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4. Prezentacja osiągnięć stanowiących podstawę habilitacji - Wynikające z art. 

16, ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. O stopniach naukowych i tytule naukowym 
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a) Tytuł osiągnięcia naukowego 

Zastosowanie promieniowania jonizującego do sterylizacji 

wybranych beta-blokerów oraz steroidów – możliwości i ograniczenia 

 

b) Wykaz publikacji stanowiących podstawę habilitacji 
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Podstawę ubiegania się o tytuł doktora habilitowanego stanowi cykl 9 publikacji 

(8 oryginalnych i 1 publikacja przeglądowa), opublikowanych w latach 2005–2016 

o łącznym współczynniku oddziaływania IF równym 11,071 (pkt. MNiSzW = 165). 

Przedstawiono w nich wyniki badań dotyczących wpływu promieniowania 

jonizującego na trwałość wybranych steroidów oraz beta-blokerów w fazie stałej. 

 

 

A. Marciniec B., Przybytniak G., Ogrodowczyk M.: 

           EPR study of some E-beam irradiated steroids in the solid state.  

           Ann. Pol.Chem. Soc. II, 238-241, 2005 

 

 

B. Marciniec B., Ogrodowczyk M., Kwiecień A.: 

           The effect of radiation sterilization on alprenolol in the solid state studied by   

           HPTLC 

           J. AOAC Int. 93, 792-797, 2010    IF = 1,229 

Punktacja Min. Nauki: 27.000 

 

C. Marciniec B., Ogrodowczyk M., Czajka B., Hofman M.: 

The influence of radiation sterilization on -blockers in the solid state 

Thermochim. Acta 514, 10-15, 2011   IF = 1,805 

Punktacja Min. Nauki: 25.000 

 

D. Ogrodowczyk M., Marciniec B., Czwajda A.: 

The effect of ionizing radiation on metoprolol 

Drug Dev. Ind. Pharm. 39, 1005-1009, 2013 IF = 2,006 

Punktacja Min. Nauki: 20.000 

 

E. Ogrodowczyk M., Marciniec B.: 

Comparative analysis of selected beta blockers 

Acta Polon. Pharm. – Drug Research, 5, 779-786, 2013    

IF = 0,693 

Punktacja Min. Nauki: 15.000 

 

F. Ogrodowczyk M.,  Marciniec B., Kachlicki P.: 

Spectroscopic analysis of pindolol irradiated in the solid state 

Centr. Eur. J. Chem. 12(1), 60-66, 2014  Punktacja Min. Nauki: 25.000 

 

 

G. Ogrodowczyk M.,  Dettlaff K., Kachlicki P., Marciniec B: 

Identification of radiodegradation products of Acebutolol and Alprenolol  

by HPLC-MS-MS method 

J. AOAC Int  98, 46-50, 2015   IF = 0,918 

Punktacja Min. Nauki: 25.000 

 

 

 



 4 

H. Dettlaff K., Ogrodowczyk M., Kycler W., Dołhań A., Cwiertnia B., Garbacki P., 

Jelinska A.: 

The influence of ionizing radiation, temperature and light on eplerenone in the  

solid  state 

Biomed Res. Int. 2014, 1-8, 2014    IF = 1.579 

Punktacja Min. Nauki: 15.000 
(Udział własny: koncepcja pracy, nadzorowanie badań, badania fizyko-chemiczne, współudział w 

opracowaniu wyników, przygotowanie pracy do druku, korekta po otrzymaniu komentarzy od 

recenzentów. Mój udział procentowy: 25%) 

 

I. Ogrodowczyk M., Dettlaff  K., Jelinska A.: 

Beta-Blockers: Current State of Knowledge and Perspectives 

Mini Rev. Med. Chem.16, 40-54, 2016  IF = 2,841 

Punktacja Min. Nauki: 25.000 

 
 

 

c) Prezentacja wyników stanowiących podstawę habilitacji 

Wprowadzenie 

Wszystkie leki dopuszczone do obrotu muszą spełniać szereg wymagań 

farmakopealnych, ponieważ gwarantuje to zachowanie odpowiedniej jakości leku, a to 

bezpośrednio rzutuje na bezpieczeństwo jego stosowania. Wymagania te sprecyzowane są 

zarówno dla substancji czynnych (postać, właściwości fizyczne, tożsamość, zawartość 

i profil zanieczyszczeń), jak i dla postaci leku, poprzez określenie szeregu ich parametrów 

jakościowych i ilościowych. 

Jednym z najważniejszych wymagań farmakopealnych (poza zachowaniem odpowiedniej 

zawartości), są wymagania dotyczące czystości leku i to zarówno czystości chemicznej, 

jak i mikrobiologicznej. Obowiązująca obecnie Farmakopea Europejska (= Farmakopea 

Polska X, FP X) [1] reguluje stopień czystości mikrobiologicznej, przyporządkowując leki, 

ze względu na sposób aplikacji, do jednej z czterech kategorii czystości.  

Dla leków podawanych pozajelitowo, leków ocznych oraz stosowanych na rozległe rany 

i oparzenia wymagana jest jałowość, czyli otrzymanie w procesie produkcyjnym leku 

pozbawionego drobnoustrojów (bakterii, grzybów) oraz ich form przetrwalnikowych. 

W tym celu należy poddać dany produkt farmaceutyczny procesowi wyjaławiania 

(sterylizacji), pamiętając jednak, że żaden sposób sterylizacji nie zapewnia bezwzględnej 

jałowości. Wynika to z faktu, iż zmniejszenie liczby drobnoustrojów przebiega w sposób 

wykładniczy i nigdy nie osiąga poziomu zerowego. Z tego powodu wprowadzony został 

współczynnik poziomu zapewnienia sterylności SAL (Stearility Assurance Level) 

i zgodnie z przyjętymi normami farmakopealnymi za jałowy uznaje się lek, dla którego na 
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milion bakterii przed procesem sterylizacyjnym zachowała się jedna, o ograniczonej 

zdolności rozwojowej. Inaczej mówiąc produktem sterylnym jest produkt, dla którego 

SAL ≤ 10-6 [1-6]. 

Współczesne metody sterylizacji i dekontaminacji można podzielić, ze względu na 

charakter czynnika wyjaławiającego, na następujące grupy [1,2]: metody fizyczne, gdzie 

wyróżnić można sterylizację termiczną (wyjaławianie suchym gorącym powietrzem, 

nasyconą parą wodną pod zwiększonym ciśnieniem, ogrzewanie z dodatkiem substancji 

przeciwbakteryjnych), wyjaławianie za pomocą zimnej plazmy oraz wyjaławianie 

za pomocą promieniowania jonizującego. Z kolei w metodach chemicznych stosuje się 

wyjaławianie gazowym tlenkiem etylenu. Stosowane są również metody mechaniczne 

(sączenie filtracyjne gazów i cieczy, sterylizacja wysokim ciśnieniem). Dobór metody 

sterylizacji jest związany przede wszystkim z rodzajem substancji, która ma być poddana 

procesowi wyjaławiania, kosztem tego procesu i czasem niezbędnym do otrzymania 

sterylnego produktu. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji ds. Oceny Środków 

Leczniczych (EMEA), dobór metody sterylizacyjnej jest inny dla roztworów wodnych, 

a inny dla preparatów niewodnych, półstałych i stałych. We wszystkich przypadkach 

metodą z wyboru jest sterylizacja termiczna w postaci pary wodnej pod ciśnieniem 

w temperaturze 121C przez 15 minut (roztwory wodne) lub suchego gorącego powietrza 

w temperaturze 160C przez 160 minut (pozostałe preparaty). Jeżeli metoda termiczna nie 

może zostać zastosowana ze względu na niestabilność substancji leczniczej, pomocniczej 

lub postaci leku w podwyższonej temperaturze, wówczas należy sięgnąć po inną 

metodę [7]. Ostatnio coraz częściej stosuje się metodę sterylizacji radiacyjnej, która po raz 

pierwszy została zastosowana do sterylizacji substancji leczniczych w latach 80-tych 

