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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ЛВ - лекарствено вещество/вещества 

ЛФ - лекарствена форма 

ATR - attenuated total reflection, пълно вътрешно отражение 

DEE - drug entrapment efficiency, ефективност на включване на 

лекарствени веществата 

DL - drug loading, натоварване с лекарствени вещества 

DOX - doxylamine succinate, доксиламин сукцинат 

FTIR - fourier transform infrared spectroscopy, инфрачервенa 

спектроскопия 

GA - glutaraldehyde, глутаралдехид 

MCR - mean centering of ratio spectra, центриране на получено спектрално 

отношение със средна стойност 

MCR-ALS - multivariate curve resolution-alternating least squares, 

многовариационен метод на алтернативни най-малки квадрати за 

разделяне на криви 

PBS - phosphate buffered saline, изотоничен фосфатен буфер 

PLS  partial least squares, метод на частично най-малките квадрати 

PYR - pyridoxine hydrochloride, пиридоксин хидрохлорид 

SD - standard deviation, стандартно отклонение 

SEM - scanning electron microscopy, сканираща електронна микроскопия 

R2 - coefficient of determination, коефициент на детерминация 

RE - relative error of prediction, относителна грешка при определяне 

RMSEC - root mean square error of calibration, средноквадратична грешка при 

калибриране 

RMSEP - root mean square error of prediction, средноквадратична грешка при 

определяне 

XRPD - x-ray powder diffractometry, прахова рентгенова дифрактометрия 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

      Обект на настоящия дисертационен труд е разработване на лекарство-доставяща 

система за едновременното назално въвежднане на хистаминовия Н1-антагонист 
доксиламин сукцинат и водоразтворимия витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид).  

     На фармацевтичния пазар съществуват голям брой лекарствени продукти с 

антиеметично действие, но засега единствено лекарствената комбинация от доксиламин 

и пиридоксин е клинично доказана като ефективна и безопасна за прилагане по време 

на бременност. До този момент тя е налична само под формата на перорални таблетки 

и капсули с изменено освобождаване на включените лекарствени вещества. 

Пероралният път на прилагане обаче е свързан с редица ограничения и се оказва не 
особено подходящ при състояния на гадене и повръщане.           

     Набиращият все по-голяма популярност през последните години назален път на 

лекарствено въвеждане се очертава като обещаваща алтернатива за постигане на добър 

системен ефект и бърз и надежден терапевтичен отговор. Носната кухина, като място 

за лекарствено приложение, има много предимства. Тя притежава богато кръвоснабден 

епителен слой и осигурява сравнително голяма повърхност за резорбция. Кръвта от 

носа директно преминава в системното кръвообращение, като по този начин се избягва 

first pass метаболизирането на лекарствата в черния дроб.  

     Един от основните проблеми при назалното лекарствено въвеждане е бързото 

отстраняване на приложената лекарствена форма от носната кухина по механизмите на 

мукоцилиарния клирънс. Течните форми и немукоадхезивните прахове се задържат в 

носа за не повече от 15-20 минути, което в повечето случаи води до непълна резорбция 

и до невъзможност за постигане на изменено освобождаване на включените лекарсвени 

вещества.  

     За преодоляването на този ограничаващ фактор при назалните форми все по-често 

се използват мукоадхезивни полимери. Те осигуряват по-здраво прикрепване на 

лекарствената система към носната стена. Разработването на мукоадхезивни лекарство-

доставящи системи като микросфери, наночастици или липозоми се оказва успешен 

подход за удължаване на контактното време с назалната мукоза, повишаване 

стабилността на лекарствените вещества и постигане на желана кинетика на тяхното 
освобождаване. 

