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Streszczenie: 

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest zadbanie dynamiki molekularnej materiałów 

tworzących fazy ciekłokrystaliczne (itrakonazol), fazę plastyczną (anhydrocukry) oraz 

„zwykłe” szkła (ketokonazol, nifedypina i jej mieszaniny z acetylowanymi cukrami) w pobliżu 

temperatury przejścia szklistego (Tg). Głównymi technikami eksperymentalnymi 

zastosowanymi w badaniach były: szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna, różnicowa 

kalorymetria skaningowa, spektroskopia w podczerwieni i Ramana, dyfrakcja rentgenowska 

oraz mikroskopia optyczna 

W pracy tej zostały przedstawione zupełnie nowe, niezbadane dotąd materiały, takie jak 

1,6-anhydro-β-D-glukopiranozy (oznaczonej jako anhGLU), która w tych samych warunkach 

termodynamicznych tworzy fazę szklistą, szkło orientacyjne (ang. Orientationally Disordered 

Crystal, ODIC) lub plastyczny kryształ (ang. plastic crystal, PC), ciecz przechłodzoną 

i kryształ. Przeprowadzone badania dla anhGLU pozwoliły pokazać, że istnieje ścisły związek 

pomiędzy dalekozasięgowym uporządkowaniem statycznym molekuł, a promieniem korelacji 

związanym z dynamicznymi heterogenicznościami, odpowiadającymi za zmianę charakteru 

temperaturowej zależności czasów relaksacji strukturalnej w pobliżu przejścia szklistego. 

Dalsze badania nad innymi związkami z grupy anhydrocukrów pozwoliły zoabsewrować, że 

niektóre z nich są bardzo „kruchymi” PCs w stosunku do innych układów tworzących fazę 

ODIC, co może mieć związek z tworzeniem trójwymiarowej sieci wiązań wodorowych. 

Kolejnym etapem prowadzonych badań było przetestowanie poprawności termodynamicznego 

skalowania danych zmierzonych dla dwóch homologicznych substancji aktywnych: 

itrakonazolu i ketokonazolu, dla których wyznaczono podobne wartości tego parametru 

skalującego γ ( γ= 3.69 i  γ = 3.64 odpowiednio dla itrakonazolu oraz ketokonazolu). Co ciekawe 

pokazano także, że wykładnik skalujący γ w itrakonazolu zmienia się wraz z czasem relaksacji 

strukturalnej (), co może mieć związek z ewolucją parametru porządku wraz ze zmieniającym 

się czasem relaksacji. Ostatnim poruszonym zagadnieniem niniejszej rozprawy była 

krystalizacja, czyli proces konkurencyjny do przejścia szklistego. W pracy pokazano, że 

acetylowane sacharydy, podobnie jak polimery są zdolne do hamowania krystalizacji tego API, 

w tym wypadku nifedypiny (NIF). Ponadto dla układu jednoskładnikowego (NIF) oraz 

mieszanin binarnych stwierdzono silne rozprzężenie między stałą szybkości wzrostu kryształu, 

r, i , co jest zgodne z ostatnimi doniesieniami pokazującymi, że efekt ten jest uniwersalną 

cechą systemów przechłodzonych. 

Wyniki prowadzonych badań zostały zaprezentowane w czterech artykułach naukowych 

opublikowanych w prestiżowych zagranicznych czasopismach branżowych znajdujących się 

na liście filadelfijskiej. 
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Abstract: 

The main purpose of this doctoral dissertation is the investigation of the molecular dynamics of 

materials forming liquid crystalline phases (itraconazole), the plastic phase (anhydrosacharides) 

and ordinary glasses (ketoconazole, nifedipine and its binary mixtures with acetylated sugars) 

near the glass transition temperature (Tg) by means of different experimental techniques, i.e., 

broadband dielectric spectroscopy, differential scanning calorimetry, infrared and Ramana 

spectroscopies, X-ray diffraction and optical microscopy. 

During the work a completely new, unexplored materials, such as 1,6-anhydro-β-D-

glucopyranose (assigned as anhGLU), which, under the same thermodynamic conditions, forms 

a glassy phase, an orientationally disordered crystal (ODIC) or a plastic crystal (PC), 

supercooled liquid and crystal was explored. The studies on anhGLU showed that there is 

a close relationship between the long-range static ordering of molecules and the correlation 

radius associated with dynamic heterogeneity, responsible for the change in the temperature 

character of the relationship of structural relaxation times near Tg. Due to the extended studies 

on three other anhydrosaccharides derivatives, we observed that some of them are very "fragile" 

PCs when compared to other systems forming the ODIC phase. It may be related to the creation 

of a three-dimensional network of hydrogen bonds. Next, we tested the validation of 

thermodynamic scaling concept of two homologous active substances: itraconazole and 

ketoconazole. Interestingly for both of them, similar values of the scaling γ parameter were 

determined (γ = 3.69 and γ = 3.64 for for itraconazole and ketoconazole, respectively). 

However, it is observed that the γ parameter of itraconazole surprisingly changes with the 

relaxation time (), which may be related to the evolution of the order parameter along with 

the changing relaxation time. The last studied issue was a process competitive to glass 

transition, crystallization. The study shows that acetylated saccharides, like polymers, are 

capable of inhibiting the crystallization of the active pharmaceutical ingredient (API), i.e, 

nifedipine (NIF). Interestingly, we observed that a strong decoupling between the crystal 

growth rate, r, and , for both the one-component system (NIF) and binary mixtures, which 

is in line with recent reports showing that this effect is a universal feature of supercooled 

systems. 

Obtained results were presented in four scientific articles published in prestigious 

international journals with high impact factors. 
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