XX wieku i od tego czasu zainteresowanie tą metodą jest coraz większe i coraz częściej 

jest wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym. W porównaniu do pozostałych 

metod opisanych w farmakopei, sterylizacja radiacyjna charakteryzuje się dużą 

skutecznością, szybkością wykonywania, a przede wszystkim możliwością sterylizacji 

wszystkich leków w dowolnym opakowaniu. Oczywiście obarczona jest także wadami, 

do których zaliczamy, ciągle jeszcze wysokie koszty samego procesu sterylizacji oraz 

możliwość uszkodzenia substancji leczniczej, co może prowadzić zarówno do zmiany jej 

właściwości fizykochemicznych, ale także do zmian w profilu działania 

farmakologicznego, co w konsekwencji może być niebezpieczne dla zdrowia i życia 

człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby rozpoczynając badania nad możliwością 

zastosowania sterylizacji radiacyjnej do wyjaławiania związku leczniczego, dobrać 
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odpowiednie dawki, które będą wystarczające do zabicia drobnoustrojów, ale nie będą 

powodowały uszkodzenia samej substancji leczniczej (dawka bezpieczna) [8-10]. Dawki te 

zazwyczaj mieszczą się w granicach od 10 do 50 kGy i są uzależnione od indywidualnej 

wrażliwości badanej substancji leczniczej. Drugim ważnym czynnikiem jest dobór 

odpowiedniego źródła promieniowania jonizującego (promieniowanie gamma, emitowane 

przez izotopy kobaltu (60Co) oraz cezu (137Cs) w wyniku rozpadów promieniotwórczych 

lub promieniowanie beta w postaci wiązki wysokoenergetycznych elektronów 

z akceleratora. Do wyjaławiania substancji leczniczych najczęściej wykorzystywana jest 

wiązka elektronów ze względu na udokumentowane, mniejsze działanie 

destrukcyjne [11-18].  

Sterylizacja radiacyjna substancji leczniczych obejmuje głównie te postacie leków, 

dla których wymagana jest jałowość, czyli całkowita nieobecność drobnoustrojów i ich 

form przetrwalnikowych. Do takich leków wg farmakopei należą leki do stosowania 

pozajelitowego (iniekcje, wlewy), leki do oczu oraz leki stosowane na rany i rozległe 

oparzenia. Zarówno steroidy, jak i beta-blokery, występują na rynku farmaceutycznym 

w takich postaciach i zastosowanie tej metody wyjaławiania jest uzasadnione.  

Steroidy o działaniu przeciwzapalnym (korykosteroidy) stosowane są zarówno 

w postaci iniekcji domięśniowych i wlewów (hydrokortyzon), a także jako krople i maści 

do oczu (prednizolon, octan prednizolonu, deksametazon, octan fludrokortyzonu). 

Natomiast beta-blokery najczęściej występują w postaci iniekcji czy wlewów.  

Syntetyczne glikokortykosteroidy (GKS) stanowią grupę leków, które są szeroko 

stosowane w terapii chorób o podłożu zapalnym, autoimmunologicznym 

i limfoproliferacyjnym.  

Aktywność biologiczna GKS uwarunkowana jest ich zdolnością wiązania się 

z wewnątrzkomórkowymi receptorami glikokortykosteroidowymi w tkance docelowej. 

Są one transportowane z krwią do komórek akceptorowych tkanki docelowej w postaci 

związanej z białkiem – transkortyną. Kompleks ten, po spełnieniu swojego zadania, ulega 

hydrolizie i uwolniony lipofilny hormon przenika w wyniku dyfuzji do cytozolu, gdzie 

łączy się z ludzkim receptorem glikokortykosteroidowym. Działanie przeciwzapalne 

i przeciwalergiczne wyjaśnia się wpływem GKS na transkrypcje genu lipokortyny. GKS 

wpływają na podstawową przemianę materii, mechanizmy odpornościowe oraz 

uczestniczą w reakcjach ustroju na stres [19-23]. Stanowią niezbędny element leczenia 

w wielu dziedzinach medycyny:  
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 reumatologii – m.in. w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia 

układowego, kolagenoz [24-26]; 

 okulistyce – przede wszystkim w stanach alergicznych i zapalnych w obrębie gałki 

 ocznej [27];  

 dermatologii – zewnętrznie w przebiegu schorzeń alergicznych lub wewnętrznie 

 w autoimmunologicznych chorobach skóry [28-30]; 

 otolaryngologii – w ostrych stanach zapalnych lub chorobach 

autoimmunologicznych; 

 endokrynologii – np. w niedoczynności kory nadnerczy i przysadki mózgowej [31];  

 pulmonologii i alergologii – jako podstawa terapii astmy oskrzelowej [32,33];  

 gastroenterologii – w nieswoistych zapaleniach jelit [34];  

 położnictwie – GKS przyspieszają dojrzewanie nabłonka pęcherzyków płucnych – 

podawane są kobietom ciężarnym przy zagrożeniu przedwczesnym 

porodem [35,36];  

 ortopedii – w stanach zapalnych, po urazach;  

 onkologii i hematologii – wykorzystywane są właściwości immunosupresyjne 

glikokortykosteroidów, wchodzą one w skład większości schematów 

chemioterapii [37];  

 neurologii – w celu obniżenia ciśnienia śródczaszkowego oraz jako leki 

przeciwzapalne w chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego;  

 transplantologii – wykorzystuje się właściwości przeciwzapalne 

glikokortykosteroidów oraz hamujące odrzucenie przeszczepu [38]. 

Beta-blokery stanowią grupę leków o różnych profilach i właściwościach 

farmakologicznych. Mechanizm działania beta-blokerów polega na konkurencyjnym 

wypieraniu katecholamin z miejsc wiążących w receptorach beta-adrenergicznych. 

Katechloaminy wiążą się z receptorem beta-adrenergicznym poprzez wiązania wodorowe 

pomiędzy receptorem a ich grupami hydroksylowymi i grupą aminową. Część 

aromatyczna cząsteczki może aktywować miejsce katalityczne receptora adrenergicznego 

poprzez tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy grupami hydroksylowymi pierścienia 

aromatycznego katecholamin a receptorem [39]. 

W literaturze istnieje wiele różnych podziałów beta-blokerów, jednym z nich jest podział 

na trzy generacje [40,41]: 
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1. I generacja – nieselektywne beta-blokery (propranolol, nadolol, penbutolol, 

oksprenolol*, pindolol*, tymolol) 

2. II generacja – beta1 selektywne beta-blokery (acebutolol*, atenolol, bisoprolol, 

esmolol, metoprolol) 

3. III generacja – leki wykazujące działanie rozszerzające naczynia 

 nieselektywne (karteolol, atenolol, bucindolol, labetalol) 

 beta1-selektywne (betaksolol, celiprolol*, nebiwalol) 

*  wykazujące ISA (Wewnętrzna aktywność sympatomimetyczna; intrinsic sympathomimetic activity; 

jest definiowana jako zdolność do częściowego pobudzenia receptora beta-adrenergicznego pomimo jego 

blokowania, lek działa więc w mieszany sposób jako agonista-antagonista, z przewagą tego drugiego 

działania w stosunku do receptora beta-adrenergicznego). 

