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1. Úvod 

 
Lidé odjakživa obdivovali krystaly a připisovali jim 

i léčivé vlastnosti. Záhy je začala zajímat i jejich vnitřní 
stavba a vymýšleli různé intelektuální konstrukce jak kore-
lovat strukturu krystalů s jejich vnějším tvarem a příp. 
i vlastnostmi. První experimentální důkaz vnitřní struktury 
krystalu   ̶  difrakční obraz modré skalice, předložil až 
v roce 1912 von Laue se svými spolupracovníky Friedri-
chem a Knippingem. Ovšem teprve jejich následovník, 
W. L. Bragg pochopil, že v RTG difrakčním obraze krys-
talu je zakódována informace o jeho vnitřní struktuře 
a v letech 1912–1922, společně se svým otcem, 
W. H. Braggem, určili první krystalové struktury minerálů 
a jednoduchých anorganických a organických látek1. Sou-
běžně s monokrystalovou difrací vyvinuli Debye a Scher-

rer a nezávisle i Hull techniku práškové RTG difrakce, 
která našla svoje hlavní uplatnění při fázové analýze krys-
talických směsí a od 90. let minulého století i v práškové 
strukturní analýze.  

Jedno z prvních stanovení krystalových struktur far-
maceutických substancí z RTG difrakce bylo provedeno 
Wallem a Wanim u cytostatik kamptothecinu a paklita-
xelu2. Izolace aktivní substance a vyřešení struktury trvalo 
u kamptothecinu 7 let (1960–1966) a u paklitaxelu 10 let 
(1962–1971).  Metodika RTG difrakce si musela ve farma-
cii dlouho hledat „místo na slunci“, protože např. 
U.S. Pharmacopeia zařadila kapitolu „X-Ray Diffraction“ 
až do svazku USP 23-NF 18 (The United States Pharma-
copeia and The National Formulary), který vyšel v roce 
1995 (cit.3). 

Historická i současná problematika struktur farma-
ceutických substancí je v drtivé většině problematikou 
organických a biomakromolekulárních struktur1. Vývoj 
řešení RTG struktur byl velmi úzce spjat s vývojem měřící 
techniky, algoritmů, počítačů a také kvality vstupního 
experimentálního materiálu. V polovině 20. století šlo 
především o velmi pracné a dlouho trvající samotné vyře-
šení struktury.  Dnes jde zpravidla o vysvětlení určité 
vlastnosti nebo efektu vyplývajícího z vyřešené struktury, 
přičemž RTG difrakční metodika je i po více než sto le-
tech od svého objevu nenahraditelná jinými technikami 
a to nejenom pro farmacii. 

Smyslem tohoto referátu je ukázat na rychle rostoucí 
význam RTG strukturní analýzy léčivých látek (aktivních 
substancí)  malých molekul (obsahujících do 200 nevodí-
kových atomů) ve farmaceutickému výzkumu a kontrole 
a  při patentových sporech farmaceutických firem. 

 
 

2. RTG strukturní analýza 
 
Při výzkumu originálního, protiinfekčního léčiva je 

nezbytné nalézt takovou malou molekulu, která je schopna 
u bakterie nebo viru zablokovat enzymy nutné pro jejich 
životní cyklus. Klíčovým faktorem je tvar této molekuly, 
a ten zjistíme nejlépe RTG strukturní analýzou. RTG 
strukturní analýzu uplatníme i při vývoji generických lé-
čiv, při strukturní charakterizaci nečistot, meziproduktů, 
při patentových sporech, ve farmaceutické dokumentaci aj. 

Analyticky využitelnými daty v RTG strukturní ana-
lýze jsou intenzity a pozice difraktovaných paprsků 
v difrakčním obraze (tzv. reciproký prostor) zkoumaného 
krystalu. Z nich lze vypočítat kompletní 3D krystalovou 
strukturu (tzv. přímý prostor), tj. pozice atomů v základní 
buňce krystalu4. Sběr dat a jejich vyhodnocení je dnes 
rutinní záležitostí, trvající řádově hodiny. Rychlými algo-
ritmy jsou přímé metody a „charge flipping“. Limitujícím 
faktorem se tak stává kvalita vstupního materiálu (kvalita 
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a dostatečná velikost monokrystalu a jeho stabilita) a ná-
ročnost výpočtu. Problémem je, že primárním produktem 
farmaceutické výroby je práškový materiál a následně 
získat monokrystal může být svízelné.  V monokrystalové 
strukturní analýze je tendence měřit stále menší a nedoko-
nalejší krystaly a to i velmi nestálé, aniž by utrpěla kvalita 
naměřených dat. V případě, že monokrystaly zkoumané 
látky nelze získat, přichází na řadu řešení struktury 
z prášku nebo nedávno vyvinuté a v následujících podka-
pitolách popsané sofistikované techniky. 

