogy ez a reverzíbilis
átalakulás nem okoz kimutatható szerkezeti változást az anyagban. A folyamat során mindössze
a rácsparaméterek változásában figyelhet meg a folytonosság hiánya, ami a rezgési frekvenciák
eltolódását is befolyásolja. Rámutattam a vizsgálati módszerek korlátaira a termikusan instabil
anyagok magas h mérséklet vizsgálataira vonatkozóan, ami egyértelm en kit nt a losartan-K Ies módosulatának II-es módosulattá való átalakulásában. Ilyen esetekben a f thet tárgyasztalú
FT-IR mikroszkópia bizonyult a legalkalmasabb módszernek.
4.7. A bikalutamid amorf formájának kristályosodása részletesen nem vizsgált folyamat.
Kimutattam, hogy az amorf bikalutamid mechanikai aktiválásra rendkívül érzékeny.
Megállapítottam, hogy az amorf forma csak abban az esetben kristályosodik f tés hatására
egyszer en a II-es módosulatba, ha el z leg mechanikai behatás nem érte. Amennyiben a
felf tést megel z en a dermedt olvadékot elporítjuk vagy akár csak egy t vel megkarcoljuk, az
I-es módosulat kristályosodása is bekövetkezik. F thet tárgyasztalú röntgen-pordiffrakciós
vizsgálatokkal kimutattam, hogy 100 °C felett a kinetikailag kedvezményezett II-es és a
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termodinamikailag stabil I-es módosulat kristályosodása egyidej leg zajlik. Megállapítottam,
hogy a mechanikai behatás egyszerre valósítja meg a metastabil II-es módosulat részleges
amorfizációját, valamint a stabil forma gócképzését az amorf fázisban. Ugyanakkor kimutattam
azt is, hogy a II-es módosulat elegend en magas h mérsékleten elegend en hosszú id alatt
aktiválás nélkül is az I-es módosulattá alakul. A szilárdfázisú átalakulás sebességére nézve a két
fázis érintkezésének foka a meghatározó 3.
4.8. A famotidin polimorf összetételének mennyiségi meghatározására korábban csak DSC
módszer állt rendelkezésre, amelyr l azonban kimutattam, hogy a minta el életét l függ en
torzított eredményt szolgáltat. Az A és B módosulat relatív arányának meghatározására röntgenpordiffrakciós módszert dolgoztam ki. Kimutattam, hogy ahhoz, hogy az eljárás a minta
másodlagos tulajdonságaitól (szemcseméret, kristályhabitus) független módon pontosan meg
tudja határozni ismeretlen polimorf keverékek összetételét, porításra van szükség mind a
kalibrációs keverékek, mind a vizsgálandó minta esetében. Megállapítottam, hogy a többváltozós
adatelemzés nem nyújt lényegi el nyt az egyváltozós adatelemzéshez viszonyítva, amennyiben
utóbbihoz a jellemz reflexiókat megfelel en választjuk meg. A módszer meghatározási határa
6 % körüli 4.
4.9. A famotidin polimorf összetételének meghatározására Raman spektroszkópiai módszert
dolgoztam ki. Ez nemcsak gyorsabb a röntgen-pordiffrakciós eljárásnál, de mind kimutatási
határ, mind pontosság, mind robusztusság tekintetében felülmúlja azt. Jóllehet a kemometriai
adatelemzés az A módosulat kimutatási határát a felére csökkentette, a validációs és porított
mintákra meghatározott összetétel alapján ez a javulás csupán látszólagos. Az egy- és
többváltozós módszer is képes a 3 %-ot meghaladó polimorf szennyezés mennyiségi
meghatározására, vagyis ez esetben a kemometriai adatelemzés nem ad el nyt. Ez a mennyiségi
analitikai módszer a minta szemcseméretének változása vonatkozásában is robusztusnak
tekinthet , ami általában a szakirodalomban ismertetett hasonló eljárásokra nem érvényes 4.
4.10. A clopidogrel-biszulfát kevés II-es módosulatának a termodinamikailag kevésbé stabil I-es
módosulat melletti meghatározására korábban csak röntgen-pordiffrakciós módszer volt ismert.