     Проектирането на полимерни микроносители с оптимални биоадхезивни и 

биофармацевтични свойства е технологично предизвикателство, чието успешно 

реализиране би било предпоставка за създаването на една иновативна и удобна за 

прилагане лекарство-доставяща система за назално въвеждане на доксиламин и 

пиридоксин при симптоми на гадене и повръщане. 
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ЦЕЛ 

     Целта на настоящата работа е да се разработят и охарактеризират полимерни 

микросфери с комбинация от лекарствените вещества доксиламин и пиридоксин 
като лекарство-доставящи системи за назално приложение. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Да се определят оптимални условия за получаване на микросфери от хитозан по 

метода на разпръсквателно сушене като се варират технологичните параметри: 

температура, скорост на газовия поток, скорост на перисталтичната помпа, 

концентрация на полимерния разтвор.   

 

2. Да се разработи  UV-спектрофотометричен метод за количествен анализ на 

доксиламин и пиридоксин самостоятелно и в смес. 

 

3. Да се включат  доксиламин и пиридоксин в микросфери от хитозан и да се проучи 

влиянието на технологичните променливи върху ефективността на включването 

им.   

 

4. Да се охарактеризират микросферите с доксиламин и пиридоксин и да се  проучи 

съвместимостта между лекарствените вещества и полимера. 
 

5. Да се проведат биофармацевтични изследвания и да се модифицират процесите  

на освобождаване на доксиламин и пиридоксин от микросфери с хитозан чрез 

подходи за омрежванe  на полимерния носител. 

 

6. Да се изследват мукоадхезивните свойства на получените микросфери и да се 
оцени влиянието на омрежването върху мукоадхезията. 
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МАТЕРИАЛИ 

 

 

Доксиламин сукцинат                                  Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

Пиридоксин хидрохлорид                            Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

Хитозан Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

Глутаралдехид (50% воден р-р)                   Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

Ледена оцетна киселина                              Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

Петролев етер                                                Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

Етанол (95%)                                                  Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

NaCl   Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

KH2PO4     Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

Na2HPO4   Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

NaH2PO4        Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

Муцин (porcine stomach, type II)                  Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

Реагент на Bradford                                      Sigma-Aldrich, St.Louis, USA 

Cariban® Laboratorios Inibsa, S.A., Spain 
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Капацитет на изпаряване  1.0 L/h за водни разтвори 

Въздушен поток max. 35 m3/h 

Входяща температура  max. 220 °C 

Мощност на нагревателя  2300 W 

Разпръскващ газ  азот, 200 - 800 L/h, 5 - 8 bar 

Диаметър на върха на дюзата  0.7 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИ 

 

1. Получаване на хитозанови микросфери чрез  

разпръсквателно сушене 

 
За получаване на моделни микросфери за назално приложение e избран методът на 

разпръсквателно сушене. Използвана e разпръсквателна сушилня модел Mini Spray 

Dryer Büchi B-290 (Büchi Labortechnik AG, Flawil, Switzerland). На фигура 1 са посочени 
някои от характеристиките на конкретния модел използван от нас апарат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Схема и кратка характеристика на разпръсквателна сушилня Mini Spray Dryer Büchi 

B290. 

1.1. Приготвяне на разтвори на хитозан  

     Точно претеглено количество хитозан се диспергира във воден разтвор на оцетна 

киселина (2 % v/v) при температура 25 ± 0.5 °C и непрекъснато разбъркване с 

електромагнитна бъркалка до получаване на бистър разтвор. Получават се разтвори с 
различна концентрация на хитозан (1, 1.5 и 2 % w/v) и с обем 100 mL. 

1. Разтвор за разпрашаване         

2. Перисталтична помпа               

3. Дюза                                                 

4. Входящ газ                                  

5. Нагревател            

6. Разпръсквателен цилиндър 

7. Циклон за разделяне на частиците 

8. Съд за събиране на продукта 

9. Помпа за аспириране на въздуха 
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1.2. Приготвяне на разтвори на хитозан с доксиламин и пиридоксин 

     При моделите с лекарствени вещества към полимерния разтвор се добавя точно 

претеглено количество доксиламин и пиридоксин самостоятелно или в комбинация. 