 
2.1. Struktura z prášku 

 
Řešení struktury z prášku5  lze v současné době pova-

žovat za standardní metodu. V případě, že jsou k dispozici 
dostatečně kvalitní data z laboratorního RTG zdroje nebo 
ze synchrotronu, není problém většinu jednoduchých krys-
talových struktur, na základě známého modelu molekuly, 
vyřešit. Přes veškerý pokrok narazilo však řešení struktury 
z prášku na určitý limit, který spočívá v počtu parametrů, 
které lze z dat získat. Limitem není paradoxně kvalita ex-
perimentálních dat6, ale složitost výpočtu.  Přímé metody 
se v praxi dají použít pouze pro jednoduché systémy – 
složitější úlohy je nutné řešit vyhledáváním správných 
parametrů modelu pomocí metody simulovaného žíhání 
(simulated annealing, SA). Vzhledem k exponenciální 
náročnosti doby výpočtu v závislosti na počtu stupňů vol-
nosti (flexibilních torzních úhlů v molekule a dalších para-
metrů, tzv. DOF – degrees of freedom) nelze v dnešní 
době standardně řešit struktury s hodnotou DOF cca 30 
a více. Existují  dva základní postupy, jak hranici řešitel-
nosti posunout: 
a) Omezení počtu hodnot testovaných geometrických  

parametrů struktury. Toho lze docílit zejména u torz-
ních úhlů tím, že se testují pouze takové hodnoty, 
které mají podobné molekuly uvedené v Cambridges-
ké strukturní databázi (CSD). Zdrojem těchto informa-
cí je modul Mogul CSD, přičemž  modifikaci výpočtu 
SA, na základě těchto informací, umožňuje program 
DASH7. 

b) Zvýšení výpočetního výkonu pomocí masivně paralel-
ních výpočtů. Tento přístup je implementován v pro-
gramech MDASH8  a FoxGrid9 . Doba SA výpočtu je 
zkrácena díky současnému provádění úlohy na více 
CPU jádrech a více PC. 
I přes současné nasazení obou metod (paralelní SA 

výpočet s použitím distribuce na více CPU)  není reálné 
podstatně posunout limit složitosti řešených struktur ani za 
předpokladu, že by byl k dispozici výpočetní výkon odpo-
vídající řádově desítkám let práce jednoho procesoru 
(CPU/let). 

 
2.2. Struktura z mikrokrystalů 

 
Pokud vzorek poskytuje dostatečně kvalitní práškový 

záznam, vyskytují se v něm mikrokrystaly, přesněji mikro-
monokrystaly, vhodné pro kompletní řešení struktury. 
Experimentálním problémem je, že v případě použití labo-

ratorního zdroje RTG záření by mikrokrystal poskytoval 
pouze slabé difrakce, nedostatečné pro řešení struktury 
přímými metodami. Východiskem je použití synchrotrono-
vého fokusovaného záření, které má intenzitu o několik 
řádů vyšší než je intenzita laboratorního zdroje.  Intenzitu 
lze dále zvýšit odstraněním monochromátorů a prací se 
svazkem s cca 1% distribucí vlnových délek. I takto získa-
ná data lze zpracovat standardním postupem pro řešení 
struktury z monokrystalu. 

Řešení struktury z mikrokrystalu však naráží na dva 
fyzikální limity. Pokud jsou rozměry mikrokrystalu menší, 
než vlnová délka viditelného světla (některý rozměr krys-
talu je pod cca 500 nm) je vzorek obtížně viditelný a nedá 
se s ním pod mikroskopem dobře manipulovat a ověřit, 
zda jde o monokrystal. Mikrokrystal je i velice obtížné 
adjustovat do přístroje – v praxi je nutná adjustace na zá-
kladě jeho difrakční odezvy. Druhým limitem je RTG radi-
ační rozklad krystalu.  Např. jehličkovité krystaly paklita-
xelu (max. rozměr 50 m) degradovaly na 50 % své dif-
rakční intenzity po cca 20 sekundách při použité vlnové 
délce 0,35420 Å. I když dobu měření, nutnou ke sběru 
kompletních dat, lze díky rychlým detektorům zkrátit na 
cca stovky sekund a experiment provádět za nízké teploty, 
nelze z jednoho mikrokrystalu získat potřebné množství 
dat, dříve než se rozloží. 

