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jakim podlegają substancje stosowane do celów 
farmaceutycznych, tj. aktywne składniki farma-
ceutyczne (ang. active pharmaceutical ingre-
dients, APIs), substancje pomocnicze, półpro-
dukty i gotowe produkty farmaceutyczne [1–7]. 
Najważniejsze procesy, jakie z punktu widze-
nia farmacji mogą być badane tymi technikami, to 
przemiany fazowe – przemiana szklista, topnie-
nie, krystalizacja, parowanie, sublimacja, dehydra-
tacja i hydratacja, solwatacja i desolwatacja, poli-
morfizm i pseudopolimorfizm, a ponadto, reakcje 

Metody analizy termicznej, w szczególności 
różnicowa analiza termiczna (ang. Differen-

tial thermal analysis, DTA), różnicowa kaloryme-
tria skaningowa (ang. differential scanning calori-
metry, DSC) i analiza termograwimetryczna (ang. 
thermogravimetric analysis, TGA), są nowocze-
snymi, skomputeryzowanymi i zautomatyzowa-
nymi technikami analizy instrumentalnej, które 
umożliwiają badanie w różnych warunkach tem-
peratury, w atmosferze powietrza lub gazu obojęt-
nego, przemian fizycznych i reakcji chemicznych, 
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Tabela 1. Wybrane obszary zastosowań metod analizy termicznej w farmacji.
Table 1. Selected areas of applications of thermal methods of analysis in pharmacy.

Obszary zastosowań Metody analizy termicznej

Polimorfizm

Charakterystyka form polimorficznych APIs, badanie wpływu procesów krystalizacji na polimorfizm, badanie wpływu warunków 
przechowywania oraz suszenia lub mielenia na formy polimorficzne

DTA, DSC, TGA, HSM, DSC-FTIR, DSC-XRPD

Wpływ na formę polimorficzną API w produkcie farmaceutycznym procesów mieszania substancji, rozdrabniania, ugniatania, 
topienia, suszenia rozpyłowego, liofilizacji, granulowania i tabletkowania

DTA, DSC, TGA, DSC-FTIR

Substancje amorficzne

Pomiar temperatur przemian szklistych APIs, wpływ na temperaturę przemiany wilgoci i substancji pomocniczych, 
analiza ilościowa, optymalizacja technologii wytwarzania produktów farmaceutycznych, badania polimerów i kopolimerów

DSC, TMDSC

Czystość

Ocena czystości, procesu oczyszczania i trwałości APIs DSC

Trwałość

Charakterystyka rozkładu termicznego APIs, trwałość APIs i produktów farmaceutycznych DTA, DSC, TGA, TG-FTIR, TG-MS

Produkty farmaceutyczne

Badania preformulacyjne obejmujące określenie właściwości fizykochemicznych APIs, określenie zdolności do jednorodnego 
mieszania się APIs z substancjami pomocniczymi, optymalizacja procesu tworzenia stałych rozproszeń, roztworów stałych, 
mikrosfer, postaci leku o zmodyfikowanym uwalnianiu substancji

DTA, DSC, TGA, HSM, DSC-FTIR, DSC-XRPD

Identyfikacja składników, analiza ilościowa DSC, TGA

Skróty: DTA – różnicowa analiza termiczna; DSC – różnicowa kalorymetria skaningowa; TMDSC – DSC z modulowaną temperaturą; TGA – analiza termograwimetryczna;  
HSM – termomikroskopia; DSC-FTIR – DSC sprzężona z spektroskopią w podczerwieni z transformacją Fouriera; DSC-XRPD – DSC sprzężona z proszkową dyfrakcją 
rentgenowską; TG-FTIR – TGA sprzężona z spektroskopią w podczerwieni z transformacją Fouriera; TG-MS – TGA sprzężona z spektroskopią mas.
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chemiczne z udziałem fazy gazowej, ciekłej lub sta-
łej oraz degradacja i rozkład termiczny. Poza ana-
lizą jakościową krzywych DTA, DSC i TGA, użycie 
profesjonalnego oprogramowania komputerowego 
zapewnia uzyskanie danych ilościowych, tj. war-
tości charakterystycznych temperatur opisujących 
przemiany fazowe, entalpię przemian, pojemność 
cieplną i ciepło właściwe oraz wyznaczenie para-
metrów kinetycznych, tj. energii aktywacji, współ-
czynnika przedeksponencjalnego i rzędu reakcji.