Kimutattam, hogy a célra mind az infravörös, mind a Raman spektroszkópia alkalmas
kemometriai adatelemzéssel, annak ellenére, hogy 15 %-nál kisebb koncentrációban a II-es
módosulatnak az I-es mellett nincs egyértelm jele a spektrumban. Különböz adatelemzési
módszerek alkalmazásával megállapítottam, hogy amennyiben az adathalmaz min sége
megfelel (jó felbontású és jel/zaj viszonyú spektrum az analízis léptékén homogénnek
tekinthet ismert összetétel kalibrációs keverékekr l), a különböz algoritmusok (CLS, PCR és
PLS) egyaránt jól m ködnek. A koncentráció változására legérzékenyebb spektrumtartományok
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kiválasztása ugyanakkor javítja a modellt. Megfelel spektrumrészletek felhasználásával és
adatel készítéssel mindkét módszerrel 1 % körüli kimutatási határ és 2-3 %-os meghatározási
határ elérhet el 5.
4.11. Mivel a Raman spektroszkópiai vizsgálatok léptékén homogénnek tekinthet polimorf
keverék létrehozása a legritkább esetben lehet sikeres, olyan mérési eljárást dolgoztam ki, amely
tetsz leges polimorf rendszerre alkalmazható. Az eljárás eszköze egy saját fejlesztés mintatartó
egység, amely mintegy 12 minta egyidej elhelyezésére ad lehet séget. A hozzá tervezett
segédeszközzel a minta betöltése gyors és egyszer , a létrehozott mintafelület pedig sík és
egyenletesen tömör. Az eszköz hatékonyan használja ki a mér m szer és annak szoftvere által
nyújtott lehet ségeket. Ennek révén az egyes minták vizsgálata, azon belül pedig tetsz leges
számú átlagolandó mérés megvalósítása el re programozható. A gerjeszt lézersugárzás
h hatására nem kifejezetten érzékeny anyagok esetében az eljárás hatékonyabb lehet, mint a
mintatartó forgatását alkalmazó alternatív eljárás 5.
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Az eredmények jelent sége és hasznosítása

A legtöbb, értekezésben ismertetett példa valós, a gyógyszeripari polimorfia kutatás
gyakorlatában felmerült probléma, illetve annak megoldása. Ennek megfelel en az eredmények
legnagyobb része már eleve hasznosult.
A mechanikai aktiválás korántsem ismeretlen jelenség a gyógyszerhatóanyagok körében, az
aripiprazol két módosulatának és az amorf bikalutamid esete azonban – szokatlan érzékenységük
folytán – további vizsgálatok tárgya lehet a mechanizmus kutatása területén.
Több példán keresztül szemléltettem a f thet tárgyasztalú infravörös és Raman spektroszkópia,
valamint röntgen-pordiffrakció egyedülálló lehet ségeit a polimorf és szolvatomorf átalakulások
vizsgálatában. Mivel viszonylag kevés ismeret van ezen módszerek relatív el nyeir l és
gyakorlati alkalmazhatóságáról, munkám során igyekeztem ezeket feltárni. A részletesen vizsgált
f thet tárgyasztalú technikák minden hatóanyag polimorfiájának kutatására alkalmazhatók, s
különösen hatékonyak a kémiai bomlás kíséretében megolvadó vagy reverzíbilis átalakulással
rendelkez vegyületek esetében, ahol a termikus analízis nem képes megállapítani, milyen új
fázisok keletkeznek a felf tés során. Kutatómunkám nagyban hozzájárult, hogy ilyen típusú
vizsgálatok a Richterben Gedeon Nyrt.-ben ma már rutinszer en folynak új hatóanyagok új
polimorf módosulatainak keresésére. A kísérletek megtervezését és a következtetések levonását a
disszertációban ismertetett tapasztalatok alapján a hasonló viselkedést mutató polimorf
rendszerek esetében sokkal céltudatosabban és nagyobb biztonsággal lehet megvalósítani.