 
2.3. Série rychlých snímků v  krystalografii  

 
Oba problémy popsané v předchozí podkapitole doká-

že řešit přístup založený na měření série rychlých difrakč-
ních snímků (Serial snapshot crystallograhy). Postup byl 
původně vyvinutý pro řešení struktur velkých biologic-
kých molekul s pomocí XFEL laseru (X-Ray Free-
Electron Laser)10.   Principem metody je naměřit difrakční 
odezvy z velkého množství mikrokrystalů ještě dříve, než 
dojde k jejich radiační destrukci a to tak, že prášek zkou-
mané látky, rozptýlený na destičce z nedifraktujícícho 
materiálu, se skenuje fokusovaným RTG svazkem. Protože 
každý mikrokrystal je jinak orientován, získaná data jsou 
v zásadě podobná datům, která bychom získali postupným 
snímkováním jednoho rotujícícího mikrokrystalu. Metoda 
se v principu dá použít jak pro anorganické, tak malé orga-
nické molekuly za použití fokusovaného semi-
monochromatického RTG záření ze synchrotronu11. Popsa-
ná metoda je zatím ve vývoji a dosud neexistuje běžně 
dostupný software, který by dokázal data z více mikro-
krystalů seškálovat do formy zpracovatelné standardními 
postupy pro řešení struktury z monokrystalu. Vzhledem 
k úspěšnému nasazení metody u biologických makromole-
kul se dá předpokládat, že potřebná metodika i pro malé 
molekuly bude odladěná v blízké době. 

 
2.4. Magneticky uspořádané mikrokrystaly 

 
Zajímavou alternativou pro řešení struktury z prášku 

je použití pseudokrystalu obsahujícího magneticky uspořá-
dané mikrokrystaly  (MOMA – magnetically oriented 
microcrystal arrays)12.   Principem metody je orientace 
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mikrokrystalů v silném rotujícím magnetickém poli. 
V praxi se práškový vzorek rozmíchá v polymerační směsi 
a pak se vloží do supravodivého magnetu (pole v řádu 
jednotek T) a nechá se rotovat.  Po určité době se suspenze 
vytvrdí UV zářením do polymeru. Výsledkem je materiál, 
který obsahuje orientované mikrokrystaly a lze ho použít 
pro difrakční experimenty, stejně jako monokrystal a řešit 
z něho strukturu. 

Principiálním limitem metody MOMA je požadavek 
na anizotropní chování struktury vzhledem k magnetické-
mu poli. To je splněno pouze u triklinické, monoklinické 
a orthorombické krystalografické soustavy. Tomu však 
většina farmaceutických substancí vyhovuje, protože před-
nostně krystalizují v soustavách s nižší symetrií.  

MOMA byla zatím testována pouze na modelových 
látkách (L-alanin, trifenylbenzen, celobiosa, lysozym), 
přičemž dosažené hodnoty R-faktorů (Reliability factors) 
byly jen mírně vyšší než při řešení struktury 
z monokrystalu standardních rozměrů (desetiny mm).  

 
 

3.  Využití RTG strukturní analýzy ve farmacii 
 
Mezi nejdůležitější strukturní vlastnosti farmaceutic-

kých molekul a pevných substancí, k jejichž popisu a vy-
světlení připívá rozhodující měrou RTG strukturní krysta-
lografie, jsou polymorfismus a chiralita.  

 
3.1.  Polymorfismus 

 
Polymorfismus je vlastnost chemických entit 

(molekul) krystalizovat, v závislosti na krystalizačních 
podmínkách, ve více krystalových modifikacích 
(polymorfech). Polymorfy jedné chemické entity se liší, 
někdy výrazně, svými vlastnostmi. Pro farmacii je to pře-
devším rozdíl v rozpouštěcí rychlosti. Originální firmy se 
snaží při formulacích nepoužívat polymorfní substance. 
Polymorfismus je ale velmi rozšířený jev, takže pokud 
není vyhnutí, přednostně volí stabilní polymorf, aby vylou-
čily nežádoucí polymorfní přechody. Naopak pro generic-
ké firmy jsou nestabilní polymorfy možností, jak se při 
formulaci vyhnout patentové kolizi s originátorem. Pro 
monitorování polymorfního systému se nejčastěji používá 
RTG prášková difrakce nebo molekulová spektroskopie. 
Při polymorfním „screeningu“ roste význam i teplotních 
metod, dynamické sorpce par a dalších. Rozdílný RTG 
práškový difraktogram, Ramanovo nebo infračervené 
spektrum dvou a více fází od jedné chemické entity velmi 
pravděpodobně indikují polymorfismus, ale jednoznačný 
důkaz poskytne až RTG strukturní analýza.  

