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Polimorfizem je pojav, ko ima lahko določena trdna snov več kot eno kristalno
strukturo. Polimorfizem je pomembna lastnost na področju farmacije, tako pri razvoju novih
aktivnih farmacevtskih sestavin (AFS) kot tudi v že uveljavljenih farmacevtskih izdelkih.
Zlati standard za določitev in potrditev polimorfizma v farmacevtskih produktih je
Rentgenska spektroskopska analiza (RSA), saj je najprimernejša z vidika same definicije
polimorfizma. Vendar pa običajno zahteva posebno pripravo vzorca in je tako manj primerna
za preverjanje morebitnega pojava polimorfizma med samo proizvodnjo zdravil.
Med raziskavami nekaterih AFS v različnih farmacevtskih izdelkih ter pri odkrivanju
nekaterih ponarejenih zdravil v zadnjih desetih letih smo opazili, da lahko z jedrsko
kvadrupolno resonanco dušika (JKR 14N) zanesljivo in nedestruktivno določimo prisotnost
različnih polimorfnih oblik [1-4]. V tej raziskavi smo pokazali, kako JKR 14N omogoča
učinkovito zaznavo polimorfizma v antibakterijskem zdravilu sulfanilamid. Metoda je
uporabna pri vseh trdnih vzorcih, ki vsebujejo dušik. Prednost te metode v primerjavi z RSA
je v tem, da pri JKR spektroskopiji ne potrebujemo posebne priprave vzorcev. Trdni vzorci v
svoji začetni obliki (prašek, granulati, tablete ipd.) se lahko uporabijo celo v originalni
embalaži, če le-ta ni v celoti kovinska.
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