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W S T Ę P  

Leki wymagają usunięcia drobnoustrojów podczas ich produkcji, jednak procesy 
sterylizacji nie powinny generować wolnych rodników. Zbadano wolne rodniki 
w drotawerynie. Sprawdzono, czy sterylizacja termiczna może być w tym przy-
padku stosowana.  

M A T E R IA Ł Y  I  M E T O D Y  

Zbadano drotawerynę ogrzewaną w 160oC metodą EPR. Wyznaczono koncen-
trację wolnych rodników, określono sposób ich rozmieszczenia w ogrzanej prób-
ce, złożoność układu wolnorodnikowego oraz oddziaływania magnetyczne spin-
spin. Zbadano również zmiany koncentracji wolnych rodników w drotawerynie 
podczas przechowywania leku po sterylizacji. Warunki sterylizacji termicznej 
wybrano zgodnie z obowiązującymi normami farmakopealnymi. Lek sterylizo-
wano suchym gorącym powietrzem.  

W Y N IK I  

Nie uzyskano linii EPR dla drotaweryny przed sterylizacją. Wykazano, że dro-
taweryna po sterylizacji termicznej w temp. 160oC zawiera wolne rodniki i wy-
kazuje widma EPR. Koncentracja wolnych rodników w drotawerynie zmienia się 
wraz z czasem przechowywania leku po obróbce termicznej. Za efekt ten odpo-
wiadają prawdopodobnie oddziaływania z tlenem. Wolne rodniki w drotawery-
nie rozmieszczone są jednorodnie, ponieważ zaobserwowano charakterystyczne 
dla tego przypadku zależności amplitudy i szerokości linii EPR od mocy mikro-
falowej. Wolne rodniki w drotawerynie są położone blisko siebie i silnie oddzia-
łują dipolowo, co powoduje poszerzenie widm EPR. Ciągłe nasycenie mikrofa-
lowe widm EPR wykazało, że w drotawerynie sterylizowanej termicznie zacho-
dzą wolne procesy relaksacji spin-sieć. Kształt widm EPR i parametry asymetrii 
testowanego leku zmieniają się wraz ze wzrostem mocy mikrofalowej, co wska-
zuje na złożony charakter układu wolnych rodników w próbce. 
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W N IO S K I  

Drotaweryna nie powinna być sterylizowana termicznie ze względu na generowanie wolnych rodników. Uzy-
skane rezultaty potwierdziły przydatność spektroskopii EPR do badania leków sterylizowanych termicznie. Me-
toda EPR może być wykorzystana jako uzupełnienie testów mikrobiologicznych. 

SŁO WA KLU C ZO WE  
drotaweryna, wolne rodniki, termoliza, spektroskopia EPR  

ABSTRACT  

IN T R O D U C T IO N  

Microorganisms should be removed from drugs during their production, however, sterilization processes should 
not produce free radicals. Free radicals in drotaverine were studied. The applicability of thermal sterilization for 
drotaverine was investigated.  

M A T E R IA L  A N D  M E T H OD S  

Drotaverine heated to 160oC was examined by the EPR method. Free radical concentration, their distribution in 
the sample, the complex character of the free radical system and magnetic spin-spin interactions in the drug were 
determined. Changes in the free radical concentration in drotaverine during storage after sterilization also were 
examined. The sterilization conditions were chosen according to pharmakopeal norms. The analysed drug was 
sterilized in dry hot air.  

R E S U L TS 

EPR lines were not obtained for drotaverine before sterilization. It was demonstrated that drotaverine after ther-
mal sterilization at temperature 160oC contains free radicals and exhibits EPR spectra. The free radical concen-
tration in drotaverine changes with storage time after thermal treatment. Interactions with oxygen are probably 
responsible for this effect. The free radicals are homogeneously distributed in drotaverine since characteristic 
correlations between the amplitudes and linewidths of the EPR lines and microwave power were observed. The 
free radicals are closely located to one another in drotaverine and they strongly interact in a dipolar manner, 
which cause broadening of the EPR spectra. Continuous microwave saturation of the EPR spectra revealed that 
slow spin-lattice relaxation processes occur in thermally sterilized drotaverine. The shape of the EPR spectra and 
asymmetry parameters of the test drug change with increasing microwave power, indicating the complex nature 
of the free radicals in the sample.  

C O N C L U S IO N S  

Drotaverine should not be thermally sterilized because of free radical formation. The obtained results confirmed 
the usefulness of EPR spectroscopy to examine thermally sterilized drugs. The EPR method may be used as 
a supplement to microbiological tests.  