Nezbytnost monitorovat fenomén polymorfismu far-
maceutických substancí odstartovala kauza ranitidinu hyd-
rochloridu (přípravek Zantac®, firma Glaxo), která byla 
dovedena až do patentového sporu. Ranitidin hydrochlorid 
je dimorfní, forma I je nestabilní (b.t. = 134–140  °C), 
forma II je stabilní (b.t. = 140–144 °C (cit.13). Vedle ne-
zbytného monitorování polymorfní čistoty farmaceutic-
kých substancí v průmyslu se tím odstartovaly také akade-

mické závody o nalezení co největšího počtu polymorfů 
u prakticky nevýznamných látek. Rekordmanem 
v Cambridgeské strukturní databázi je dekamorfismus 
intermediátu olanzapinu pojmenovaného „ROY“ (od barvy 
krystalů jeho polymorfů: red, orange, yellow)14. Dosud je 
známa RTG struktura 7 polymorfů sloučeniny „ROY“, 
u ostatních polymorfů jsou zatím problémy s jejich separa-
cí.  Prestižní je také hledání polymorfismu u substancí, 
které jsou bez problémů na trhu již sto let a dosud u nich 
polymorfní chování nebylo pozorováno. Příkladem je ne-
stabilní polymorf aspirinu, který byl nejdříve teoreticky 
předpovězen15 a posléze i syntetizován a určena jeho RTG 
struktura16. V této souvislosti je důležité zdůraznit, že teo-
retické predikce nemají v patentových sporech prakticky 
žádnou argumentační váhu, uznávají se pouze experimen-
tálně podepřené argumenty.  

Ve veřejně dostupné dokumentaci (Souhrn údajů 
o přípravku) se polymorf použitý ve formulaci, ani jiné 
technologické parametry, např. krystalická nebo amorfní 
fáze, morfologie částic apod., neuvádí. To je úkolem tzv. 
reverzního inženýrství, kdy se potřebné informace získáva-
jí z tablet konkurence. Kromě polymorfismu aktivních 
substancí je nutné vzít v úvahu i polymorfismus excipien-
tů, takže formulačních možností je celá řada, jak ilustruje 
příklad lékové formulace kabergolinu (přípravek Dostinex, 
firma Pfizer). Dostinex obsahuje aktivní substanci kaber-
golin a pomocné látky laktosu a leucin. Kabergolin se vy-
skytuje ve třech polymorfech (I17, II18 a VII19, obr. 1) 
a laktosa ve dvou polymorfech ( a ), zatímco leucin je 
monomorfní. Kromě toho je popsán i amorfní kabergolin 
a další polymorf označený L20, od kterého ovšem není 
známa struktura.  Celkem tedy 5  2 = 10 možných kombi-
nací polymorfů pro formulaci Dostinexu. 

 
3.2.   Chiralita 

 
Jednoznačné určení absolutní konfigurace je povin-

nou součástí dokumentace o léčivé látce, která se předklá-
dá k registraci státním autoritám dohlížejícím na trh s léči-
vy (v ČR Státní ústav pro kontrolu léčiv, v USA Food and 
Drug Administration, v EU European Medicines Agency 
a další). Je dostatečně prokázáno, že enantiomery jedné 
látky mohou mít různou biologickou aktivitu. Registrace je 
sice pro různá teritoria určitým způsobem centralizovaná, 
ale záleží na konkrétním registračním úředníkovi, co je pro 
něho dostatečný důkaz chirality. Ta tam je doba, kdy pro 
důkaz chirality postačovala optická otáčivost, v pozdější 
době pak  spektra CD (cirkulární dichroismus), obvykle 
porovnána s podobnými látkami. Samozřejmě je třeba 
zmínit i využití NMR spektroskopie s posuvovými činidly, 
chirální HPLC, kapilární elektroforézu CZE nebo rozklad 
látky a identifikaci chirality jednotlivých komponent, např. 
aminokyselin. V ECD spektrech (elektronový CD) je však 
obvykle několik přechodů a zejména v případě, kdy je 
chirálních center více a nemají v sousedství význačné 
chromofory, má tato metoda omezené možnosti. Stejně tak 
své limity mají i ostatní, výše zmíněné metody. Význam 
určení absolutní konfigurace pro farmacii odráží řada no-
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vých monografií a za zmínku stojí i speciální vydání časo-
pisu Chirality21. 