Beta-blokery wykorzystane w moich badaniach to pochodne aryloksyaminopropranolu 

o działaniu nieselektywnym (chlorowodorek propranololu), wykazujące aktywność 1,2-

adrenolityczną, w których podstawnik przy grupie aminowej jest najczęściej 

ugrupowaniem z grupą N-izopropylową  

 z podstawnikiem w pozycji 2’ (chlorowodorek alprenololu)  

 z hetroaromatycznym ugrupowaniem arylowym (pindolol) 

a także selektywne beta-blokery receptorów 1, czyli pochodne aryloksyaminopropanolu 

posiadające grupę N-izopropylową oraz w pozycji 4’ 

 ugrupowanie eterowe – winian metoprololu 

 ugrupowanie amidowe – chlorowodorek acebutololu i atenolol. 

Beta-blokery stosuje się między innymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego, gdzie 

z powodzeniem wykorzystuje się je zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym.  

Beta-blokery zaleca się szczególnie, gdy nadciśnieniu towarzyszy choroba wieńcowa, 

lub gdy pacjent przebył zawał serca, ponieważ ułatwiają one kontrolę choroby wieńcowej 

i zmniejszają ryzyko powtórnego zawału. Są przydatne w leczeniu łagodnego oraz 

umiarkowanego nadciśnienia tętniczego, gdzie wykazują porównywalną skuteczność 

z innymi grupami leków. Bardzo ważną ich cechą jest to, że obniżając ciśnienie 

zapobiegają również udarom i innym chorobom układu krążenia (arytmia, niewydolność 

mięśnia sercowego) [40, 42-43]. Leki beta-adrenolityczne osłabiają siłę skurczu mięśnia 

sercowego, zmniejszają częstość akcji serca, co w konsekwencji zmniejsza 

zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Wydłużają także czas trwania rozkurczu, 

a tym samym poprawiają przepływ w łożysku wieńcowym i zwiększają podaż tlenu 

w mięśniu sercowym, pozwalając na uzyskanie tak ważnego działania 
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przeciwniedokrwiennego, w związku z tym znalazły szerokie zastosowanie w chorobie 

niedokrwiennej serca [44-46]. 

Działanie antyarytmiczne beta-blokerów polega na zwolnieniu czynności serca, 

zwolnieniu przewodzenia i wydłużeniu refrakcji węzła przedsionkowo-komorowego oraz 

zmniejszeniu aktywności ośrodków ektopowych. Ogólnie beta-blokery znajdują 

zastosowanie w leczeniu nadkomorowych, jak i komorowych zaburzeń rytmu. 

Są szczególnie przydatne w zaburzeniach rytmu związanych ze wzmożonym pobudzeniem 

adrenergicznym, jak napadowy częstoskurcz nadkomorowy wywoływany przez wysiłek 

i stres [47,48]. Leki blokujące receptory -adrenergiczne są bardzo przydatne w leczeniu 

jaskry, gdzie są stosowane jako leki pierwszego rzutu. Okazuje się, że na jaskrę choruje 

około 60 mln ludzi na świecie, a nieleczona niezmiennie prowadzi do ślepoty. Grupa 

miejscowo stosowanych beta-blokerów jest bardzo liczna: betaksolol, befunolol, 

bupranolol, lewobunolol, metapranolol, tymolol, karteolol i pindolol. Mechanizm 

ich działania polega na zmniejszeniu wytwarzania cieczy wodnistej i zwiększeniu odpływu 

naczyniotwardówkowego [49-51]. Beta-blokery znalazły także zastosowanie w leczeniu 

migrenowych bólów głowy głównie dzięki temu, że blokują receptory 2 mięśni gładkich 

naczyń, zapobiegając rozszerzaniu naczyń tętniczych, hamują wywołaną katecholaminami 

agregację płytek, lipolizę i produkcję prostaglandyn. Blokują także postsynaptyczne 

receptory serotoninowe. Do beta-adrenolityków stosowanych w profilaktycznym leczeniu 

migreny zaliczamy głównie propranolol, tymolol, newibolol, nadolol, oraz selektywne 

1-blokery – metoprolol i atenolol [52-54]. U chorych, którzy są leczeni na łagodną, 

umiarkowaną astmę, a ponadto posiadają problemy sercowo-naczyniowe, można rozważyć 

podawanie kardioselektywnych beta-blokerów takich jak metoprolol czy bisoprolol. 

Jednakże takie leczenie musi być poprzedzone wnikliwą analizą i pozostawać w pełni 

kontrolowane [55-58]. Propranolol podaje się przy nadczynności tarczycy jako lek 

wspomagający, zwłaszcza przy szybkiej akcji serca, drżeniu rąk, czy wzmożonym 

pobudzeniu adrenergicznym [59]. Ponadto podaje się je także często w stanach przełomu 

tarczycowego, w którym dochodzi do zagrażającego życiu gwałtownego nasilenia się 

objawów nadczynności tarczycy [60,61]. Badania nad innymi zastosowaniami beta-

blokerów nie ustają. Stwierdzono, że podczas leczenia lekami przeciwnowotworowymi 

(cisplatyną), obserwuje się indukcję apoptozy, która jest zjawiskiem pożądanym 

w komórkach nowotworowych, natomiast w komórkach zdrowych może prowadzić 

do licznych powikłań, takich jak uszkodzenie mięśnia sercowego, nadciśnienia czy zawału. 
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Wykazano, że zastosowanie w takim przypadku beta-blokerów III generacji, 

np. karwedilolu powoduje działanie ochronne. Karwedilol wykazuje działanie 

kardioprotekcyjne, a ponadto nie wykazuje niekorzystnego wpływu na gospodarkę 

węglowodanową i lipidową [62,63]. Ponadto propranolol jest wykorzystywany w leczeniu 

naczyniaków u noworodków. Najczęściej jest podawany w dawce 2 mg/kg/dobę, 

wzrastająco w ciągu 48 godz., od dawki 0,5 mg/kg do najlepiej tolerowanej dawki, pod 

kontrolą parametrów kardiologicznych, takich jak tętno i ciśnienie krwi [64,65] 
I
.  

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi leczenia przewlekłej skurczowej niewydolności serca, 

istotnie wzrosła rola antagonistów receptora mineralokortykoidowego (inaczej 

antagonistów aldosteronu), które praktycznie stały się trzecią podstawową grupą leków, 

obok beta-adrenolityków oraz inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę, do 

stosowania w objawowej niewydolności serca. Zgodnie z tymi wytycznymi u wszystkich 

pacjentów z utrzymującymi się objawami niewydolności serca i potwierdzoną w badaniu 

obrazowym niską frakcją wyrzutową lewej komory, oprócz leczenia za pomocą inhibitora 

konwertazy i beta-adrenolityku, wskazane jest dołączenie antagonisty receptora 

mineralokortykoidowego. Lek stosuje się w celu zmniejszenia ryzyka hospitalizacji 

z powodu niewydolności serca oraz ryzyka przedwczesnego zgonu. Dla tej grupy 

terapeutycznej należy eplerenon [66,67,68]. Jest on selektywnym antagonistą receptora 

aldosteronu, różniącym się strukturalnie od spironolaktonu, co sprawia, że wiąże się on z 

receptorem mineralokortykosteroidowym bardziej selektywnie i w porównaniu ze 

spironolaktonem wykazuje słabsze właściwości antyandrogenne i progestagenne. 

Eplerenon wykazuje także działanie obniżające ciśnienie krwi, taki efekt zostaje osiągnięty 

już przy zastosowaniu dawki 25 mg/dobę [69]. 