A polimorf összetétel mennyiségi meghatározásának egyre kiterjedtebb irodalma van, mind a
rezgési spektroszkópia, mind a röntgen-pordiffrakció alkalmazása tekintetében. A tudományos
közlemények többsége azonban nem szentel kell figyelmet a kidolgozott mennyiségi módszerek
ipari alkalmazhatósága vizsgálatának. Az értekezésben ismertetett esetek ilyen vonatkozásokat
próbálnak elemezni, továbbá az egy- és többváltozós adatelemzési módszerek alkalmazási
el nyeit vizsgálva általánosabb összefüggéseket levonni. A megállapítások hasznos ismereteket
jelenthetnek mind a mintael készítés, mind az analitikai mérés és adatfeldolgozás tekintetében
tetsz leges polimorf rendszer mennyiségi analíziséhez.
A bemutatott példák igyekeznek ráirányítani a figyelmet arra, hogy a gyógyszerhatóanyagok
polimorfiájának kutatása komplex analitikai szemléletmódot követel meg. A kutatónak ismernie
kell az alkalmas módszerek lehet ségeit és a megszerezhet eredmények összefüggéseit ahhoz,
hogy a különféle polimorf rendszerek viselkedését részleteiben megérthesse. A probléma
megoldása, a hozzá szükséges infrastruktúra megteremtésével együtt, ipari környezetben
stratégiai fontosságú.
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Szeretnék köszönetet mondani témavezet mnek, Demeter Ádámnak, a kutatómunkám során
nyújtott folyamatos támogatásáért és biztatásáért, melynek során sokat tett azért, hogy ezen
értekezés alapját képez tapasztalatokat megszerezzem. Köszönöm Pokol György konzulensi
közrem ködését, aki sokat segített az eredmények szakmai értelmezésében, valamint a
közlemények és a disszertáció szerkezeti fölépítésében. Szeretném megköszönni Sztatisz Janisz
szakmai és erkölcsi támogatását, akit l volt szerencsém a termikus analízist megtanulni,
Heged s Béla rengeteg segítségét, akit l rezgési spektroszkópiát tanulhattam, valamint ifj.
Szántay Csaba több éves közrem ködését, akinek révén a Richterben a gyógyszerhatóanyag
polimorfiával kapcsolatos tanulmányaimat elkezdhettem. Köszönöm minden „osztálytársam”
folyamatos áldozatkész segítségét, amivel hozzájárultak közös kutatómunkánk sikeréhez,
melynek ez a disszertáció egy letisztult, „kikristályosodott” megjelenési formája. Külön
szeretnék köszönetet mondani Hoffmann Bélánénak az infravörös és Raman spektroszkópiai
mérések, Tóth Lászlónénak a termoanalitikai mérések és Varga Irénnek a kristályosítási
m veletek kivitelezésében nyújtott segítségéért, továbbá Kazsu Zoltánnak a kemometriai
adatelemzésben végzett munkájáért, valamint Varga Zoltánnak, aki hallgató koromban a
termoanalitikai, majd munkatársként a röntgendiffrakciós mérésekben volt segítségemre, s
Körtvélyesi Zsoltnak az MDSC vizsgálatokban nyújtott közrem ködéséért. Rendkívüli köszönet
illeti meg Hevér Helga és Csonka Kis Gy z diplomázó hallgatókat, akik a f thet tárgyasztalú
szerkezetvizsgálati módszerek gyakorlati megvalósításában, illetve a polimorf összetétel
meghatározását célzó módszerek kidolgozásában nyújtottak nagy segítséget. Köszönöm továbbá
Horváthné Berki Katalinnak a famotidin mintákat, és hogy hallgatóként preparatív m veleteket
végezhettem a laboratóriumában; Bálint Sándornénak, hogy rendelkezésemre bocsátotta a GyFO
röntgen-pordiffraktométerét; valamint Garadnay Sándornak számos olyan minta el állítását,
amelyek, el re nem tervezett módon, különféle szempontból voltak számomra nagyon
hasznosak. Külön köszönet illeti meg Torma Istvánt a mennyiségi analitikai méréseket lehet vé
tev mintatartó egység, a HS-Raman mintatartók és számos egyéb ötlet kivitelezéséért, amellyel
megkönnyítette a munkámat. Köszönöm Szaniszló Gy z né lelkes közrem ködését, amellyel
folyamatosan gondoskodott a kért tudományos közlemények beszerzésér l. Végül de nem
utolsósorban szeretném megköszönni Greiner István és Szombathelyi Zsolt igazgató urak
hozzájárulását tudományos közleményeim és ezen disszertáció megjelenéséhez.
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