V současné době jsou akceptovány tři metody sloužící 
k určení absolutní konfigurace, jak akademickou sférou, 
tak státními registračními autoritami. První dvě metody, 

ROA (Raman optical activity) a VCD (vibrační CD) jsou 
založeny na podobném principu jako CD spektroskopie, 
avšak přechody se odehrávají v oblasti valenčních a defor-
mačních vibrací molekul, tedy v oblasti infračervené 
a Ramanovy spektroskopie. Metoda ROA  je založena na 

 

Obr. 1. Pakovací polymorfy kabergolinu  
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skutečnosti, že u chirálních molekul je intenzita rozptylu 
dopadajícího pravo- a levotočivě kruhově polarizovaného 
záření rozdílná. ROA je tedy technikou diferenční spektro-
skopie, která měří rozdíl v odezvě chirální molekuly vůči 
pravo- a levotočivě kruhově polarizovanému záření22,23. 
Podobně metoda VCD je založena na rozdílné absorpci 
pravo- a levotočivě kruhově polarizovaného záření24–26. 
Společnou výhodou metod ROA a VCD je, že počet vib-
račních přechodů v infračervené oblasti je mnohonásobně 
větší než počet přechodů v UV-VIS oblasti spektra a tyto 
přechody nejsou vázány na přítomnost specifického chro-
moforu. Vzhledem k možnosti výpočtu teoretických spek-
ter, je pak určení absolutní konfigurace nezávislé na srov-
nání s jinými molekulami nebo na srovnání s empirickým 
modelem.  

 
3.2.1.  Stanovení chirality RTG difrakcí 

Třetí metodou je stanovení chirality měřením RTG 
difrakce na monokrystalu. V jednodušším případě lze pro 
krystalizaci použít derivát se známým chirálním centrem 
nebo použít sůl o známé chiralitě protiiontu. Také se lze 
pokusit o vykrystalování solvátu s chirálním rozpouště-
dlem. Běžně dostupné a solváty ochotně tvořící jsou např. 
enantiomery 2-butanolu nebo 1,2-propylenglykolu. Konfi-
gurace neznámých chirálních center se pak určí s ohledem 
na referenční chirální centrum. Po úspěšném stanovení 
struktury je důležité analyticky ověřit, zda vybraný mono-
krystal skutečně reprezentuje majoritní enantiomer nebo 
zda zcela náhodně nevykrystalizoval minoritní enantiomer 
(nečistota), protože rozpustnost např. jejich solí 
s chirálními kyselinami se může dramaticky lišit.  

Absolutní konfiguraci (chiralitu) lze stanovit i tehdy, 
když se podaří připravit monokrystal, v němž však žádné 
referenční centrum není přítomno. V tom případě se určení 
absolutní konfigurace z monokrystalových RTG difrakč-
ních dat opírá o rozdílnou intenzitu středově symetrických 
difrakcí I(hkl)  I(-h-k-l), tzv. Friedelových párů. Rozdíl 
v intenzitě těchto párů je zapříčiněn tzv. anomálním roz-
ptylem a jedná se o poměrně slabý efekt, zejména 
u lehčích chemických prvků, takže výpočet musí být zalo-
žen na přesných difrakčních datech. Stanovení chirality je 
možné u enantiomeru pouze v chirálních prostorových 
grupách (protože neobsahují ani zrcadlení ani střed syme-
trie). Chirálních prostorových grup je  65 z celkového po-
čtu 230 prostorových grup. Klíčovou podmínkou úspěšné-
ho řešení je dostatečná chirální čistota měřeného materiá-
lu. Současná kritéria pro správnost řešení absolutní konfi-
gurace mají svůj vývoj a jejich smyslem je odrážet kvalitu 
změřených dat. Kvalita dat je primárně dána kvalitou mo-
nokrystalu, tj. dostatečnou RTG difrakční mohutností do 
vyšších difrakčních úhlů. Pro určení správnosti přiřazení 
absolutní konfigurace se nejčastěji používá výpočet, který 
stanovuje podíl enantiomerů vedoucí k nejlepší shodě vy-
počtených a změřených dat.  Tento podíl se nazývá Flac-
kův parametr , jehož hodnota se pro správné řešení blíží 
nule. Pro spolehlivé určení absolutní struktury Flack uvádí, 
že hodnota  by měla být v rozmezí –3u    1+3u, kde u 
je směrodatná odchylka jeho stanovení27. Kromě parame-

tru  se v současnosti hodnotí i řada dalších parametrů28–31. 
Užitečným zdrojem doplňujících informací může být např. 
internetový portál32, kde lze nalézt 14 klíčových referencí 
k tomuto tématu.  