 

Przedmiotem prac stanowiących podstawę niniejszego postępowania habilitacyjnego były 

badania dotyczące możliwości zastosowania promieniowania jonizującego do sterylizacji 

wybranych leków z grupy beta-adrenolityków oraz związków o budowie steroidowej, 

identyfikacja produktów oraz zaproponowanie mechanizmu rozpadu radiolitycznego.  
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Szczegółowe omówienie wyników badań 

Sześć wybranych, najczęściej stosowanych w lecznictwie glikokortykosteroidów 

(hydrokortyzon, octan hydrokortyzonu, prednizolon, octan prednizolonu, deksametazon, 

octan fludrokortyzonu), sześć beta-blokerów (chlorowodorek acebutololu, chlorowodorek 

alprenololu, atenolol, winian metoprololu, pindolol oraz chlorowodorek propranololu) oraz 

jeden antagonista receptora mineralokortykoidowego: eplerenon, poddano działaniu 

promieniowania jonizującego w temperaturze pokojowej w liniowym akceleratorze LAE 

13/9 za pomocą wiązki elektronów o energii 9,96 MeV. Wszystkie wymienione związki 

napromieniowano dawkami 25, 50, 100 i 200 kGy (beta-blokery dodatkowo dawką 400 

kGy). Tak duża różnorodność zastosowanych dawek pozwoliła nie tylko odpowiedzieć na 

pytanie, czy badane związki lecznicze będą mogły być sterylizowane radiacyjnie (dawka 

25 kGy), ale także mają aspekt poznawczy, ponieważ zastosowanie wyższych dawek 

umożliwiło wykrycie i zidentyfikowanie powstających produktów radiodegradacji i dzięki 

temu poznanie mechanizmów rozkładu radiolitycznego steroidów i beta-blokerów.  

Aby zrealizować postawione cele należało przede wszystkim wybrać odpowiednie 

metody analityczne, które pozwolą na wychwycenie wszystkich zmian zachodzących 

podczas napromieniowania oraz na wykrycie i ewentualne zidentyfikowania powstających 

produktów radiodegradacji. Bardzo istotną rolę w badaniach leków poddanych działaniu 

promieniowania jonizującego odgrywają także te metody farmakopealne, które mają na 

celu ocenę zmian właściwości fizycznych badanych substancji po napromieniowaniu 

różnymi dawkami (zmiany zabarwienie po napromieniowaniu, zmiany rozpuszczalności, 

pH roztworów, czy zmiany zawartości wody). Jeżeli zaobserwuje się istotne różnice 

pomiędzy substancją przed i po napromieniowaniu dawką 25 kGy, dalsze badania mają już 

tylko aspekt poznawczy.  

Już niewielkie zmiany w zabarwieniu po napromieniowaniu dawką 25 kGy mogą 

świadczyć nie tylko o powstających produktach rozkładu, ale mogą być związane 

z powstawaniem wolnych rodników, co wiąże się z koniecznością określenia ich ilości, 

stężenia oraz czasu życia. Spektroskopia Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego 

(EPR) jest techniką pozwalającą na wykrycie związków posiadających niesparowane 

elektrony, czyli wolnych rodników. Chociaż badania te nie są jeszcze wymagane przez 

Farmakopee Europejską, ani farmakopee narodowe, wybicie elektronu z cząsteczki jest 

zwykle pierwszym efektem działania promieniowania jonizującego, dlatego też metoda 

ta jest bardzo często stosowana do oceny wpływu promieniowania na substancje lecznicze 

[70-72]. Ilościowa ocena zawartości wolnych rodników w związku dostarcza informacji 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektron
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o stopniu uszkodzenia związku, ponadto w wielu przypadkach wykonywane są 

długoterminowe badania czasu życia powstałych wolnych rodników, gdyż ich obecność 

w produkcie poddanym radiacji może mieć destrukcyjny wpływ na jego właściwości. 

Niestety, nie istnieją normy dotyczące zawartości wolnych rodników w jednostce masy lub 

objętości leku, dlatego analiza ta nie stanowi jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy 

związek może być sterylizowany radiacyjnie, jednakże dostarczając informacji o ilości 

wolnych rodników, ich budowie i czasie życia, może znacznie ułatwić ustalenie 

mechanizmu reakcji radiodegradacji. Wszystkie badane steroidy napromieniowane dawką 

25 kGy dawały sygnał EPR, który monitorowano w czasie od 0,5 godz. do 6 miesięcy 

(152 dni) po napromieniowaniu. Stężenie wolnych rodników mieściło się w granicach 

od 1,98 do 8,65 spin/g x 1017 i było najwyższe dla prednizolonu i hydrokortyzonu, 

a najniższe dla octanu prednizolonu i octanu hydrokortyzonu. Powstałe wolne rodniki były 

stosunkowo trwałe, ponieważ po 6 miesiącach od momentu napromieniowania można było 

wykryć sygnał EPR dla każdego z badanych steroidów. Wprawdzie natężenie sygnału było 

od kilku do kilkunastu razy mniejsze niż sygnału wyjściowego, jednakże na jego 

podstawie można było rozpoznać, że badany związek był poddany obróbce radiacyjnej 
A

. 

Wolne rodniki zaobserwowano również w próbkach napromieniowanych beta-blokerów. 

Dla winianu metoprololu napromieniowanego dawką 25 kGy stężenie wynosiło 0,37 x 1017 

spin/g i wzrosło do wartości 1,68 x 1017 spin/g po zastosowaniu dawki 400 kGy 
D

. 

W przypadku pindololu powstały wolne rodniki w próbkach napromieniowanych 

o stężeniu 1,36 x 1016 spin/g i 3,70 x 1016 spin/g odpowiednio dla dawek 25 i 400 kGy 
F

.  

Zmiany w analizie organoleptycznej (przede wszystkim zmiany zabarwienia) mogą 

sugerować także uszkodzenia w sieci krystalicznej, które można ocenić wykonując 

rentgenogramy proszkowe (analiza XRD). Analiza widm XRD dla badanych beta-

blokerów wykazała, że we wszystkich przypadkach po napromieniowaniu dawką 

25 i 400 kGy dają się zauważyć pewne niewielkie zmiany w ich przebiegu, polegające 

przede wszystkim na wzroście intensywności piku głównego lub na zmianie stosunku 

intensywności niektórych pasm względem siebie. Największe zmiany obserwowano 

dla dwóch pochodnych tj. chlorowodorku alprenololu i chlorowodorku propranololu, 

dla których wykonano dodatkowo rentgenogramy proszkowe także dla próbek 

napromieniowanych dawką 200 kGy. W dyfraktogramach próbek chlorowodorku 

alprenololu w refleksach występujących przy wartości kąta 6,7; 10,6 i 12,6 2theta 

zaobserwowano zmianę szerokości połówkowej (FWHM) tych refleksów. W przypadku 
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dwóch pierwszych wartości, stwierdzono wzrost szerokości połówkowej z 0,073 i 0,075 

(dla próbki 0 kGy) odpowiednio do wartości 0,151 i 0,165 (dla próbki 400 kGy). Zmiany 

te związane są z występowanie naprężeń II rodzaju. Z kolei trzeci z obserwowanych 

refleksów charakteryzuje się zmniejszeniem szerokości połówkowej w porównaniu 

z próbką wyjściową z wartości 0,180 do 0,116. Podobne zmiany obserwowano 

w przypadku próbki chlorowodorku propranololu. Porównując FWHM refleksów dla tych 

dwóch związków stwierdzono, że zmiany szerokości związane są z pojawieniem się 

wewnętrznych napięć drugiego rodzaju powstających prawdopodobnie w wyniku procesu 

napromieniowania badanych beta-blokerów 
C

. Uzyskane wyniki są zgodne z wynikami 

innych badaczy, którzy w podobny sposób opisują zmiany w dyfraktogramach związków 

poddanych działaniu promieniowania jonizującego. Badania dotyczyły takich związków 

jak tiamfenikol, ketoprofen, ryboflawina [73-76].  

Podsumowując wyniki otrzymane metodą EPR i XRD można przypuszczać, 

że przyczyną zmian zabarwienia w analizowanych związkach leczniczych jest 

powstawanie tzw. centrów barwnych nazwanych centrami F, które absorbują światło 

z zakresu widzialnego i w związku z tym powodują zabarwienie kryształów. Takie 

zjawisko jest charakterystyczne dla substancji, które zostały poddane działaniu różnego 

rodzaju promieniowania (rentgenowskie, wiązka elektronów) i zostały także opisane 

dla innych substancji leczniczych [77-79]. 