Пробите се приготвят  при посочените в точка 1.1. условия до пълното разтваряне на 

веществата. Варира се съотношението между лекарственото вещество и полимера. 

1.3. Получаване на микросфери от хитозан 

     Приготвените разтвори за разпрашаване се разбъркват с електромагнитна бъркалка 

за постигане на хомогенност. С определена, предварително зададена скорост, те се 

отвеждат към разпръсквателната сушилня посредством перисталтична помпа със 

стандартен силиконов маркуч с диаметър 6 mm. Разтворите се впръскват през дюза, 

състояща се от връх с диаметър на отвора 0.7 mm и капачка с размер 1.4 mm. Като газ, 

необходим за диспергирането на разтворите под формата на капчици, е използван азот 

с налягане 5 bar. За разделяне и събиране на сухите частици разпрашаването на 

материала е извършено при аспирация 95 %.     

     С цел дефиниране на конкретни производствени условия са варирани следните 

технологични параметри на процеса: входяща температура от 100  до 160 0С, скорост 

на газовия поток от 400 до 600 L/h, скорост на перисталтичната помпа от 10 до 18 % и 

концентрация на разтворите от хитозан от 1 до 2 %.  

     За установяване на оптималната скорост на перисталтичната помпа и концентрация 

на полимерния разтвор е приложен 32 пълен факторен дизайн. Двата проучвани 

фактора се варират на три различни нива, при което се получават 9 възможни 

комбинации (таблица 1). Избрани са три различни концентрации на разтворите от 

хитозан ( фактор X1 ): ниска концентрация – 1% ( -1 ), средна концентрация – 1.5% ( 0 ) 

и висока концентрация – 2% ( +1 ) и три различни скорости на перисталтичната помпа  

( фактор X2 ): ниска скорост – 10% ( -1 ), средна скорост - 14% ( 0 ) и висока скорост – 

18% ( +1 ). 

 
Таблица 1. Модели, получени при прилагане на 32 пълен факторен дизайн. 

     За определяне на взаимовръзката между варираните технологични параметри е 

извършен двуфакторен вариационен статистически анализ - Two-way ANOVA. 

Използван е специализиран програмен продукт за статистически изследвания SPSS 11.5 
(SPSS Inc, Chicago, USA), (Kutner et al., 2005). 

1.4. Получаване на микросфери от хитозан с доксиламин и пиридоксин  

     За получаване на хитозанови микросфери с доксиламин и пиридоксин е приложена  

техника на разпръсквателно сушене при изведените в резултат на предварителна 

Модел М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 

Фактор (X1) -1 -1 -1 0 0 0 +1 +1 +1 

Фактор (X2) -1 0 +1 -1 0 +1 -1 0 +1 
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експериментална дейност работни условия: входяща температура - 140 0С,  скорост на 

газовия поток - 600 L/h, скорост на перисталтичната помпа - 10 % и концентрация на 

хитозана в разтворите за разпрашаване - 2 % (w/v) .  

     Частиците на получените модели се промиват с петролев етер с цел отстраняване на 

остатъчни количества от лекарствените вещества, филтруват се под вакуум през 

мембранен филтър (Nylon 66, 0.45 μm, Sigma) и се сушат на стайна температура.  

     Пробите се съхраняват в плътно затворени контейнери, на хладно и тъмно място. 

 

1.5. Получаване на омрежени микросфери от хитозан 

 
Омрежване на получени след разпръсквателно сушене микросфери 

     20 mg хитозанови микросфери с DOX и PYR се диспергират в 60 mL етанол, 

съдържащ глутаралдехид (GA) при непрекъснато разбъркване със скорост 400 rpm. 

Варира се количеството на омрежващия агент (5, 10, 15 mg GA за 100 mg хитозан) и 

времето за омрежване (15, 30, 60 и 120 min). Получените частици се филтруват под 

вакуум, промиват се с етанол и се сушат на стайна температура в продължение на 24h.   