KEY WORDS  
drotaverine, free radicals, thermolysis, EPR spectroscopy 

WSTĘP  

Sterylizacja termiczna suchym gorącym powietrzem 
jest jedną z metod wyjaławiania dopuszczalną w przy-
padku leków odpornych termicznie [1,2,3,4,5,6]. Pro-
ces ten jest prowadzony w celu uzyskania czystości 
mikrobiologicznej leku [1,2,3,4], a warunki i parame-

try określa Farmakopea Polska [5,6]. Zgodnie z Far-
makopeą, sterylizacja termiczna zapewniająca uzy-
skanie jałowego produktu powinna być wykonywana 
w temp. 160, 170 lub 180oC, zaś minimalny zalecany 
czas ogrzewania w tych temperaturach wynosi odpo-
wiednio: 120, 60 i 30 min [5,6]. Dla wielu leków, 
szczególnie podawanych pozajelitowo, prawdopodo-
bieństwo znalezienia mikroorganizmów (sterility 
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assurance level – SAL; wymagany poziom jałowości) 
po sterylizacji nie powinno być większe od 10-6 

[1,2,3,4].  
Lek stosowany w terapii medycznej nie powinien 
zawierać wolnych rodników , tj. cząsteczek zawierają-
cych niesparowane elektrony [7,8,9]. Wolne rodniki 
mogą powodować modyfikacje struktur tkankowych, 
gdyż jako układy paramagnetyczne są przeważnie 
aktywne chemicznie. Z uwagi na bezpieczeństwo 
substancji leczniczej względem organizmu człowieka 
należy przed aplikowaniem usunąć z niej drobnoustro-
je w sposób niepowodujący zmian w strukturze che-
micznej, a także nieprzyczyniający się do produkcji 
wolnych rodników wskutek zrywania wiązań che-
micznych.  
Wolne rodniki mogą być badane za pomocą spektro-
skopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego 
(EPR) [7,8,9,10,11,12,13,14,15], polegającego na 
absorpcji przez niesparowane elektrony próbki 
umieszczonej w polu magnetycznym promieniowania 
mikrofalowego o częstotliwości odpowiednio dopa-
sowanej do ich poziomów energetycznych [11,12, 
13,14,15]. W polu magnetycznym poziomy energe-
tyczne niesparowanych elektronów ulegają rozszcze-
pieniu w wyniku efektu Zeemana [11]. Niesparowane 
elektrony przechodzą na wyższe poziomy po uzyska-
niu energii w postaci energii fal elektromagnetycz-
nych. Najczęściej wykorzystywanymi w badaniach 
EPR falami, wywołującymi absorpcję w próbce para-
magnetycznej, są mikrofale o częstotliwości 9,3 GHz 
z pasma X [15]. Metoda EPR służy do wyznaczania 
koncentracji wolnych rodników w próbce, ich rodzaju 
oraz oddziaływań magnetycznych typu spin-spin 
i  spin-sieć [7,8,9,10,11,12,13,14,15].  
Spektroskopia EPR stosowana jest w farmacji do 
badania wolnych rodników w substancjach leczni-
czych po sterylizacji termicznej [16,17,18,19,20,21, 
22,23,24] i radiacyjnej [25,26,27], sterylizowanych 
ziół o właściwościach leczniczych [28], kompleksów 
melanin z lekami [29,30,31,32,33,34,35] oraz oddzia-
ływań leków diamagnetycznych z wolnymi rodnikami 
[8,9,10,36].  
Celem niniejszej pracy jest zbadanie metodą EPR 
właściwości i koncentracji wolnych rodników gene-
rowanych w drotawerynie podczas sterylizacji ter-
micznej w temp. 160oC i w czasie 120 min. Określono 
także wpływ czasu przechowywania po sterylizacji 
na wolne rodniki w leku.  
Wolne rodniki generowane w drotawerynie podczas 
sterylizacji termicznej suchym gorącym powietrzem 
nie były wcześniej badane. Drotaweryna po steryliza-
cji nie powinna zawierać wolnych rodników lub ich 
koncentracja w leku nie powinna być wysoka. Ma to 
szczególnie istotne znaczenie przy podawaniu pozaje-
litowym, kiedy lek bezpośrednio kontaktuje się 
z tkankami. W przypadku stwierdzenia dużej zawarto-
ści wolnych rodników w drotawerynie poddanej ob-

róbce termicznej lek należałoby sterylizować innymi 
metodami, np. radiacyjnie promieniowaniem gamma 
[1,2,3]. 

MATERIAŁY I  METODY  

Badany lek 

W pracy zastosowano metodę EPR. Drotaweryna – 1- 
-(3,4-dietoksybenzylideno)-6,7-dietoksy-1,2,3,4-tetra-
hydroizochinolina – jest pochodną papaweryny [37]. 
Strukturę chemiczną drotaweryny ilustruje rycina 1 
[37].  

 
Ryc. 1. Struktura chemiczna drotaweryny [37].  
Fig. 1. Chemical structure of drotaverine [37]. 