Úspěšnost řešení chirality jde ruku v ruce s rozvojem 
RTG difrakční instrumentace. Poměrně nedávno bylo pro 
řešení absolutní struktury nezbytné, aby struktura obsaho-
vala těžký atom, protože anomální rozptyl závisí na veli-
kosti atomu a použité vlnové délce primárního RTG záře-
ní. Tak se chirální substance převáděly na sirné, halogeno-
vé nebo jiné deriváty, aby se zvýšil efekt anomálního roz-
ptylu a úspěšnost řešení při použití měděné RTG lampy. 
Úroveň současných detektorů RTG difraktovaného záření 
však umožňuje řešení absolutní konfigurace prakticky ve 
většině případů i za nepřítomnosti těžkého atomu ve struk-
tuře.  

U malého a špatně difraktujícího krystalu může při 
řešení chirality pomoci použití synchrotronového záření 
v RTG oblasti. Hlavními výhodami synchrotronového 
záření, proti laboratornímu RTG zdroji, jsou výrazně vyšší 
intenzita svazku, větší vzdálenost mezi vzorkem a detekto-
rem, což umožňuje dosáhnout vyšší přesnosti v měření 
pozic difrakcí a laditelnost vlnové délky. Protože 
„synchrotronová difrakce“ byla od začátku aplikována 
především na velmi malé krystaly biomakromolekul (více 
než 200 nevodíkových atomů), jsou s měřením krystalů 
malých molekul podstatně menší zkušenosti a pracoviště 
na to nejsou technicky ani programově vybavena 
(možnosti otáčení krystalem s cílem sběru  kompletních 
dat, rozsah detektoru, zpracování dat od krystalových 
dvojčat atd.).  

Vzhledem k současným možnostem určení absolutní 
chirality se nabízí otázka, kolik struktur  v literatuře by 
mohlo být popsáno s chybnou chiralitou?  Právě RTG dif-
rakce na monokrystalu zásadně přispívá k opravě nebo 
k potvrzení chirality u molekul, které byly studovány dří-
ve. Historie studia chirality těchto molekul je dobrým 
zdrojem pochopení této problematiky33. Např. jednou 
z velmi uznávaných metod je enzymatické rozlišení sub-
strátů a obecně se soudí, že lze velmi pravděpodobně od-
hadnout, jaká bude chiralita produktu34. Ovšem pravděpo-
dobnost chybného určení chirality je větší u nových typů 
přírodních látek, neboť syntetičtí chemici obvykle vědí, 
jaké chirální bloky použili k syntéze. U přírodních látek 
jsou proto chybná přiřazení systematicky zpracovávána 
a uváděna na pravou míru v rámci přehledných článků 
a knih, např.35,36. Ovšem přiznání chyby v přiřazení enanti-
omeru může mít i kuriózní rozměr. Struktura kapecitabinu, 
onkologického léčiva, byla publikována jako chybný enan-
tiomer37. Syntéza takového enantiomeru by byla velmi 
náročná a navíc autoři zjevně použili komerční zdroj sub-
stance. Požádali jsme tedy autory o korekci článku, ale 
dostali jsme zajímavou odpověď: „Cílem článku bylo sta-
novení struktury nikoli stanovení absolutní konfigurace“ 
a autoři korekturu odmítli zveřejnit.  

Pro specifický případ, kdy se nedaří látku vykrystali-
zovat a má více chirálních center, nelze samozřejmě uplat-
nit metody UV-VIS, NMR ani RTG difrakci.  V této situa-
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ci lze použít již zmíněné techniky ROA a VCD. V obou 
případech je však určení chirality závislé na časově velmi 
náročných výpočtech, dostupných jen pro poměrně malé 
molekuly s malým počtem DOF. Za zmínku však stojí, že 
pokud jsou k dispozici strukturní data získaná z RTG dif-
rakce téže nebo i podobné látky (Crystallographic Infor-
mation File, CIF), lze je použít jako vstupní data pro výpo-
čet teoretických ROA a VCD dat a výrazně tak zjednodušit 
celou proceduru. Snad jen na závěr, zkušenost říká, že 
nejdůležitější je vlastní jistota, že byl pro vývoj procesu 
použit správný enantiomer. 