Омрежване на хитозана преди  разпръсквателно сушене 

       Към разтворите за разпрашаване (приготвените по описания в точка 1.2. начин) се 

добавя омрежващият агент при непрекъснато разбъркване със скорост 400 rpm. Варира 

се количеството на използвания глутаралдехид – 10, 50 и 100 mg за 100 mL разтвор. 

Времето за омрежване е 20 min.  

     Разпръсквателното сушене на получените разтвори се извършва при изведените в 

точка 1.4. работни условия.    

 

 

2. UV-спектрофотометричен количествен анализ 

2.1. Метод за определяне на доксиламин и пиридоксин  

     За целите на настоящия дисертационен труд е разработен и валидиран UV-

спектрофотометричен метод за количествен анализ на доксиламин и пиридоксин. За 

определяне на абсорбционния максимум на всяко от ЛВ са приготвени стандартни 

разтвори на DOX и PYR във фосфатен буфер с рН 6.8 (phosphate buffered saline, PBS) с 

концентрации съответно 40, 60, 80 и 100 µg/mL и  5, 15, 25 и 35 µg/mL. Абсорбцията на 

приготвените разтвори е измерена на UV/Vis спектрофотометър Evolution 300 (Thermo 

Fisher Scientific, USA). За построяване на стандартна калибрационна крива на PYR са 

използвани стандартни разтвори в PBS pH 6.8 с концентрации 5, 10, 15, 20, 25 и 30 

µg/mL.  Тяхната абсорбция е измерена при дължина на вълната от 324 nm. За 

стандартната калибрационна крива на DOX е измерена абсорбцията на стандартни 

разтвори в PBS (pH 6.8) с концентрация 20, 30,  40, 50, 60, 70, 80 и 90 µg/mL при 260 

nm. Стандартни калибрационни криви са получени при графичното представяне на 
зависимостта абсорбция/концентрация. 
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2.2. Методи за определяне на доксиламин и пиридоксин в смес 

Едновариационен (univariate) метод    

     За да се елиминира взаимното спектрално пречене при определянето на DOX и PYR 

в общи смеси (разтвори), първоначално е приложен едновариационен графичен метод, 

базиран на получаването на спектрално отношение. Спектралното отношение се 

дефинира като се раздели спектралният вектор на определяемия компонент на вектора 

на втория компонент, който се явява пречещ.  Елиминирането на пречещия компонент 

в сместа може да стане след диференциране на полученото спектрално отношение. С 

цел постигане на по-голяма чувствителност е използван методът на центриране на 

полученото спектрално отношение със средна стойност - mean centering of ratio spectra 

(MCR) (Afkhami & Bahram, 2005). По този начин  двукомпонентната система се 

превръща в еднокомпонентна. Амплитудата на новия трансформиран сигнал за 

търсения компонент е пропорционална на неговата концентрация и позволява 

определянето му с класическо едномерно калибриране при фиксирана дължина на 

вълната. Математическата основа на метода се състои в няколко последователни 

стъпки. Абсорбцията на двукомпонентна смес, съдържаща  двете лекарствени вещества  

(X, Y)  може да бъде представен със следното уравнение: 

𝐴𝑚 =  𝜀𝑥𝐶𝑥 +  𝜀𝑦𝐶𝑦 

където Am е абсорбция на сместа при λi, εx и εy са моларните абсорбируемости 

съответно на X и Y при λi (получени при разделяне спектрите на стандартни разтвори 

на X и Y на техните концентрации), a Cx, Cy са концентрациите на X и Y (μg/mL). 

Посоченото уравнение се разделя на моларната абсорбируемост  на Y - εY, при което се 

получава спектралното отношение B: 

𝐵 =  
𝐴𝑚

𝜀𝑦
 =  

𝜀𝑥𝐶𝑥

𝑒𝑦
 + 𝐶𝑦 

     Векторът на спектралното отношение се центрира със средна стойност  (обозначава 

се със символа МС). Центрирането представлява от всяка стойност на вектора да бъде 

извадена намерената средна стойност. Като резултат от центрирането константата Cy 

става нула и се елиминира. 

