
Ta sama substancja lecznicza może występować w różnych formach 
krystalicznych – polimorfach. Poprawne określenie struktury 
krystalograficznej danego polimorfu stanowi podstawowy krok w procesie 
patentowania leków i wprowadzania ich na rynek. Co więcej, powszechnie 
twierdzi się, iż liczba odkrytych polimorfów zależy głównie od 
poświęconego nakładu czasu i środków finansowych. W naszym zespole 
badamy struktury krystaliczne leków w oparciu o najnowocześniejsze 
metody eksperymentalne i teoretyczne. Jedną z nowych technik jest 
spektroskopia terahercowa (THz), którą wykorzystujemy do śledzenia 
subtelnych zmian strukturalnych, często nieuchwytnych dla klasycznych 
eksperymentów dyfrakcji rentgenowskiej (X-Ray). Z sukcesem łączymy 
nowoczesne eksperymenty z obliczeniami kwantowo-chemicznymi. 

Dynamika molekularna odnosi się 
zarówno do reorientacji całych 
cząsteczek (dynamika globalna), 
uwidaczniając się najczęściej  
w fazach szklistych, jak również do 
wewnętrznej (lokalnej) dynamiki 
fragmentów molekularnych. Dynami-
ka wewnętrzna stanowi główny 
obszar badań prowadzonych w 
naszym zespole. Zjawiska te 
poznajemy wykorzystując metody 
spektroskopii neutronowej (QENS, 
INS) i optycznej (THz, IR, Raman) w 
połączeniu z eksperymentami NMR. 

Zrozumienie dynamiki molekularnej substancji aktywnych farmakologicznie 
(z ang. APIs) stanowi niezwykle istotne wyzwanie dla współczesnej fizyki i 
farmacji. Dynamika molekuł oraz ich fragmentów w różnej skali czasowej 
pełni kluczową rolę w procesie wiązania leku z receptorem, definiuje 
metabolizm substancji w żywych komórkach, jak również określa stabilność 
dostarczanej formy leku. Proces stabilności jest kluczowy dla przemysłu 
farmaceutycznego, będąc bezpośrednio odpowiedzialnym za 
rozpuszczalność leku, a więc określając jego biodostępność,  
tj. przyswajalność substancji leczniczej przez pacjenta. 
W Zakładzie Radiospektroskopii łączymy szeroki wachlarz metod 
eksperymentalnych z najnowocześniejszymi obliczeniami teoretycznymi  
w celu zbadania, zrozumienia i – poprzez badania stabilności – poprawienia 
przyswajalności leków, skupiając się  na ich formach krystalicznych i 
amorficznych (szklistych). 
 
 

Obecnie większość leków dostępna jest w postaci tabletek, zawierających 
ściśle określoną i trwałą formę krystaliczną substancji leczniczej. 
Oddziaływania międzycząsteczkowe, stabilizujące molekuły w sieci 
krystalicznej powodują, iż dana forma może charakteryzować się słabą 
rozpuszczalnością, a więc słabą biodostępnością. W naszym zespole 
prowadzimy badania nad alternatywnymi nośnikami leków 
zwiększającymi ich biodostępność jakimi są np. mezoporowate materiały 
krzemionkowe lub matryce polimerowe. Wykorzystując z sukcesem 
komplementarne metody eksperymentalne i teoretyczne (spektroskopię 
optyczną, neutronową, NMR, obliczenia dynamiki molekularnej i 
kwantowo-chemiczne) badamy dynamikę molekuł leków uwięzionych w 
matrycach krzemionkowych lub polimerowych. 
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KOMPLEMENTARNE METODY SPEKTROSKOPOWE  
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