 
 

4. Patenty a polymorfismus 
 
Vnímání patentů má dvě, výrazně odlišné roviny. 

Donedávna byl patent, většinou akademických pracovišť, 
vnímán jako publikační výstup, který má vynikající odbor-
nou úroveň a který by možná někým, v daný moment na-
prosto neznámým, mohl být prakticky využit. Obvykle je 
kladen důraz na vědeckou pravdu a ostatní náplň patentu 
není již tak podstatná. Patentové nároky jsou obvykle vel-
mi široké, přesahují provedené příklady a více či méně se 
soustřeďují na novost vědeckého přístupu. Podáním paten-
tové přihlášky a jejím vykázáním, např. v grantové zprávě 
starost autorů o další osud patentu končí. Popisovaná situa-
ce není atributem pouze české akademické sféry, ale tako-
vé patentové přihlášky lze nalézt prakticky v každé zemi.  

Vnímání patentů ve firemní sféře je diametrálně odliš-
né. Patent je primárně vnímán jako ochrana trhu pro pro-
dukt firmy po dobu trvání patentu. V případě patentů poly-
morfů si originátor (ten, kdo vyvinul aktivní substanci) 
může tímto způsobem prodloužit patentovou ochranu své 
substance.  To znamená dobu vlastní látkové ochrany nové 
chemické entity (NCE), obsažené v základním patentu 
o další čas, kdy firma event. patentuje nový  polymorf 
poskytující nové patentovatelné výhody. Pro generického 
výrobce má polymorfní „screening“ smysl z hlediska mož-
nosti nalezení patentově nekolizního polymorfu a tím blo-
kace konkurence. Být na trhu první generický výrobce 
s vlastním polymorfem pak obvykle znamená, že generic-
ká firma může po vypršení základního patentu originátora 
získat rozhodující podíl na trhu generických produktů. 
Patentová ochrana počíná teprve udělením patentu, což 
indikuje písmeno za číslem patentu, je-li to A, jedná se 
pouze o přihlášku, je-li to B, jedná se o udělený patent. 

Jaké jsou atributy patentu na nový polymorf? Každá 
nová molekula je uvedena na trh po schválení státními 
registračními autoritami na základě klinického testování 
definované lékové formy. Registrovaná léková forma ob-
sahuje léčivou látku (API) v přesně definované chemické 
a fyzikální formě (polymorf). To proto, že pevných forem 
léčivé látky je celá řada a závisí na množství času, peněz 
a úsilí, kolik nových forem se podaří nalézt vzhledem 
k širokému spektru různých solidifikačních postupů 
(krystalizace, lyofilizace, kompaktace atd.). Všechny tyto 
formy se více či méně liší svými vlastnostmi, především 
farmakokinetickým profilem. Tento samotný fakt je však 

z patentového pohledu nedostatečný. Jakkoli je možné 
nacházet další nové formy, vždy se narazí na problémy 
s jejich registrací. Ano, nové formy splňují atribut novosti, 
neboť je všeobecně (i právně) přijímáno, že krystalové 
formy nejsou předpověditelné. Na problém se však narazí 
v momentě, kdy bude třeba prokázat výhodu nového řešení 
(polymorfu) vzhledem ke známému řešení (polymorfu). 
V současné době je velmi pravděpodobné, vzhledem 
k rozsáhlému polymorfnímu „screeningu“, že známé 
(registrované) řešení je stabilní polymorf. Nový polymorf 
může mít (a obvykle má) jiný tvar krystalů a v procesu 
může být výhodou jeho lepší filtrovatelnost nebo lepší 
možnost mikronizace. Určitou výhodou může být také 
použití rozpouštědla s výhodnějšími toxikologickými 
vlastnostmi38. Solidnějším a lépe uchopitelným argumen-
tem by se mohla zdát i termodynamická stabilita. Tento 
argument má však jeden nepříjemný důsledek, čím stabil-
nější forma je, tak tím je méně rozpustná, což může být 
nevýhodou z hlediska biodostupnosti nebo u lékových 
forem vyžadujících co nejrychlejší vstřebávání. Dalším 
atributem patentové přihlášky je průmyslová realizovatel-
nost, jejíž zdůvodnění však obvykle problém nečiní. Pokud 
se generická firma rozhodne investovat své síly do patentů 
polymorfů, měla by především zvážit, zda má dané řešení 
reálnou šanci pro využití k ochraně konkrétního produktu 
na trhu či nikoli. 