 
Chlorowodorek drotaweryny stosowany w lecznictwie 
wykazuje działanie rozkurczowe, hamujące skurcze 
mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żół-
ciowych oraz układu moczowo-płciowego [38,39, 
40,41]. Lek ten rozszerza naczynia mózgowe i wień-
cowe [40,41]. Jest metabolizowany w wątrobie [40, 
41]. Stosuje się go w: stanach chorobowych powodu-
jących skurcz mięśni gładkich, zapaleniu dróg żółcio-
wych, pęcherzyka żółciowego, kamicy dróg żółcio-
wych i kolki żółciowej, zapaleniu dróg moczowych, 
miedniczek nerkowych, kamicy dróg moczowych 
i  nerek, bolesnym parciu na mocz, kolce wątrobowej 
i  jelitowej, zespole jelita wrażliwego, zaparciach 
i  wzdęciach spowodowanych skurczami jelit, zapale-
niu żołądka, jelit, okrężnicy i trzustki, chorobie wrzo-
dowej żołądka i dwunastnicy, bolesnych skurczach 
towarzyszących menstruacji, akcji porodowej, zapale-
niu jajowodów i jajników [38,39,40,41]. Jest lekiem 
pomocniczym w chorobie wieńcowej oraz przy skur-
czach naczyń powodujących bóle głowy [38,39, 
40,41]. Podaje się go w postaci tabletek lub roztwo-
rów [40,41], czyli doustnie, podskórnie, domięśniowo 
lub dożylnie [40,41].  
Drotawerynę zakupiono w Firmie SIGMA-ALDRICH, 
a stopień jej czystości wynosił 98%.  
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Sterylizacja termiczna leku 

Drowaterynę sterylizowano termicznie w suchym 
gorącym powietrzu w temperaturze 160oC, a czas 
ogrzewania wynosił 120 minut. Warunki i parametry 
sterylizacji wybrano spośród zalecanych w Farmako-
pei Polskiej [5,6]. Sterylizację przeprowadzono 
w suszarce typu SML Firmy ZALMED z termoobie-
giem powietrza.  

Pomiary i analiza widm EPR 

Warunki aparaturowe pomiarów widm EPR 
 
Badania wolnych rodników w drotawerynie wykona-
no spektrometrem elektronowym rezonansu parama-
gnetycznego (EPR) Firmy RADIOPAN (Poznań) 
o częstotliwości promieniowania mikrofalowego 
z pasma X (9.3 GHz). Dokładną wartość częstotliwo-
ści mikrofal mierzono detektorem MCM 101 Firmy 
EPRAD (Poznań). Modulacja pola magnetycznego 
wynosiła 100 kHz, a widma EPR rejestrowano 
w postaci pierwszej pochodnej absorpcji. Do nume-
rycznej akwizycji danych zastosowano połączony ze 
spektrometrem blok RAPID SCAN UNIT Firmy 
JAGMAR (Kraków).  
Moc promieniowania mikrofalowego wytwarzanego 
przez klistron spektrometru wynosiła 70 mW. Widma 
EPR mierzono przy mocach mikrofalowych  
z zakresu 2,2–70 mW. Moc mikrofal zmieniano  
przez regulację tłumienia do 15 dB. Moc promienio-
wania mikrofalowego stosowanego podczas pomiaru 
widm EPR obliczono według wzoru [11,12,13, 
14,15]:  
 

 tłumienie (dB) = 10 l g (Mo/M)           (1) 
gdzie: 

Mo – moc mikrofalowa wytwarzana przez klistron (70 mW),  
M – moc mikrofalowa stosowana podczas pomiaru widma 
        EPR. 

Widma EPR mierzono w polach magnetycznych 
o indukcji około 335 mT, czyli w zakresie wolnorod-
nikowym. W innych polach magnetycznych nie ob-
serwowano sygnałów EPR. Indukcję magnetyczną B 
mierzono magnetometrem jądrowym firmy RADIO-
PAN (Poznań).  

Analizowane parametry widm EPR 

Analizowano amplitudę (A [j.wzgl.]) (ryc. 9), a także 
szerokość linii (ΔBpp [mT]), intensywność integralną 
linii (I [j.wzgl.]) oraz współczynnik rozszczepienia 
spektroskopowego g. Parametry te zostały pokazane na 
przykładowym widmie EPR (ryc. 2).  
 

  
Ryc. 2. Amplituda (A), szerokość linii (ΔBpp) oraz rezonansowa indukcja 
magnetyczna Br.  
Fig. 2. Amplitude (A), line width (ΔBpp) and resonant magnetic induc- 
tion Br. 