Rozpatrując użyteczność metod analizy termicz-
nej w laboratoriach związanych z przemysłem far-
maceutycznym można stwierdzić, że są one szeroko 
wykorzystywane w rutynowej analizie surowców 

Thermomechanical analysis and thermal dielectric analysis in 
pharmacy · Methods of thermal analysis, first of all differential 
scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA), play 
an important role in investigation of phase transitions and degradation, 
that undergo active pharmaceutical ingredients (APIs), excipients and 
pharmaceutical products under heating or cooling. The most important 
areas of the DSC and TGA application in the pharmaceutical science 
and industry include the purity evaluation, the polymorphism and 
pseudo-polymorphism investigation for proper selection of APIs solid 
forms, the phase diagrams examination in multicomponent systems, 
the bioavailability of APIs improvement by formation of cyclodextrins 
complexes or co-crystals, and the usefulness in preformulation stage 
of the solid dosage forms, e.g., for study API-excipient compatibility or 
API-polymer miscibility. However, in the last twenty years more and 
more articles are published pointing out on potential usefulness of 
thermomechanical analysis (TMA), dynamic mechanical analysis (DMA) 
and dielectric analysis (DEA) in the solid dosage technology. The TMA and 
DMA involve the application of an external force in order to measure the 
sample deformation. In this way, a rapid and nondestructive method 
for quantitative investigation of thermo-mechanical and rheological 
properties of the solid materials has been developed. Consequently, 
methods of thermomechanical analysis gained increased attention in the 
pharmaceutical research and dosage form technology to characterize 
the glass transition temperature and other secondary transitions of the 
materials (polymers), the miscibility of ingredients in multicomponent 
systems, the examination of drug delivery systems and their behavior 
during storage. The DEA, in turn, is commonly used to characterize the 
glassy (amorphous) and crystalline solid materials using A.C. electrical 
properties (conductivity) over a wide range of frequencies. For this 
reason, methods of thermomechanical and dielectric analysis can be 
successfully used to study the morphological and thermodynamic 
transitions in APIs and to examine their crystalline and amorphous 
content in the solid state. For this reason, the aim of this paper was to 
show a short characteristics of these methods along with the examples 
which illustrate their potential application in the pharmaceutical science 
and industry.
Keywords: active pharmaceutical ingredients, thermomechanical analysis, 
dynamic mechanical analysis, dielectric analysis.
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farmaceutycznych, w tym w ocenie ich czysto-
ści i w badaniu form polimorficznych [5–7]. Dane 
zestawione w tabeli 1 wskazują, że metody analizy 
termicznej są coraz częściej stosowane jako techniki 
wspomagające preformulację stałych postaci leku, 
przyczyniając się wydatnie do opracowania postaci 
leku o odpowiedniej jakości, skutecznej w działaniu 
i trwałej podczas długotrwałego przechowywania. 
Są one użytecznymi technikami wykorzystywanymi 
m.in. do: badania eutektyków i konstrukcji diagra-
mów fazowych; przemian fazowych, jakim podle-
gają krystaliczne substancje czynne podczas roz-
praszania w bezpostaciowym, obojętnym nośniku; 
szybkiego wykrywania niezgodności do wzajem-
nego mieszania się substancji czynnych z substan-
cjami pomocniczymi, tj. interakcji fizykochemicz-
nych i chemicznych; badania trwałości i kinetyki 
rozkładu termicznego substancji stosowanych do 
celów farmaceutycznych. Wiele innych przykła-
dów zastosowania metod analizy termicznej w far-
macji można znaleźć w piśmiennictwie, szczególnie 
w monografiach [3, 8, 9].