Dodatkowo wykonano także mikrofotografie SEM, które wykazały, że przed 

napromieniowaniem wszystkie badane beta-blokery są związkami krystalicznymi. 

Chlorowodorek acebutololu, chlorowodorek alprenololu i atenolol odznaczały się 

największymi, dobrze wykształtowanymi kryształami, natomiast pozostałe bet-blokery 

(winian metoprololu, pindolol i chlorowodorek propranololu) występowały w postaci 

drobnokrystalicznej. Dla wszystkich 6 badanych związków obserwowany obraz SEM był 

prawie identyczny przed i po napromieniowaniu (dawka 400 kGy), nie zaobserwowano 

także różnic w kształcie i wielkości kryształów, co ilustruje rycina 1.  
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Rycina 1. Mikrofotografie SEM dla analizowanych beta-blokerów  

przed i po napromieniowaniu 
C

. 

Do oceny trwałości substancji leczniczej lub postaci leku często stosowana jest metoda 

skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). Wyniki analizy kalorymetrycznej pozwalają 

na uzyskiwanie informacji o czystości, polimorfizmie bądź polimeryzacji badanego 

związku, które są przydatne do oceny jego trwałości termicznej, fotochemicznej, a także 

radiochemicznej, gdyż obecność zanieczyszczeń wpływa na parametry piku. Im bardziej 

zanieczyszczona jest substancja, tym w większym stopniu temperatura początku 

i temperatura piku ulegają przesunięciu w kierunku niższych wartości, ponadto wysokość 

piku ulega zmniejszeniu. Metoda DSC ze względu na swoją dokładność (0,1C) stanowi 

idealne narzędzie do oceny trwałości związków leczniczych, ponieważ każde 

zanieczyszczenie powoduje przesunięcie piku topnienia w kierunku niższych wartości. 

Obniżenie wartości temperatury topnienia substancji zawierającej zanieczyszczenia zależy 

od ułamka molowego zanieczyszczeń - opisuje to równanie van`t Hoffa [80]. Zależność 

taką zaobserwowano na krzywych DSC badanych beta-blokerów. Na podstawie analizy 

krzywych DSC stwierdzono, że wszystkie badane beta-blokery przed napromieniowaniem 

wykazują typowy, endotermiczny pik topnienia. Po zastosowaniu dawki 25 kGy 

zauważono niewielkie obniżenie temperatury topnienia, które wynosiło od -0,1C dla 

chlorowodorku alprenololu do -1,0C dla winianu metoprololu. Wraz ze wzrostem dawki 

promieniowania jonizującego obserwowano dalszy wzrost przesunięcia pików topnienia 

i dalsze obniżenie temperatury topnienia. Największą różnicę zanotowano dla winianu 

metoprololu, dla którego po napromieniowaniu dawką 400 kGy temperatura topnienia 

MT  400 kGy MT  0 kGy 

PD  400 kGy PD  0 kGy 

PR  400 kGy PR  0 kGy 

AC 400 kGy AC 0 kGy 

AL  400 kGy AL 0 kGy 

AT  400 kGy AT 0 kGy 
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obniżyła się do wartości 114,1C (dla związku nienapromieniowanego wynosiła 123,0C). 

Odnotowana różnica temperatury topnienia wyniosła -8,9C. Dla pozostałych badanych 

beta-blokerów wartości temperatur topnienia także ulegały zmniejszeniu, jednakże 

w mniejszym stopniu. Stwierdzono występowanie prostoliniowej zależności pomiędzy 

wyznaczoną temperaturą topnienia badanych związków a wielkością dawki 

promieniowania dla chlorowodorku alprenololu, chlorowodorku propranololu i winianu 

metoprololu, których współczynniki korelacji wynosiły odpowiednio 0,9446, 0,9810 

i 0,9864. Warto zauważyć, że w niektórych badanych próbkach beta-blokerów 

po napromieniowaniu dawką 400 kGy zauważono na wykresach DSC więcej niż jeden 

pojedynczy pik topnienia. Takie zjawisko zaobserwowano na krzywych DSC dla 

chlorowodorku alprenololu i dla pindololu 
C

. Za zjawisko to mogą być prawdopodobnie 

odpowiedzialne produkty powstające w wyniku działania wyższych dawek 

promieniowania jonizującego, co wiąże się z dłuższym czasem napromieniowania. 

Badania DSC były prowadzone również dla eplerenonu. Krzywe DSC wykazywały jeden 

endotermiczny pik topnienia, zarówno dla próbek nienapromieniowanych, jak 

i napromieniowanych dawka 25, 50, 100, 200 i 400 kGy. Eplerenon przed 

napromieniowaniem wykazywał temperaturę topnienia równą 248,5C, natomiast 

po napromieniowaniu dawką 400 kGy temperatura obniżyła się o 8,9C i wynosiła 

239,6C. Pośrednie dawki promieniowania jonizującego powodowały stopniowe obniżanie 

temperatury topnienia, w związku z tym można było wykreślić zależność T (dawka) 

i uzyskać współczynnik korelacji o wartości r = 0,9318.  

Badania metodą DSC zostały wykonane również dla steroidów. Porównując 

przebieg krzywych DSC związków nienapromieniowanych i napromieniowanych dawką 

100 kGy stwierdzono, że dla wszystkich badanych steroidów następowało przesunięcie 

pików topnienia w kierunku niższych temperatur. Wartości tego przesunięcia miały 

następujące wartości: 1,6C dla octanu fludrokortyzonu,  2,2C dla prednizolonu, 2,9C 

dla octanu prednizolonu, 3,1C dla octanu hydrokortyzonu, 6,6C dla deksametazono oraz 

8,3C dla hydrokortyzonu. Dodatkowo dla octanu prednizolonu wykonano badania dla 

dawek pośrednich i wyznaczono zależność pomiędzy otrzymanymi wartościami 

temperatury topnienia a dawką promieniowania, uzyskując wysoką wartość współczynnika 

korelacji (r = 0,9896) [81].  
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Do oceny zmian zawartości analizowanych związków przed i po napromieniowaniu 

zastosowano metody chromatograficzne (HPLC i HPTLC). Metody zostały zwalidowane 

według wytycznej Komisji Harmonizacji ICH. W tym celu wyznaczono liniowość, 

precyzję, dokładność, granicę wykrywalności oraz oznaczalności. Do oznaczania 

związków o budowie steroidowej (glikokortykosteroidy i eplerenon) została wykorzystana 

metoda HPLC polecana farmakopeę europejską [82]. 

We wszystkich zastosowanych warunkach otrzymano rozdzielenie badanych 

związków od produktów radiodegradacji. Uzyskane piki były symetryczne, co umożliwiło 

ich analizę jakościową i ilościową.  

Dla badanych beta-blokerów w badanym zakresie stężeń, opracowana metoda 

HPLC charakteryzowała się odpowiednią precyzją (współczynnik zmienności nie 

przekraczał wartości 2%), a obliczona granica wykrywalności wynosi 0,009 – 0,012 

mg/cm3, natomiast granica oznaczalności od 0,028 do 0,042 mg/cm3 D,F,G
. W analizie 

ilościowej chlorowodorku alprenololu posłużono się także metodą wysokosprawnej 

chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC), która została zwalidowana 

i charakteryzowała się bardzo dobrymi parametrami (RSD = 3,95%, LOD = 0,52 g/plamę 

oraz LOQ = 1,55 g/plamę)
B

.  

Zwalidowane metody zostały wykorzystane do analizy ilościowej związków. 