 
Dokładność wyznaczonych parametrów linii EPR wy-
nosiła + 0,01 [j.wzgl.] dla amplitudy, + 0,02 [mT] dla 
szerokości linii, + 0,02 [j.wzgl.] dla intensywności oraz 
+ 0,0002 dla współczynnika rozszczepienia spektro-
skopowego g. 
Do analiz spektroskopowych zastosowano programy 
komputerowe firm JAGMAR (Kraków) oraz 
LabVIEW 8.5 National Instruments. 
Amplituda (A) i intensywność integralna (I) linii EPR 
zależą od koncentracji wolnych rodników w próbce 
i  rosną ze wzrostem jej wartości [11,12,13,14,15]. 
Intensywność integralna (I) linii pierwszej pochodnej 
jest uzyskiwana przez jej 2-krotne całkowanie. Szero-
kość (ΔBpp) linii EPR zależy od oddziaływań magne-
tycznych w próbce, jej wartość rośnie ze wzrostem 
oddziaływań dipolowych między wolnymi rodnikami, 
zachodzących przy mniejszych odległościach między 
nimi [11,12,13,14,15].  
Wyznaczono rodzaj poszerzenia linii EPR drotawery-
ny, określając wpływ mocy mikrofalowej (2,2– 
–70 mW) na amplitudę i szerokość jej linii EPR. 
W przypadku linii poszerzonej jednorodnie amplituda 
po osiągnięciu wartości maksymalnej maleje, a szero-
kość linii rośnie ze wzrostem mocy mikrofalowej [15]. 
Dla linii poszerzonej niejednorodnie amplituda po 
osiągnięciu wartości maksymalnej utrzymuje stałą 
wartość, niezależnie od mocy mikrofalowej, a szero-
kość linii jest jednakowa dla różnych mocy mikrofa-
lowych [15]. 
Oceniono szybkość procesów relaksacji spin-sieć 
w drotawerynie, badając zmiany amplitudy linii EPR 
ze wzrostem mocy mikrofalowej. Zgodnie z teorią 
elektronowego rezonansu paramagnetycznego, dla 
wolnych procesów relaksacji spin-sieć linie EPR na-
sycają się przy niskich mocach mikrofalowych [11, 
12,15]. Linia EPR nasyca się, gdy amplituda linii 
maleje ze wzrostem mocy mikrofalowej. 
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Współczynnik rozszczepienia spektroskopowego g 
zależy od lokalizacji niesparowanych elektronów 
w wolnych rodnikach [11,12,15]. Współczynnik g 
wyznaczono wprost z warunku rezonansu według 
wzoru [15]: 

                       g = hν/μBBr    (2) 

gdzie: 

h  – stała Plancka, 
ν  – częstotliwość promieniowania mikrofalowego, 
μB – magneton Bohra, 
Br – rezonansowa indukcja magnetyczna. 

Współczynnik rozszczepienia spektroskopowego g nie 
zależy od mocy mikrofalowej, gdyż jest związany 
tylko z rodzajem wolnego rodnika [11,12,13,14,15]. 
Rezonansowa indukcja magnetyczna Br nie zmienia 
się w miarę wzrostu mocy mikrofalowej. 

Parametry kształtu widm EPR 

W pracy analizowano także kształt widm EPR drota-
weryny. Zbadano asymetrię linii EPR zarejestrowa-
nych w zakresie mocy mikrofalowych 2,2–70 mW. 
Dla widm EPR drotaweryny zmierzonych przy róż-
nych mocach mikrofalowych wyznaczono parametry 
kształtu: A1, A2, B1 i B2 (ryc. 3).   

Ryc. 3. Analizowane parametry kształtu widm EPR: A1, A2, B1 i B2.  
Fig. 3. Analyzed shape parameters of EPR spectra: A1, A2, B1 i B2. 

Następnie obliczono wartości parametrów asymetrii 
widm EPR: A1-A2, A1/A2, B1-B2 oraz B1/B2. Spraw-
dzono, czy parametry asymetrii widm EPR drotawe-
ryny zależą od mocy mikrofalowej. Kształt widma 
EPR zależy od mocy mikrofalowej dla próbek, 
w których występuje kilka rodzajów wolnych rodni-
ków [11,12,15].  

Koncentracja wolnych rodników w próbce 

Koncentrację wolnych rodników w drotawerynie 
wyznaczono porównując parametry jej widma EPR 
z parametrami widm EPR wzorca. Jako wzorzec kon-
centracji zastosowano ultramarynę – glinokrzemian 
sodowy zawierający siarkę (ryc. 4a). Jako wzorzec 
pomocniczy wykorzystano kryształ rubinu –  
– Al2O3:Cr3+ (ryc. 4b). Koncentrację wolnych rodni-
ków (N) w drotawerynie sterylizowanej termicznie 
obliczono według wzoru: [15]: 
 

            N = nu(IpAruWu)/(IuArpWpm) (3) 

gdzie: 

nu         – liczba centrów paramagnetycznych w ultramarynie  
(nu = 1,2 x 1019 spin), 

Ip, Iu    –  intensywność integralna linii EPR leku i ultrama-
ryny, 

Arp, Aru – amplituda linii EPR rubinu rejestrowanej przy tym 
samym wzmocnieniu dla leku i ultramaryny w re-
zonatorze, 

Wp, Wu – wzmocnienie linii EPR leku i ultramaryny, 
m         – masa badanej próbki. 

Masę leku wyznaczono za pomocą wagi Firmy Sartorius.  
Koncentrację wolnych rodników (N) w drotawerynie 
wyznaczono po 15 minuatch od sterylizacji termicz-
nej, a następnie zbadano wpływ czasu przechowywa-
nia na koncentrację wolnych rodników w próbce, 
dokonując pomiarów 7, 14 i 30 dni po wyjaławianiu. 
Próbki sterylizowanej drotaweryny przechowywano 
w temperaturze pokojowej przy dostępie powietrza.  