Analiza termomechaniczna 
i dielektryczna

Dane zestawione w tabeli 2 wskazują, że poza 
DTA, DSC i TGA, tj. najczęściej stosowanymi meto-
dami analizy termicznej o niekwestionowanej uży-
teczności w badaniach nad lekiem, znanych jest 
wiele innych technik termoanalitycznych, których 
użyteczność w eliminowaniu różnych problemów 
z zakresu analizy i technologii farmaceutycznej jest 
dopiero oceniana. Spośród tych metod na najwięk-
szą uwagę zasługują – analiza termomechaniczna 
(ang. thermomechanical analysis, TMA), dyna-
miczna analiza mechaniczna (ang. Dynamic mecha-
nical analysis, DMA) i analiza dielektryczna (ang. 
dielectric analysis, DEA) [10–15].

Analiza termomechaniczna (TMA) jest wspól-
nym terminem obejmującym zespół technik umoż-
liwiających badanie zmian wymiarów liniowych lub 
objętości próbki oraz jej właściwości mechanicznych 
w funkcji czasu lub temperatury [14, 15]. Pomiar 
polega na ogrzewaniu lub chłodzeniu z określoną 
szybkością testowanego materiału lub na utrzy-
mywaniu go w stałej temperaturze (pomiar izoter-
miczny). Badanie za pomocą TMA polega na pomia-
rze rozszerzalności liniowej testowanego materiału, 
na ocenie wpływu na próbkę sił zginających (defor-
macja pod wpływem określonego nacisku), ściska-
jących (kompresja), rozciągających (elongacja) lub 
ścinających. W farmacji zespół techniki TMA wyko-
rzystuje się w szczególności do badania procesów 
zeszklenia, topnienia, krystalizacji, mięknienia, 
pęcznienia, a także do badania transformacji poli-
morficznych.
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Tabela 2. Wybrane przykłady zastosowań analizy termomechanicznej, dynamicznej analizy mechanicznej i analizy dielektrycznej 
w badaniu aktywnych składników farmaceutycznych i produktów farmaceutycznych.
Table 2. Selected examples of applications of thermomechanical analysis, dynamic mechanical analysis and dielectric analysis in the 
study of active pharmaceutical ingredients and pharmaceutical products.

Badany materiał Metody analizy Obszary zastosowań wybranych metod analizy termiczne Lit.

APIs o małej masie cząsteczkowej
TMA, DMA, DTA, 
DSC, NMR

Omówiono dane literaturowe nt. wpływu szybkości chłodzenia i ogrzewania na temperatury przemian 
szklistych APIs, uprzednio ogrzanych powyżej temperatury topnienia, a następnie szybko schłodzonych. 
Omówiono też wpływ szybkości ogrzewania i chłodzenia na krystalizację APIs.

18

Kofeina, acetofenetydyna, 
wanilina

TMA, DEA, DSC

Analiza właściwości APIs w zakresie temperatur 30–100ºC wykazała, że poniżej temperatury topnienia 
badane substancje miękną, a ich przewodnictwo elektryczne wzrasta ze wzrostem temperatury. 
Odzwierciedla to silna korelacja między temperaturą mięknięcia uzyskaną z TMA, a przewodnictwem 
elektrycznym wyznaczonym z DEA.

19

Celekoksyb DMA, DSC, FTIR

Udowodniono, że temperatura i wilgotność powietrza, a także ciśnienie, są głównymi czynnikami 
inicjującymi rekrystalizację amorficznego celekoksybu. Stwierdzono ponadto, że w trakcie testu 
przyśpieszonego starzenia (40ºC/75% RH/15 d) zachodzi całkowita rekrystalizacja amorficznego 
celekoksybu.

20

Felodypina, gryzeofulwina, 
indometacyna

DMA, DSC

Badając zmiany właściwości sproszkowanych APIs i polimerów pod wpływem oscylacyjnego ściskania 
w kontrolowanych warunkach temperatury, opracowano nowy sposób oceny ich właściwości 
termomechanicznych (topnienie, rekrystalizacja, przemiana szklista). Uzyskane temperatury topnienia 
i zeszklenia wykazały dużą zgodność z wartościami wyznaczonymi z DSC.

21

Indometacyna DE, TMDSC

Stosując spektroskopię dielektryczną o małej częstotliwości w zakresie temperatur 10-160ºC do badania 
przemian w fazie stałej (przemiana szklista, topnienie, krystalizacja) udowodniono, że spektroskopia 
dielektryczna sprzężona z TMDSC może być wartościowym narzędziem do charakterystyki krystalicznych 
i amorficznych APIs.