W badanych steroidach (hydrokortyzon, octan hydrokortyzonu, prednizolon, octan 

prednizolonu, deksametazon, octan fludrokortyzonu) przed napromieniowaniem wykryto 

obecność zanieczyszczeń, które dopuszcza farmakopea. 

Po napromieniowaniu dawką sterylizacyjną 100 kGy zanotowano na chromatogramach 

poszczególnych steroidów spadek stężenia niektórych zanieczyszczeń do ich zaniku 

włącznie, np. dla octanu fludrokortyzonu przed sterylizacją występowało 

niezidentyfikowane zanieczyszczenie o tR = 2,7 min, natomiast po napromieniowaniu nie 

zarejestrowano takiego piku; niektóre piki zanieczyszczeń nie wykazywały żadnych zmian 

w swojej intensywności, a inne wykazywały wzrost intensywności, a tym samym wzrost 

stężenia. Można, zatem przypuszczać, że zarówno zanieczyszczenia indywidualnie 

określane, które wykazują wzrost stężenia po napromieniowaniu, jak i te, które pojawiają 

się w efekcie działania promieniowania, są produktami radiodegradacji badanych 

steroidów. Wykryte produkty radiolizy oszacowano pod względem ilościowym 

i stwierdzono, że ich zawartość jest największa dla octanu fludrokortyzonu oraz octanu 

prednizolonu i wynosi odpowiednio 1,53% i 2,88% (dawka 100 kGy)
A

.  
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W przypadku eplerenonu w nienapromieniowanej próbce wykryto 

7 zanieczyszczeń i tylko jeden z nich został zidentyfikowany, a ogólna suma 

zanieczyszczeń wynosiła 0,22%, co także mieści się w granicach norm farmakopealnych. 

Po napromieniowaniu dla pięciu z tych zanieczyszczeń zaobserwowano wzrost stężenia, 

ponadto pojawiły się nowe potencjalne produkty radiolizy, a w napromieniowanym dawką 

400 kGy eplerenonie występuje 10 zanieczyszczeń. Napromieniowanie dawkami 25, 50 

i 100 kGy nie spowodowało ubytku eplerenonu, co świadczy o radiostabilności badanego 

związku. Zmniejszenie stężenia wyjściowego obserwowano przy dawkach 200 i 400 kGy 

o 1,02 i 1,78% (obliczone wydajności procesu radiolizy G wynosiły 1,51 i 1,21 × 107 

mol/J) H.  

Wszystkie badane beta-blokery przed napromieniowaniem były chromatograficznie 

czyste (metoda TLC i HPLC). Winian metoprololu po napromieniowaniu dawkami 25 

i 50 kGy nie ulegał radiodegradacji, natomiast po napromieniowaniu dawkami wyższymi 

(100, 200 i 400 kGy) ubytek zawartości wynosił od 3,11 do 12,99%. Zanotowano 

obecność jednego produktu radiolizy o tR = 2,33 min. Na podstawie tych danych 

wyznaczono wydajność radiolityczną radiodegradacji winianu metoprololu (G) 

pod wpływem wiązki elektronów (E-beam) i otrzymano wartości 4,54 × 107 mol/J dla 

dawki 100 kGy, 7,42 × 107 mol/J dla dawki 200 kGy oraz 4,74 × 107 mol/J dla dawki 400 

kGy. Obserwowany spadek zawartości badanego beta-blokeru dla dawek 100-400 kGy był 

wprost proporcjonalny do zawartości wolnych rodników (CWR = f (ubytek zawartości), 

r = 0,9848), które przy dawce 100-400 kGy wykazywały stężenie w przedziale od 1,0330 

do 1,6869 x 1016 spin/g 
D

.  

Badania radiodegradacji pindololu metodą HPLC pozwoliło na wykrycie produktu 

rozkładu (o czasie retencji tR = 2,65 min), a także było narzędziem analizy ilościowej. 

Nie zaobserwowano ubytku zawartości pindololu po napromieniowaniu standardową 

dawką sterylizacyjną (25 kGy) oraz po dawce 50 i 100 kGy. Dopiero po zastosowaniu 

dawki 200 kGy zanotowano niewielki ubytek zawartości substancji badanej: 0,52% 

 0,07%, który wzrósł do 1,34%  0,07% po zastosowaniu dawki 16 razy większej niż 

standardowa tj. 400 kGy. Na podstawie otrzymanych danych ilościowych wyznaczono 

wydajność radiolityczną procesu radiodegradacji pindololu pod wpływem E-beam 

i otrzymano wartości od 2,09 × 107 mol/J dla dawki 200 kGy do 2,69 × 107 mol/J dla dawki 

400 kGy 
F

.  
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Kolejnym związkiem był chlorowodorek alprenololu, dla którego 

po napromieniowaniu dawką 400 kGy wykryto 1 lub 2 produkty radiolizy. Ślady 

pierwszego głównego produktu radiolizy o tR = 17,3 min wykryto już 

po napromieniowaniu dawką 100 kGy, natomiast dla próbek chlorowodorku alprenololu 

napromieniowanych dawką 400 kGy obserwowano dodatkowy produkt o tR = 4,3 min 

(w ilościach śladowych). Przeprowadzona analiza ilościowa substratu nie wykazała zmian 

zawartości po napromieniowaniu dawką 25 i 50 kGy. Napromieniowanie wyższymi 

dawkami spowodowało zmniejszenie zawartości chlorowodorku alprenololu do 97,00% 

dla dawki 100 kGy, 95,06% dla dawki 200 kGy i 90,88% dla dawki 400 kGy. 

Na podstawie tych danych wykreślono zależność spadku zawartości od zastosowanej 

dawki promieniowania jonizującego (r = 0,9903) oraz obliczono wydajność radiolityczną 

radiodegradacji chlorowodorku alprenololu pod wpływem E-beam i otrzymano wartości 

od 7,98 (400 kGy) do 10,5 (100 kGy) × 107 mol/J. Natomiast dla chlorowodorku 

acebutololu zaobserwowano pojawienie się jednego produktu radiolizy po zastosowaniu 

dawki 400 kGy. Ubytek zawartości chlorowodorku acebutololu wynosił odpowiednio 

1,13% i 2,79% 
G

. Wyniki analizy ilościowej uzyskane metodą HPLC dla chlorowodorku 

alprenololu są zgodne z wynikami otrzymanymi dla tego związku metodą HPTLC, gdzie 

po napromieniowaniu dawką 400 kGy zawartość analizowanego beta-blokeru wynosiło 

90,23% a wydajność radiolityczna dla tej dawki w temperaturze pokojowej osiągnęła 

wartość 7,12 × 107 mol/J 
B

, a zatem że obie metody analityczne można zastosować 

do oceny rozkładu radiolitycznego chlorowodorku alprenololu. 

Wg piśmiennictwa wydajność radiolityczna procesu radiolizy substancji 

leczniczych w stanie stałym jest zwykle rzędu 107-108 mol/J, a zatem wydajność 

radiolitycznej degradacji badanego związku w stanie stałym jest zbliżona lub nieco niższa 

od wydajności radiolitycznej większości substancji leczniczych poddawanych działaniu 

takiego samego rodzaju promieniowania jonizującego. Dla badanych beta-blokerów oraz 

związków o budowie steroidowej nie uzyskano liniowej zależności pomiędzy dawką 

promieniowania jonizującego a wydajnością radiolityczną (G). Zależności takiej nie 

uzyskano także dla innych substancji leczniczych [83,84]. Autorzy tych badań wyjaśniają, 

że zmniejszenie wydajności radiolitycznej G wraz ze wzrostem dawki promieniowania to 

rezultat powstawania wtórnych produktów radiolizy, natomiast zwiększenie wartości G 

wraz ze wzrostem dawki promieniowania przypisywali dalszemu rozkładowi 

radiolitycznemu badanego związku. 
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Identyfikacja powstających produktów radiodegradacji 

 

Identyfikację produktów radiolizy dla wybranych beta-blokerów przeprowadzono 

metodą HPLC-MSn (w jonizacji dodatniej (ES+))
F,G

. Dla wszystkich badanych beta-

blokerów napromieniowanych dawkami 25 do 200 kGy nie wykryto dodatkowych pików 

na chromatogramach, świadczących o występowaniu produktów radiodegradacji tych 

związków.  