 

 

a 

 

 

 

 

b 

 

 

 
 

Ryc. 4. Stosowane wzorce: a – ultramaryna w rurce do pomiarów widm EPR, b – kryształ rubinu umocowany na goniometrze.  
Fig. 4. Applied models: a – ultramarine in tube for measurement of EPR spectra, b – ruby crystal mounted on goniometer. 
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WYNIKI  

Parametry widm EPR i koncentracja wolnych rod-

ników w drotawerynie sterylizowanej termicznie 

Metodą EPR potwierdzono czystość paramagnetyczną 
niesterylizowanej drotaweryny. Wykazano, że próbka 
wybrana do badań nie zawierała zanieczyszczeń pa-
ramagnetycznych oraz defektów strukturalnych sieci. 
Przed ogrzewaniem nie obserwowano sygnałów EPR, 
stwierdzono natomiast, że wolne rodniki generowane 
są w drotawerynie w procesie sterylizacji termicznej 
w suchym gorącym powietrzu, przeprowadzonej 
w temp. 160oC w czasie 120 min. Dla drotaweryny 
sterylizowanej termicznie zarejestrowano widma EPR 
przy wszystkich stosowanych mocach mikrofalowych, 
czyli od 2,2 do 70 mW. Widmo EPR drotaweryny 
potraktowanej termicznie, zarejestrowane przy niskiej 
mocy mikrofalowej wynoszącej 2,2 mW, przedstawia 
rycina 5. Wyznaczony z widma współczynnik roz-
szczepiania spektroskopowego g dla drotaweryny 
wynosi 1,9899 i jest typowy dla wolnych rodników 
organicznych. 

Ryc. 5. Widmo EPR drotaweryny sterylizowanej termicznie 
w temperaturze 160oC przez 120 minut. Pomiar wykonano po 15 
minutach od ogrzewania próbki, a stosowana moc mikrofalowa wynosiła 
2,2 mW. B – indukcja pola magnetycznego wytwarzanego przez 
elektromagnes. 
Fig. 5. EPR spectrum of drotaverine thermally sterilized at 160oC for 120 
minutes. Measurement was performed 15 minutes after heating 
of sample and applied microwave power was 2.2 mW. B – induction 
of magnetic field generated by electromagnet. 

 
Stwierdzono, że parametry widm EPR drotaweryny 
zależą od czasu przechowywania leku po sterylizacji 
termicznej. Wpływ czasu przechowywania leku na 
amplitudę (A), szerokość (ΔBpp) i intensywność inte-
gralną (I) linii EPR ilustruje rycina 6, ujmująca warto-
ści wymienionych parametrów widm EPR dla pomia-
rów wykonanych w dniu sterylizacji termicznej dro-
taweryny oraz 7, 14 i 30 dni po tym procesie.  
Najmniejszą amplitudę linii EPR drotaweryny steryli-
zowanej termicznie zaobserwowano po przechowy-
waniu próbki przez 14 i 30 dni, a największą w dniu 
sterylizacji, po 15 min od ogrzewania leku (ryc. 6a). 
Najmniejsza szerokość linii EPR charakteryzuje wid-
mo drotaweryny po 15 min od sterylizacji termicznej, 

a największa po 7 dniach od ogrzewania (ryc. 6b). 
Wszystkie linie EPR drotaweryny, niezależnie od 
czasu przechowywania leku, są szerokie, co wskazuje 
na silne oddziaływania dipolowe w próbce. Najmniej-
sza intensywność integralna linii EPR drotaweryny 
jest obserwowana po przechowywaniu sterylizowanej 
próbki przez 14 i 30 dni, a największa po 7 dniach od 
ogrzewania leku (ryc. 6c).  

a 

 
b 

 
c 

Ryc. 6. Wpływ czasu przechowywania leku na: a – amplitudę (A), b – 
szerokość (ΔBpp) oraz c – intensywność integralną (I) linii EPR 
drotaweryny sterylizowanej termicznie. Dane dla widm EPR 
zarejestrowanych przy mocy mikrofalowej 2,2 mW. 
Fig. 6. Influence of drug storage time on: a – amplitude (A), b – line width 
(ΔBpp) and c – integral intensity (I) EPR line of thermally sterilized 
drotaverine.  Data for EPR spectra recorded at microwave power  
of 2.2 mW. 
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Zmiany koncentracji (N) wolnych rodników z czasem 
przechowywania drotaweryny po sterylizacji termicz-
nej ilustruje rycina 7. Koncentracja wolnych rodników 
w drotawerynie osiąga największą wartość po 7 
dniach od sterylizacji termicznej, a najmniejszą po 14 
i 30 dniach od wyjaławiania w suchym gorącym po-
wietrzu.  

 
Ryc. 7. Wpływ czasu przechowywania leku na koncentrację wolnych 
rodników (N) w drotawerynie sterylizowanej termicznie.  
Fig. 7. Effect of drug storage time on concentration of free radicals (N) in 
thermally sterilized drotaverine. 

