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Praca dyplomowa dotyczyć będzie badania właściwości fizykochemicznych wybranych azoli z grupy 
benzimidazoli, benzoksazoli oraz tetrazoli.  
Każdą substancję czynną charakteryzują indywidualne właściwości fizykochemiczne, które mają 
znaczący wpływ na określanie sposobu podawania leku oraz decydują o doborze substancji 
pomocniczych wchodzących w skład farmaceutyków. Z tego powodu po określeniu mechanizmu 
działania danej substancji, najważniejszą czynnością przy projektowaniu leków jest zbadanie jej cech 
fizykochemicznych. 
Znajomość stężenia substancji aktywnej biologicznie w funkcji temperatury czy pH determinuje kolejne 
kroki podejmowane w celu wdrożenia leku na rynek. Określenie tych zależności pozwala uniknąć 
niepowodzenia spowodowanego np. zbyt nisko rozpuszczalnością, która wpływa na właściwości 
farmakokinetyczne oraz farmakodynamiczne. 
Przy wyznaczaniu rozpuszczalności substancji aktywnej powinny zostać zastosowane rozpuszczalniki 
charakteryzujące się różną polarnością ze względu na niejednolitą polarność organizmu. Woda jest 
płynem obecnym w komórkach, więc znacząco warunkuje wchłanianie leków, dodatkowo determinuje 
absorpcję leków przyjmowanych do układu pokarmowego. Lek zanim trafi do celu molekularnego musi 
przejść wiele barier, między innymi pokonuje błony komórkowe, które są dwu-warstwą lipidową 
składającą się z lipofilowych cząsteczek, dlatego przy wyznaczaniu rozpuszczalności, potrzebne jest 
również zastosowanie rozpuszczalników niepolarnych, takich jak 1-oktanol. Dla substancji trudno 

rozpuszczalnych w wodzie możliwe jest zastosowanie korozpuszczalnika 
na przykład etanolu, który w postaci niskoprocentowego roztworu 
poprawia dostępność farmakologiczną leku. 

 
Proponowana praca obejmuje: 

1. Analizę termicznych właściwości badanych substancji, z 
wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej. 
2. Wyznaczenie diagramów fazowych ciecz–ciało stałe w układach 
dwuskładnikowych przy użyciu metody spektrofotometrycznej UV-Vis i 
dynamicznej oraz skorelowanie danych eksperymentalnych przy użyciu 
modeli termodynamicznych GE do opisu krzywych rozpuszczalności. 

3. Wyznaczenie stałych kwasowości badanych substancji aktywnych w temperaturze 298,15 K oraz 
310,15 K. 
4. Wyznaczenie rozpuszczalności formy niezjonizowanej i rozpuszczalności badanych substancji w 
funkcji pH w temperaturze 298,15 K. 
5. Opis profilu rozpuszczalności w funkcji pH substancji aktywnych z wykorzystaniem równania 
Hendersona-Hasselbacha. 
Temat przeznaczony jest 
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