Soutěž mezi firmami v oblasti patentů polymorfů má 
svůj nepopiratelný dopad nejen v oblasti technologií krys-
talizace, ale i v ryze vědeckých aspektech charakterizace 
pevného stavu. Velký pokrok je vidět např. v rozvoji me-
tod pro stanovení amorfního podílu krystalické substance, 
studiu stability, technologii mletí nebo v oblasti měření 
velikosti a distribuce částic. Porovnáváme-li stav charakte-
rizace krystalových forem před zhruba 10–15 lety, tak 
obvykle postačovalo změření bodu tání a změření RTG 
práškového difraktogramu, příp. IČ spektra. Pro dnešní 
nové patenty předních farmaceutických firem není neob-
vyklé, že krystalové formy jsou charakterizovány s použi-
tím difrakce synchrotronového záření, metodou NMR 
v pevném stavu nebo dokumentovány vyřešením RTG 
krystalové struktury. Ačkoli autory patentů jsou dle záko-
na ti, kteří nové polymorfy objevili a nikoli ti, kteří se ná-
sledně podílejí na jejich charakterizaci, otvírají se přesto 
nové možnosti spolupráce na využití sofistikovaných fyzi-
kálních metod mezi firemní a akademickou sférou. 

 
 

5. Závěr 
 
V současné době, pokud je k dispozici vhodný krysta-

lický materiál a chybí jeho atomární struktura, tak je to 
považováno za elementární chybu. RTG strukturní analýza 
prošla stoletým vývojem k dnešní sofistikované, rychlé 
a široce využívané analytické metodice. Vedle nesporných 
přínosů je však nutné mít na zřeteli i omezení metody. 
Těmi jsou kvalita výchozího materiálu, výpočetní nároč-
nost některých metod (např. řešení struktury z prášku) 
a statický popis struktury. Dynamickou strukturní situaci 
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v celém krystalu RTG strukturní analýza průměruje během 
doby měření do jedné elementární buňky. Bohužel časově-
rozlišená RTG krystalografie je zatím dosti vzdálená běžné 
farmaceutické aplikaci a představuje aktuální téma zatím 
jen pro základní výzkum. 

I přes tato omezení je pro současnou farmacii RTG 
strukturní analýza nepostradatelná jako nástroj pro mapo-
vání polymorfismu, pro určení chirality aktivních substan-
cí a pro dokumentaci. Největší pokrok lze v poslední době 
zaznamenat jednak ve vývoji technik vedoucích ke zlepše-
ní kvality výchozího materiálu a k jeho úpravě pro úspěšný 
sběr dat. Získání vyhovujících krystalů, jako základního 
předpokladu RTG strukturní analýzy, není zdaleka u všech 
látek samozřejmostí a některé z nich vlivem RTG záření 
degradují.  

Jaké jsou perspektivy RTG strukturní analýzy ve far-
macii? Především zrychlení sběru dat a výpočtu struktury 
a vývoj technik umožňujících získat data přímo 
z materiálu farmaceutických šarží bez úpravy. Vedle toho 
také výrazný pokrok v řešení struktury polotuhých 
a amorfních fází a sledování strukturních změn v lékových 
formulacích. Dále ve zvyšování citlivosti RTG difraktome-
trů, které naopak nároky na kvalitu výchozího materiálu 
snižují. Oba směry směřují ke stejnému cíli – umožnit 
strukturní analýzu co nejširšího spektra farmaceutických 
substancí a formulací.  

 
Tato práce byla podpořena Grantovou agenturou 

České republiky, grant č. 106/14/03636S. 
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X-ray structure analysis results have been widely used 

in the pharmaceutical research, development and control, 
especially for mapping polymorphism, to determine the 
chirality of active substances, in the pharmaceutical docu-
mentation and patent policy for many years. The greatest 
progress in X-ray diffraction techniques has been made in 
improving the quality of the poor material for successful 
data collection (magnetically oriented microcrystal arrays, 
serial snapshot crystallography). Prospects of the pharma-
ceutical application of X-ray crystallography lie in the 
acceleration of data collection, time-resolved structural 
studies obtained from the material of pharmaceutical 
batches without modification, and, in addition to that, in 
solving structures of semi-solid and amorphous phases and 
monitoring structural changes in drug formulations. 