Wpływ mocy mikrofalowej na amplitudę i szerokość 

linii EPR drotaweryny sterylizowanej termicznie 

Parametry linii EPR drotaweryny sterylizowanej ter-
micznie zmieniają się ze wzrostem mocy mikrofalo-
wej użytej do pomiaru widm. Wpływ mocy mikrofa-
lowej na amplitudę (A) i szerokość (ΔBpp) linii EPR 
drotaweryny prezentuje rycina 8, wyniki dotyczą 
pomiarów wykonanych w dniu sterylizacji w zakresie 
mocy mikrofalowych 2,2–70 mW.  
Amplituda (A) linii EPR drotaweryny ogrzanej w temp. 
160oC przez 120 min rośnie ze wzrostem mocy mikrofa-
lowej, osiąga wartość maksymalną i  następnie maleje 
(ryc. 8a). Nasycenie mikrofalowe linii EPR drotaweryny 
występuje przy niskich mocach mikrofalowych, więc 
w testowanym leku zachodzą wolne procesy relaksacji 
spin-sieć. Zmiany amplitudy linii EPR drotaweryny wraz 
ze stosowaną mocą mikrofalową są charakterystyczne 
dla linii poszerzonych jednorodnie.  
Szerokość (ΔBpp) linii EPR drotaweryny sterylizowa-
nej termicznie w temp. 160oC przez 120 min rośnie ze 
wzrostem mocy mikrofalowej (ryc. 8b). Zmiany sze-
rokości linii EPR są nie duże – rzędu kilku setnych 
mT. Zależność ta jest typowa dla linii poszerzonych 
jednorodnie. 

Wpływ mocy mikrofalowej na kształt widm EPR 

drotaweryny sterylizowanej termicznie 

Wykazano, że kształt widm EPR drotaweryny steryli-
zowanej termicznie zależy od mocy mikrofalowej 

stosowanej podczas pomiaru sygnałów. Wszystkie 
testowane parametry asymetrii linii EPR drotaweryny 
(A1-A2, A1/A2, B1-B2, B1/B2) zależą od mocy  
mikrofalowej. Zmiany analizowanych parametrów 
asymetrii widm EPR drotaweryny wraz ze wzrostem 
mocy mikrofalowej ilustrują ryciny 9 i 10.  
Parametr asymetrii A1-A2 (ryc. 9a) oraz A1/A2  
(ryc. 9b) wraz ze wzrostem mocy mikrofalowej wyka-
zuje tendencję spadkową (ryc. 9a). Parametr  
B1-B2 wraz ze wzrostem mocy mikrofalowej zmienia 
się nieregularnie, bez wyraźnej tendencji przyrostu  
lub spadku, jednak brak jego stałej wartości jest  
wyraźnie widoczny (ryc. 10a). Parametr B1/B2  
w miarę wzrostu mocy mikrofalowej wykazuje nieco 
słabsze zmiany (ryc. 10b). Zmiana parametrów asy-
metrii linii EPR drotaweryny wskazuje na występo-
wanie w ogrzanym leku kilku rodzajów wolnych  
rodników.  

a 

 

b 
 
Ryc. 8. Wpływ mocy mikrofalowej (M/Mo) na: a – amplitudę (A),  
b – szerokość (ΔBpp) linii EPR drotaweryny sterylizowanej termicznie.  
M – moc mikrofalowa stosowana podczas pomiaru widma EPR,  
Mo – maksymalna moc mikrofalowa (70 mW). 
Fig. 8. Effect of microwave power (M/Mo) on: a – amplitude (A) and  
b – EPR line width (ΔBpp) of thermally sterilized drotaverine.  
M – microwave power used during measurement of EPR spectra,  
Mo – maximum microwave power (70 mW). 
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a 

 
b 

Ryc. 9. Wpływ mocy mikrofalowej (M/Mo) na parametry: a – A1-A2 oraz 
b – A1/A2 linii EPR drotaweryny sterylizowanej termicznie. M – moc 
mikrofalowa stosowana podczas pomiaru widma EPR, Mo – maksymalna 
moc mikrofalowa (70 mW). 
Fig. 9. Effect of microwave power (M/Mo) on parameter: a – A1-A2  
and b – A1/A2 in EPR line of thermally sterilized drotaverine.  
M – microwave power used during measurement of EPR spectra,  
Mo – maximum microwave power (70 mW). 

 

 
a 

 
b 

Ryc. 10. Wpływ mocy mikrofalowej (M/Mo) na parametry: a – B1-B2 oraz 
b – B1/B2 linii EPR drotaweryny sterylizowanej termicznie. M – moc 
mikrofalowa stosowana podczas pomiaru widma EPR, Mo – maksymalna 
moc mikrofalowa (70 mW). 
Fig. 10. Effect of microwave power (M/Mo) in the parameter: a – B1-B2 
and b – B1/B2 in EPR line of thermally sterilized drotaverine.  
M – microwave power used during measurement of EPR spectra,  
Mo – maximum microwave power (70 mW). 