22

Indometacyna DMA
Badając wpływ wilgotności powietrza (50, 60 i 75% RH) w różnych temperaturach (50 i 60ºC) na krystalizację 
amorficznej indometacyny, wyznaczono stałe szybkości krystalizacji dla tych warunków pomiaru oraz 
udowodniono, że szybkość krystalizacji wzrasta ze wzrostem temperatury i wilgotności powietrza.

23

Ketoprofen, kofeina, lidokaina DEA, DSC, CV
Mikrostruktury mikroemulsji oraz ich wpływ na przezskórne przenikanie modelowych APIs badano za 
pomocą analizy dielektrycznej oraz metod – elektrochemicznej i termoanalitycznej.

24

Kofeina
TMA, TMDSC, DSC, 
HSM

Badano polimorfizm kofeiny z wykorzystaniem dwóch metod analizy termicznej, TMDSC i TMA, dotychczas 
nie stosowanych w tym celu.

25

Ibuprofen, aspiryna, progesteron, 
quinidyna

DE, DSC
Zastosowano spektroskopię dielektryczną w badaniu relaksacji molekularnej wybranych APIs w fazie szklistej 
i stopie ultra-lepkim.

26

CMC, HPMC, monohydrat laktozy TMA, DSC, XRPD

Badając temperatury zeszklenia błon o matrycy hydrofilowej, otrzymanych podczas granulacji w małej skali 
stwierdzono, że zwiększona w stosunku do HPMC ilość laktozy obniża temperaturę zeszklenia błony wskutek 
interakcji między składnikami. Gdy stosunek laktozy do HPMC wynosi 3:5, wykryto drugą przemianę szklistą 
związaną z odrębną fazą bezpostaciowej laktozy.

27

Biopolimery DMA
Omówiono podstawy teoretyczne zastosowania DMA do badania stałych układów farmaceutycznych 
i biomedycznych. Określono możliwości wykorzystania DMA w badaniu stanów relaksacji i mieszalności 
składników w układach dwu- i wieloskładnikowych.

28

Dopochwowe krążki silikonowe DMA, HPLC
Opracowano nowy sposób oznaczania API w dopochwowych krążkach silikonowych, wykorzystując związany 
z topnieniem oznaczanej substancji, pomiar obniżenia zależnej od stężenia składowej rzeczywistej modułu 
zespolonego, i ekstrapolacji uzyskanych danych do wartości zerowej tej składowej.

29

Preparaty z witaminą E DEA; DSC
Wykazano, że w przypadku witaminy E ulegającej zeszkleniu w trakcie chłodzenia w temperaturze 
~100ºC, DEA o niskiej częstotliwości jest techniką komplementarną w stosunku do DSC podczas badania 
charakterystyki substancji krystalicznych w niskich temperaturach.

30

Peletki DMA

Badania DMA właściwości mechanicznych peletek wykazały, że możliwe jest określenie dokładnej wartości 
modułu sprężystości wzdłużnej peletek (moduł Younga), wykrycie odwracalnych deformacji sprężystych 
oraz wyznaczenie zmiany kąta fazowego, który ilustruje zmiany właściwości lepko-sprężystych peletek, 
zależnych od charakteru użytych substancji pomocniczych.

31

Peletki w otoczce DMA

Badając za pomocą DMA właściwości mechaniczne peletek otrzymanych na drodze ekstruzji i sferonizacji 
stwierdzono, że wpływ otoczki peletek na ich właściwości mechaniczne uzależniony jest od właściwości 
rdzenia peletek. Badania wskazały na korzyści wynikające z zastosowania DMA, w porównaniu z metodami 
klasycznymi opartymi na destrukcji struktury peletek.

32

Peletki DMA
Ocena sprężystości i lepko-sprężystości peletek otrzymanych różnymi metodami, powlekanych 
i niepowlekanych otoczką z etylocelulozy, wskazały na potencjalną użyteczność DMA w opracowaniu składu 
otoczek peletek. Otoczki umożliwiają formulację peletek o kontrolowanym uwalnianiu API.

33

Ekstrakt roślinne TMA
TMA wykorzystano do badania reakcji auto-kondensacji i kopolimeryzacji tanin zawartych w suszonym 
rozpyłowo ekstrakcie z Acacia nilotica spp. nilotica. Badania prowadzono z uwagi na przydatność tanin jako 
substancji o właściwościach adhezyjnych.