Analiza próbek pindololu napromieniowanych dawką 400 kGy przy pomocy wyżej 

wymienionej metody wykazała obecność jednego głównego produktu radiolizy o jonie 

molekularnym [M]+ = 265 m/z, który powstaje prawdopodobnie w wyniku reakcji 

utlenienia pindololu i posiada masę cząsteczkową o wartości 264,4. Dalsza fragmentacja 

tego jonu dostarczyła informacji na temat struktury danego związku i pozwoliła na 

zaproponowanie głównych dróg jego fragmentacji oraz schematu radiodegradacji 

pindololu, który przedstawiono na  rycinie 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycinia 2. Prawdopodobny schemat procesu radiodegradacji pindololu
F
. 

 

 

Badając proces radiodegradacji próbek chlorowodorku acebutololu metodą  HPLC-

MSn (w jonizacji dodatniej (ES+)), wykazano obecność jednego głównego produktu 

radiolizy o jonie molekularnym [M]+=353 m/z, który powstaje prawdopodobnie także 

w wyniku reakcji  utlenienia chlorowodorku acebutololu i posiada masę cząsteczkową 

wynoszącą 352,4 ( Rycina 3).  
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Rycinia 3. Prawdopodobny schemat procesu radiodegradacji chlorowodorku acebutololu
G

. 

 

Natomiast dla chlorowodorku alprenololu zidentyfikowano, tą samą metodą, 

2 produkty radiolizy, pierwszy o jonie molekularnym [M]+=266 m/z, który powstaje, 

podobnie jak w przypadku pindololu i chlorowodorku acebutololu, w wyniku reakcji 

utlenienia i posiada masę cząsteczkową równą 265,3 oraz drugi produkt o [M]+=254 m/z, 

który powstaje prawdopodobnie w wyniku dwóch równoległych reakcji: utleniania 

i eliminacji grupy CH2 (Rycina 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rycina 4. Prawdopodobny schemat procesu radiodegradacji  

chlorowodorku alprenololu.
G 

 

 

W przypadku eplerenonu, po napromieniowaniu dawką 400 kGy, stwierdzono, że 

jeden z produktów radiolizy powstaje w wyniku hydrolizy wiązania estrowego (Rycina 5). 
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    Eplerenon                                                                  Produkt radiodegradacji 

        C24H30O6, m.cz. 414,49                                                      C23H28O6 ; m.cz. 400,46 

 

Rycina 6. Zidentyfikowany produkt radiodegradacji eplerenonu H. 

 

Podsumowanie wyników badań 

 

Przeprowadzone badania miały na celu wykazanie możliwości wykorzystania 

sterylizacji radiacyjnej w postaci wiązki elektronów z akceleratora do wyjaławiania 

wybranych substancji leczniczych o budowie steroidowej (hydrokortyzon, octan 

hydrokortyzonu, prednizolon, octan prednizolonu, deksametazon, octan fludrokortyzonu, 

eplerenon) oraz beta-blokerów (chlorowodorek acebutololu, chlorowodorek alprenololu, 

atenolol, winian metoprololu, pindolol, chlorowodorek propranololu) w fazie stałej.  

Wykorzystując wiele nowoczesnych metod analitycznych monitorowano zmiany 

zachodzące w napromieniowanych substancjach leczniczych w fazie stałej.  

Zastosowanie we wstępnych badaniach metod takich jak EPR i DSC, pozwoliło na 

stwierdzenie destrukcyjnego wpływu promieniowania jonizującego na badane leki, co 

jednoznacznie potwierdza, że każda substancja lecznicza lub postać leku musi być poddana 

takim badaniom przed zastosowaniem do ich wyjaławiana promieniowania jonizującego. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że wolne rodniki pojawiają się w lekach  

sterylizowanych radiacyjnie już po zastosowaniu najniższej zalecanej dawki 25 kGy 

i mogą utrzymywać się w stężeniu pozwalającym na ich wykrycie nawet do 1 roku 

po napromieniowaniu. Pomimo, że ich zawartość mieści się zazwyczaj w niskim zakresie, 

to pozostaje pytanie, czy nie wpływają one w sposób znaczący na jakość 

sterylizowanych leków. 
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Wyniki analizy kalorymetrycznej (DSC) pozwalają na uzyskiwanie informacji 

o czystości badanej substancji, które są przydatne do oceny jego trwałości 

radiochemicznej. Obniżenie temperatury topnienia dla wszystkich badanych substancji 

świadczy o tworzeniu się produktów rozkładu, których obecność potwierdzono metodą 

HPLC. 

Do oznaczania zawartości wybranych substancji leczniczych przed i po napromieniowaniu, 

obok ich zanieczyszczeń oraz produktów radiolitycznego rozkładu, opracowano 

i zwalidowano, zgodnie z wytycznymi ICH, metodę wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej z detektorem UV. 

Wykazano ponadto, że proces radiodegradacji wybranych glikokortykosteroidów 

oraz beta-blokerów w fazie stałej zachodzi głównie w wyniku procesu utlenienia. Podobne 

procesy radiolizy obserwowane były także w innych związkach leczniczych [85,86]. 

Otrzymane wyniki obok wartości naukowej, mają także zastosowanie aplikacyjne. 

Przeprowadzone badania wykazały, że wszystkie analizowane związki, zarówno pochodne 

steroidowe, jak i beta-blokery wykazują odpowiednią trwałość radiochemiczną w zakresie 

dawki standardowo stosowanej w sterylizacji radiacyjnej (25 kGy) i będą mogły być 

wyjaławiane metodą radiacyjną z użyciem wiązki wysokoenergetycznych elektronów. 

Może mieć to duże znaczenie dla przemysłu farmaceutycznego, gdzie wykorzystanie 

tej metody sterylizacji niesie bardzo duże udogodnienia, szczególnie, jeśli ma się 

do czynienia z substancjami termolabilnymi. Ponadto ustalenie struktury produktów 

radiodegradacji badanych substancji pozwoliło na prześledzenie przemian, jakie mogą 

zachodzić w trakcie napromieniowywania, co jest bardzo istotne w momencie wyboru 

metody sterylizacji. 

Reasumując, przeprowadzone badania dostarczyły informacji na temat trwałości 

radiochemicznej badanych związków, w fazie stałej, dla których nie było dotychczas 

w literaturze doniesień o wpływie promieniowania jonizującego na ich trwałość. Niektóre 

z przeprowadzonych badań zostały wykorzystane w przemyśle farmaceutycznym. Badania 

nad możliwością zastosowania sterylizacji radiacyjnej do wyjaławiania prenizolonu i 

deksametazonu zostały wykonane dla Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa 

S.A. oraz Jeleniogórskich Zakładów Farmaceutycznych „Jelfa”, które stosują tą metodę 

wyjaławiania w preparatach do oczu z w/w związkami. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 

a) Aktywność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

     farmaceutycznych  

Pracę w Zakładzie Chemii Farmaceutycznej rozpoczęłam w 1989 roku i wówczas trafiłam 

pod opiekę pani dr hab. Barbary Marciniec. Podjęte przeze mnie badania były związane ze 

specyfiką badań prowadzonych w Katedrze  i dotyczyły przede wszystkim zastosowania 

i wykorzystania metod spektralnych (UV i IR) do analizy jakościowo-ilościowej 

substancjach leczniczych w preparatach farmaceutycznych oraz wykorzystania metody 

chromatografii cienkowarstwowej (TLC) do identyfikacji wybranych substancji 

i wykrywania produktów powstających pod wpływem działania czynników destrukcyjnych 

(światło VIS i UV). W efekcie prowadzonych badań powstały trzy publikacje (załącznik) a 

wyniki zostały również zaprezentowane w postaci posterów (załącznik). 