 

DYSKUSJA  

Badania drotaweryny z wykorzystaniem spektroskopii 
EPR wykazały, że działanie na diamagnetyczny lek 
suchym gorącym powietrzem o temp. 160oC przez 
120 min powoduje zrywanie wiązań chemicznych 
oraz powstawanie wolnych rodników, co nadaje prób-
ce właściwości paramagnetyczne. Dla leku wyjścio-
wego przed sterylizacją termiczną nie obserwowano 
sygnałów EPR, natomiast dla leku poddanego obróbce 
termicznej pojawiały się linie EPR w wyniku absorp-
cji promieniowania mikrofalowego przez niesparowa-
ne elektrony umieszczone w polu magnetycznym 
elektromagnesu spektrometru.  
W niniejszej pracy po raz pierwszy przedstawiono 
właściwości wolnych rodników w drotawerynie 
ogrzewanej termicznie. 
Ogrzewana drotaweryna dawała silne sygnały EPR 
w polu magnetycznym oraz przy częstotliwości pro-
mieniowania mikrofalowego z pasma X (9,3 GHz) 
o wartościach charakterystycznych dla wolnych rod-
ników o typowym współczynniku rozszczepienia 
spektroskopowego g bliskim 2,00 (ryc. 5). Niesparo-

wane elektrony w wolnych rodnikach drotaweryny są 
zlokalizowane na atomach węgla lub tlenu. Wolne 
rodniki przy pomiarach spektroskopowych w paśmie 
X dają linie EPR w polu magnetycznym o indukcji 
magnetycznej 335 mT [11,12,13,14,15]. Nie stwier-
dzono w drotawerynie obecności innych centrów 
paramagnetycznych niż wolne rodniki. Badania spek-
troskopowe nie wykazały absorpcji mikrofal w polach 
magnetycznych o wartościach poza zakresem wolno-
rodnikowym.  
Ogrzewanie drotaweryny w temp. 160oC powoduje 
powstanie różnych rodzajów wolnych rodników w leku 
w wyniku termolizy. Badania wpływu mocy mikrofalo-
wej na kształt widm EPR wykazały, że układ wolnych 
rodników sterylizowanej termicznie drotaweryny jest 
złożony, co jest wynikiem zrywania różnych wiązań 
chemicznych w strukturze leku pod wpływem wyso-
kiej temperatury.  
Widmo EPR drotaweryny jest superpozycją linii EPR 
poszczególnych wolnych rodników występujących 
w próbce leku. Zmiana mocy mikrofalowej powoduje 
odmienne zmiany parametrów poszczególnych linii 
EPR pochodzących od różnych rodzajów wolnych 
rodników, a to odpowiada za zmiany asymetrii widma 
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drotaweryny towarzyszące wzrostowi mocy mikrofa-
lowej (ryc. 9 i 10).  
Złożone układy wolnorodnikowe znaleziono także 
w innych lekach sterylizowanych metodami termiczną 
[16,17,18,19,20,21,22,23,24] i radiacyjną [25]. W in-
nych pracach [16,17,18,19,20,21,22,23,24] przedsta-
wiono też analizę parametrów kształtu A1-A2, A1/A2, 
B1-B2 oraz B1/B2 zmiany mocy mikrofalowej. Wil-
czyński [25] zastosował analizy numeryczne kształtu 
widm EPR za pomocą funkcji teoretycznych o kształ-
cie Gaussa i Lorentza.  
Złożone widmo EPR zmienia kształt z mocą mikrofa-
lową, ponieważ niesparowane elektrony należące do 
różnych rodzajów wolnych rodników oddają zaabsor-
bowaną energię promieniowania mikrofalowego do 
sieci molekularnej leku w innym czasie. Niesparowa-
ne elektrony o szybkich procesach relaksacji spin-sieć 
oddają energię w krótszym czasie niż elektrony 
o wolnych procesach relaksacji spin-sieć [16,17,18].  
Złożone układy wolnorodnikowe i asymetryczne 
widma EPR stwierdzono wcześniej dla antybiotyków 
aminoglikozydowych i β-laktamowych, sterylizowa-
nych w suchym gorącym powietrzu w temp. 160, 170 
i 180oC [16]. Poszczególne leki różniły się kształtem 
widm EPR, wartościami parametrów asymetrii oraz 
ich zmianami w miarę wzrostu mocy mikrofalowej. 
Asymetryczne widma EPR przejawiały także leki 
glikortykosteroidowe [17] oraz niektóre leki stosowa-
ne w dermatologii [18] po sterylizacji termicznej rów-
nież w temp. 160, 170 i 180oC.  
Stosując ciągłe wysycanie mikrofalowe linii EPR 
wykazano, że wolne rodniki w drotawerynie steryli-
zowanej termicznie są rozmieszczone jednorodnie. 
Amplituda (ryc. 8a) oraz szerokość (ΔBpp, ryc. 8b) 
linii EPR drotaweryny z mocą mikrofalową zmieniają 
się typowo dla jednorodnego rozmieszczenia wolnych 
rodników w próbce. Jednorodne rozmieszczenie wol-
nych rodników w drotawerynie wskazuje na to, 
że powstawały one podczas ogrzewania w całej obję-
tości próbki, a więc warunki sterylizacji leku były 
prawidłowe i gorące powietrze oddziaływało na całą 
próbkę. Należy w tym miejscu podkreślić, iż spektro-
skopia EPR może być użyta do oceny prawidłowego 
przebiegu procesu sterylizacji.  
Linie EPR wolnych rodników drotaweryny sterylizo-
wanej termicznie nasycają się przy niskich mocach 
mikrofalowych (ryc. 8a), co wskazuje na wolne proce-
sy relaksacji spin-sieć w leku. Wolne oddawanie zaab-
sorbowanej energii mikrofalowej przez niesparowane 
elektrony wolnych rodników do sieci w drotawerynie 
powoduje spadek amplitudy linii EPR przy zwiększa-
jącej się mocy mikrofalowej w badanym zakresie 
mocy 2,2–70 mW [11,12,15]. 
Sterylizacja termiczna testowanego leku suchym gorą-
cym powietrzem w temp. 160oC przez 120 min powo