34

Skróty: TMA – analiza termomechaniczna; DMA – dynamiczna analiza mechaniczna; DEA – analiza dielektryczna; DE – spektroskopia dielektryczna; DTA – różnicowa analiza 
termiczna; DSC – różnicowa kalorymetria skaningowa; TMDSC – DSC z modulowaną temperaturą; HPLC – wysokosprawna chromatografia cieczowa; FTIR – spektroskopia 
w podczerwieni z transformacją Fouriera; XRPD – proszkowa dyfrakcja rentgenowska; NMR – spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego; CV – woltamperometria 
cykliczna; CMC – celuloza mikrokrystaliczna; HPMC – hydroksypropylo metyloceluloza.
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Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) spro-
wadza się do pomiaru zmian właściwości mecha-
nicznych badanego materiału w funkcji czasu lub 
temperatury, zachodzących pod wpływem przy-
łożonej do próbki siły zewnętrznej o charakterze 
oscylacyjnym [14, 15]. Częstość oscylacji może być 
zmieniana w zakresie od 0 do 100 Hz, w zależno-
ści od rodzaju przyrządu do pomiaru DMA. Ulega-
jąc drganiom deformacyjnym lub gnącym, testo-
wany materiał generuje drgania sinusoidalne, 
które są porównywane z drganiami pobudzającymi 
próbkę. Pomiarów dokonuje się z wykorzystaniem 
specjalnego analizatora fourierowskiego. W bada-
niach DMA przyjmuje się, że pod względem właści-
wości mechanicznych, badany materiał mieści się 
w zakresie od ciała sprężystego Hooke’a do ośrodka 
lepkiego (materiał lepko-sprężysty). Metoda DMA 
jest szczególnie użyteczna w badaniu polimerów. 
Umożliwia wyznaczenie temperatur zeszklenia 
i mięknięcia, a także jest użyteczna podczas oceny 
procesów topnienia i krystalizacji substancji far-
maceutycznych, produktów spożywczych i poli-
merów [16].

Przemiany fazowe ciał stałych, w tym również 
topnienie, są związane ze zmianą przewodnictwa 
elektrycznego wywołanego zmianą ruchliwości 
jonów w strukturze krystalicznej próbki lub zmianą 
ich poziomów elektronowych [17]. Z tego względu 
pomiar zmian przewodnictwa elektrycznego testo-
wanego materiału w funkcji temperatury jest uży-
teczny w badaniu przemian fazowych. Szczególnie 
pomocne okazały się pomiary związane z wyzna-
czaniem temperatury topnienia, badaniem czysto-
ści lub określaniem temperatur przemian krysta-
licznych (polimorficznych). Do pomiaru wielkości 
elektrycznych, tzn. przewodnictwa i pojemności 
elektrycznej, w funkcji częstości pola elektrycz-
nego, czasu lub temperatury, wykorzystuje się ana-
lizę dielektryczną (ang. dielectric analysis, DEA). 
Wybrane przykłady ilustrujące możliwość użycia 
analizy dielektrycznej i termomechanicznej w bada-
niu substancji i produktów farmaceutycznych zesta-
wiono w tabeli 2 [18–34].

Z pozostałych metod analizy termicznej szcze-
gólnie użyteczne w badaniu procesów degrada-
cji i rozkładu termicznego substancji stosowa-
nych do celów farmaceutycznych są także techniki 
umożliwiające wykrycie gazowych produktów roz-
kładu (ang. evolved gas detection, EGD) i ich ana-
lizę ilościową (ang. evolved gas analysis, EGA). Do 
wykrywania wydzielającego się gazu podczas bada-
nia termoanalitycznego wykorzystuje się najczę-
ściej pomiar zmian jego objętości lub ciśnienia [17]. 
Inny sposób sprowadza się do pomiaru różnicy we 
właściwościach fizycznych gazu nośnego, takich 
jak gęstość lub przewodnictwo cieplne. W tym celu 
porównuje się właściwości azotu, argonu lub helu 