Od 1997 roku rozpoczęłam pracę w zakresie nowej tematyki badawczej, dotyczącej 

sterylizacji radiacyjnej związków leczniczych, która szybko zdominowała moją 

działalność w następnych latach. Specyfika tych badań polegała na tym, że wymagała ona 

przeprowadzenia analizy dla poszczególnych grup leków w celu ustalenia dawki 

promieniowania, którą będzie można wykorzystać do sterylizacji radiacyjnej. 

Uczestniczyłam w badaniach nad możliwością zastosowania promieniowania gamma oraz 

wiązki elektronów do sterylizacji radiacyjnej pochodnych imidazoliny, niektórych 

antybiotyków, leków o działaniu cytostatycznym (ifosfamid), a także niektórych substancji 

pomocniczych (celuloza, hydroksyceluloza). Ponadto uzupełniałam wiadomości poprzez 

szkolenia w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie (tzw. Szkoły Sterylizacji 

Radiacyjnej). Ponieważ te badania wymagają zastosowania szerokiego wachlarzu metod 

analitycznych poszerzyłam moją wiedzę i warsztat badawczy o zagadnienia związane 

z takimi metodami analitycznymi jak: rentgenografia krystaliczna (XRD), kalorymetria 

różnicowa (DSC), rezonans paramagnetyczny (EPR). Wyniki zostały przedstawione 

w formie publikacji (załącznik) oraz komunikatów zjazdowych (załącznik) 

Poza tematyką związaną z sterylizacją radiacyjną kontynuowałam pracę dotycząca 

wpływu destrukcyjnego światła widzialnego i nadfioletowego na wybrane związki 

lecznicze. I w tym czasie precyzowała się powoli tematyka mojej pracy doktorskiej 

i ostatecznie postanowiłam badać pochodne 1,4-dihydropirydyny i określić ich trwałość 

w różnych warunkach (podwyższona temperatura, zwiększona wilgotność względna 

powietrza, światło UV, promieniowanie jonizujące). Do badań wybrałam 6 pochodnych tj. 
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nisoldypinę, nifedypinę, nitrendypinę, nimodypinę, felodypinę i amlodypinę. Wyniki 

części tych badań zostały opublikowane przed obroną doktoratu w trzech publikacjach 

(załącznik) oraz zaprezentowane na czterech zjazdach naukowych (polskich 

i zagranicznych) w formie plakatów (załącznik). Od 1999 roku rozpoczęłam także 

współpracę z Jeleniogórskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Jelfa”, a od 2001 z 

Warszawskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”, gdzie uczestniczyłam przy pracach 

związanych z możliwością zastosowania promieniowania jonizującego do sterylizacji 

radiacyjnej wybranych substancji leczniczych (octan 6-- metyloprednizolonu, siarczan 

neomycyny, octan deksametazonu, octan 9-fluorohydrokortyzonu, octan prednizolonu, 

deksametazon i gramicydyna – Załącznik). 

Oprócz badań nad lekami syntetycznymi brałam także udział w opracowaniach 

dotyczących produktów naturalnych o działaniu leczniczym. Współpracując z Instytutem 

Włókien Naturalnych w Poznaniu opracowywałam metodykę dotyczącą analizy nasion 

lnu, zawartości w nich metali ciężkich, a następnie wykorzystałam opracowane metody 

do ich analizy oraz do analizy sproszkowanych nasion lnu w preparatach aptecznych 

(Załącznik 3.6.).  

 

b) Aktywność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych  

 

Po obronie pracy doktorskiej kontynuowałam badania związane ze sterylizacją radiacyjną. 

Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą identyfikacji i ustalania struktury produktów 

radiodegradacji z zastosowaniem metody HPLC-MS-MS. Było to możliwe także dzięki 

uczestnictwu w kursie zorganizowanym przez Wydział Chemii UAM w Poznaniu 

„Zastosowanie spektrometrii mas w chemii organicznej i biochemii”, a prowadzonym 

przez prof. dr hab. Witolda Danikiewicza z Instytutu Chemii Organicznej PAN 

z Warszawy. Metoda ta pozwoliła nie tylko na rozdzielenie produktów powstających pod 

wpływem działania promieniowania jonizującego, ale także była pomocna w ustalaniu 

ich struktury. 

Kolejnymi grupami leków, którymi się zajęłam były pochodne imidazoliny oraz 

sulfonamidy, związki powoli wychodzące z lecznictwa otwartego, lecz cały czas 

wykorzystywane w lecznictwie zamkniętym w ostrych zakażeniach np. zapalenie płuc 

wywołane Pneumocystis carinii. Zastosowanie sulfametoksazolu łącznie z trimetoprimem 
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jest bardzo skuteczne w walce z tym pierwiotniakiem. Z kolei imidazoliny takie 

jak chlorowodorek antazoliny, chlorowodorek ksylometazoliny, chlorowodorek nafazoliny 

bardzo często stosowane są w postaci kropli ocznych, dla których wymagany jest pierwszy 

stopień jałowości, czyli całkowity brak drobnoustrojów. Przeprowadzone badania 

dotyczące wykorzystania sterylizacji radiacyjnej do wyjaławiania tych związków opisano 

w publikacji (załącznik) a wyniki zaprezentowano także na plakatach wraz z wynikami 

innych sulfonamidów (załącznik).  

W tym czasie rozpoczęłam badania nad kolejną grupą leków działających na układ 

krążenia, a mianowicie beta-blokerami. Mogłam przeprowadzić szerokie badania dzięki 

udziałowi, jako główny wykonawca, w projekcie badawczym „Badania wpływu 

sterylizacji radiacyjnej na niektóre leki z grupy -blokerów”, w latach 2009-2012.  

W dalszym ciągu współpracowałam z firmami farmaceutycznymi, gdzie brałam udział 

w opracowywaniu raportu i protokołu walidacji procesu sterylizacji radiacyjnej 

deksametazonu i octanu prednizolonu (Załącznik).  

Obecnie oprócz kontynuacji badań nad trwałością związków leczniczych, prowadzę także 

badania trwałości i kompatybilności wybranych leków z mieszaninami do żywienia 

pozajelitowego. Dotychczas przeprowadziłam wstępne badania kompatybilności leków 

przeciwbólowych (ketoprofen i metamizol sodowy) oraz esmololu (leku należącego 

do grupy -blokerów, wykorzystywanego w lecznictwie zamkniętym w postaci iniekcji) 

z mieszaniną do żywienia pozajelitowego. Przeprowadzone badania wskazują, 

że ketoprofen w mieszaninie do żywienia pozajelitowego jest nietrwały, niezależnie 

od warunków przechowywania; natomiast w przypadku metamizolu sodowego oraz 

esmololu nie zaobserwowano zmian, świadczących o zmianie ich właściwości fizyko-

chemicznych oraz o zmniejszeniu zawartości w trakcie przechowywania w różnych 

warunkach: temperatura 5 i 24C w ciągu 7 dni. Świadczy to o możliwości jednoczesnego 

podawania zarówno metamizolu sodowego, jak i chlorowodorku esmololu wraz 

z mieszaniną do żywienia pozajelitowego, która zawiera odpowiednie ilości 

aminokwasów, węglowodanów, tłuszczów oraz mikroelementów dostosowane do potrzeb 

konkretnego pacjenta. Ponadto stwierdzono, że emulsja tłuszczowa wchodząca w skład 

mieszaniny do żywienia pozajelitowego zachowuje stabilność i stałe wartości wielkości 

cząstek oraz stałą wartość pH. 