duje generowanie wolnych rodników, a ich koncentra-
cja jest wysoka, sięgając 1018 spin/g (ryc. 7).  
Ważnym wnioskiem wynikającym z przeprowadzo-
nych badań spektroskopowych jest więc stwierdzenie, 
że sterylizacja termiczna w tych warunkach nie po-
winna być prowadzona dla drotaweryny. Można za-
proponować np. sterylizację radiacyjną z wykorzysta-
niem przenikliwego promieniowaniem gamma. Ogrza-
nie drotaweryny w temp. 160oC niszczy w niej drob-
noustroje, powoduje jednak zmiany strukturalne, które 
mogą zmniejszyć skuteczność leku i wywołać efekty 
toksyczne w organizmie. Można więc zaproponować 
dodatkowe badania spektroskopowe leków sterylizo-
wanych metodą elektronowego rezonansu paramagne-
tycznego, aby uniknąć defektów w ich strukturze 
chemicznej wywołanych w procesie sterylizacji. 
Wykazano, że widma EPR zmieniają parametry 
w miarę upływu czasu przechowywania drotaweryny 
po sterylizacji termicznej (ryc. 6), co wskazuje na 
ewolucję w jej układzie wolnorodnikowym. Podczas 
przechowywania leku po ogrzaniu w suchym gorącym 
powietrzu koncentracja wolnych rodników maleje 
(ryc. 7), mimo to nie można proponować stosowania 
sterylizowanej termicznie drotaweryny po dłuższym 
czasie przechowywania, gdy koncentracja wolnych 
rodników spadnie znacząco, gdyż zmiany wolnorod-
nikowe oznaczają zmiany struktury chemicznej leku. 
Lek taki może negatywnie oddziaływać na organizm 
podczas terapii.  
Zmiany parametrów widm EPR (ryc. 6) oraz koncen-
tracji wolnych rodników w drotawerynie w miarę 
upływu czasu po sterylizacji termicznej (ryc. 7) są 
prawdopodobnie skutkiem oddziaływania leku z tle-
nem znajdującym się w otoczeniu próbki. Są one 
możliwe na drodze reakcji chemicznych lub oddzia-
ływań fizycznych, polegających na tworzeniu kom-
pleksów quasi-chemicznych między niesparowanym 
elektronem wolnego rodnika leku a niesparowanym 
elektronem molekuły tlenu [15]. Kompleksy te nie są 
trwałe. Zmiany chemiczne w leku powodują trwałe 
modyfikacje jego struktury. Oddziaływania wolnych 
rodników substancji leczniczych z tlenem obserwo-
wano metodą EPR także w przypadku innych leków 
sterylizowanych termicznie [16] i radiacyjnie [25]. 
Oddziaływania te powodowały zmiany amplitudy, 
szerokości i intensywności integralnej linii EPR.  
Można stwierdzić, że przeprowadzone w niniejszej 
pracy badania dostarczyły informacji na temat gene-
rowania wolnych rodników w drotawerynie oraz po-
szerzyły wiedzę o wpływie procesu sterylizacji na 
defekty paramagnetyczne w lekach. Uzyskane rezulta-
ty mają też istotny aspekt praktyczny, ponieważ po-
twierdzono, że spektroskopia elektronowego rezonan-
su paramagnetycznego jest przydatna w testowaniu 
warunków sterylizacji termicznej leków.  
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WNIOSKI  

1. Drotaweryna poddana działaniu suchego gorącego 
powietrza w temp. 160oC w czasie 120 min zawie-
ra wolne rodniki (~1018 spin/g) i wykazuje szero-
kie widma EPR charakterystyczne dla silnych od-
działywań dipolowych w próbce oraz niewielkich 
odległości między wolnymi rodnikami. 

2. Parametry widma EPR i koncentracja wolnych 
rodników w sterylizowanej termicznie drotawery-
nie zmieniają się podczas przechowywania leku, 

co jest prawdopodobnie skutkiem oddziaływania-
mi próbki z tlenem.  

3. Zmiany parametrów widm EPR drotaweryny to-
warzyszące wzrostowi mocy mikrofalowej są cha-
rakterystyczne dla jednorodnego rozmieszczona 
wolnych rodników w próbce oraz wolnych proce-
sów relaksacji spin-sieć.  

4. Kształt i parametry asymetrii widm EPR testowanego 
leku zależą od mocy mikrofalowej, co dowodzi zło-
żoności układu wolnych rodników w próbce. 

5. Potwierdzono przydatność spektroskopii EPR 
w badaniu substancji leczniczych sterylizowanych 
termicznie. 
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