wypływającego z komory pomiarowej, w której 
znajdują się składniki gazowe wydzielane podczas 
ogrzewania badanej próbki, z właściwościami gazu 
nośnego wpływającego do komory pomiarowej. Do 
pomiaru wykorzystuje się różnego typu detektory, 
np. spektrometr IR lub spektrometr mas, a ponadto 
detektor płomieniowo-jonizacyjny, termo-kon-
duktometryczny lub ciśnieniowy. Podczas wykry-
wania wydzielającego się gazu użyteczne są też cha-
rakterystyczne reakcje chemiczne. W oznaczeniu 
wykorzystuje się specjalne komórki do miareczko-
wanie produktów gazowych, które zaabsorbował 
roztwór odpowiednio dobranego absorbenta.

W przypadku analizy ilościowej wydzielonego 
gazu (EGA), skład chemiczny gazowych produk-
tów rozkładu określa się zwykle na podstawie mia-
reczkowania potencjometrycznego gazów zaab-
sorbowanych w odpowiednich roztworach [17]. 
Wykorzystuje się również analizy z użyciem tech-
nik instrumentalnych, stosując najczęściej chro-
matografię cienkowarstwową (ang. thin layer chro-
matography, TLC), chromatografię gazową (ang. 
gas chromatography, GC) lub spektrometrię mas 
(ang. mass spectrometry, MS). Urządzenie do ana-
lizy gazów sprzęga się z aparaturą do TGA, pro-
wadząc jednoczesne pomiary technikami sprzę-
żonymi, polegające na badaniu tej samej próbki za 
pomocą dwóch (lub więcej) technik instrumental-
nych pracujących niezależnie, przy czym oba przy-
rządy połączone są łącznikami. Przykłady takich 
oznaczeń to analiza gazowych produktów rozkładu 
jednocześnie sprzężonymi technikami pomiaro-
wymi, TG-MS [35] lub TG-GC-MS [36].

Bardzo użyteczna w badaniu kształtu i rozkładu 
wielkości cząstek substancji do celów farmaceu-
tycznych jest termomikroskopia (ang. hot-stage 
microscopy, HSM). Termomikroskop stanowi połą-
czenie prostego urządzenia do analizy termicz-
nej, zwykle stolika grzewczego, z mikroskopem, 
który umożliwia obserwację powiększonych próbek 
w świetle przechodzącym lub odbitym, w warun-
kach kontrolowanego programu temperatury [37–
39]. Tak skonstruowana aparatura pozwala osiągnąć 
temperaturę próbki nawet do 1800oC. Termomi-
kroskop posiada również kamerę, której oprogra-
mowanie umożliwia cyfrowe opracowania zareje-
strowanego obrazu.

Podsumowanie

Przedstawione przykłady z obszaru farma-
cji potwierdzają potencjalną użyteczność analizy 
termomechanicznej (TMA), dynamicznej analizy 
mechanicznej (DMA) i analizy dielektrycznej (DEA) 
jako technik komplementarnych w stosunku do 
DTA, DSC i TGA, tj. najczęściej stosowanych metod 
analizy termicznej w badaniach nad lekiem. TMA 
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i DMA mogą dostarczyć wartościowych informacji 
o właściwościach mechanicznych substancji i pro-
duktów farmaceutycznych, w tym związanych 
z przemianami strukturalnymi w obrębie ciał sta-
łych. Nie do przecenienia jest ich rola jako metod 
badania przemian fazowych, takich jak przemiana 
szklista, topnienie czy krystalizacja. Szczególnego 
znaczenia nabiera możliwość wyznaczenia tem-
peratury zeszklenia, której jako przemianie fazo-
wej drugiego stopnia towarzyszy bardzo słaby, 
często nie dający się zmierzyć efekt cieplny. Cha-
rakterystyczna dla tej przemiany jest natomiast 
gwałtowna zmiana pojemności cieplnej i lepko-
ści próbki, wykorzystywane właśnie w pomiarach 
DMA. Przemiana szklista zachodząca w amorficz-
nych substancjach czynnych związana jest również 
ze spadkiem wartości stałej dielektrycznej bada-
nej substancji, co z kolei jest podstawą pomiarów 
z użyciem DEA. Umożliwia ona także badanie pro-
cesów relaksacji występujących w fazie szklistej 
badanego materiału.
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