𝑀𝐶(𝐵) = 𝑀𝐶 (
𝜀𝑥𝐶𝑥

𝑒𝑦
) 

     Полученото уравнение позволява определянето на концентрацията на единя 

компонент (Х) в двукомпонентната смес,  без другия (Y) да оказва влияние, т.е. 

елиминира се присъствието му.  За постигане на максимална чувствителност, 

калибрирането е извършено при дължината на вълната, съответстваща на максималната 

положителна стойност на получената амплитуда. 
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Многовариационни(multivariate) методи 

     За постигане на по-голяма точност при едновременното определяне на 

анализираните компоненти са използвани два различни многовариационни метода за 

анализ – „Partial least squares” (PLS) и “Multivariate curve resolution-alternating least 

squares” (MCR-ALS), на базата на които са разработени три калибрационни модела за 

количествен анализ на DOX и PYR в смес (De Juan et al., 2014; Wold et al., 2001; Tauler 

et al., 1995).  

     Чрез статистически софтуер Chemoface 1.5, прилагайки централен композиционен 

план (central composite design, CCD) е конструиран калибрационен набор от 11 общи 

разтвора и валидационен набор от 8 общи разтвора на двете ЛВ в PBS pH 6.8 с 

концентрации от 30 до 90 µg/mL за DOX и от 10 до 30 µg/mL за PYR (Nunes et al., 2012). 

Абсорбционните спектри на тези смеси са експортирани в програмата MatLab®2013a 

(Mathworks, Natick, MA, USA), където данните са приведени към математическите 

алгоритми на техниките PLS и MCR-ALS. Използвани са приложенията на програмата: 

MVC1® и TOMCAT® (Olivieri et al., 2004; Daszykowski et al., 2007). 

     На базата на PLS метода са разработени два модела за определяне на DOX и PYR в 

смес: PLS1, при който са приложени отделни алгоритми за всяко от двете ЛВ, и PLS2, 

който използва един алгоритъм за анализиране концентрациите и на двата компонента 

(Wold et al., 2001).  

     За определяне на DOX и PYR  е разработен и модел на MCR-ALS метода, получен 

след прилагане на корелационно ограничение (correlation constraint, MCR-ALS-CC). 

Това ограничение създава връзка между определените чрез MCR-ALS концентрации и 

съответните референти стойности от смесите за калибриране, което позволява 

количествено определяне на двете ЛВ в присъствието на ексципиенти (Аntunes et al., 
2002). 

Статистически показатели за оценка на разработените спектрофотометрични 

модели 

     За оценка на разработените спектрофотометрични модели за количествено 

определяне на DOX и PYR в смес са използвани следните статистически показатели: 

средноквадратична грешка при калибриране (Root Mean Square Error of Calibration, 

RMSEC), средноквадратичната грешка при определяне (Root Mean Square Error of 

Prediction, RMSEP), относителна грешка при определяне (Relative error of prediction, 

RE) и коефициент на детерминация (coefficient of determination, R2). Те са изчислени 
съгласно следните уравнения: 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶 (µ𝑔/𝑚𝐿) = √∑ (𝐶𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖−𝐶𝑡𝑟𝑢𝑒,𝑖)
2𝑛

𝑖=1

𝑛
 ;            𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃 (µ𝑔/𝑚𝐿) = √∑ (𝐶𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖−𝐶𝑡𝑟𝑢𝑒,𝑖)

2𝑚
𝑖=1

𝑚
 

                 𝑅𝐸 (%) = 100 × √
∑ (𝐶𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖−𝐶𝑡𝑟𝑢𝑒,𝑖)𝑚

𝑖=1

∑ 𝐶𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖
2𝑚

𝑖=1

;           𝑅2 = 1 −
∑ (𝐶𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖−𝐶𝑡𝑟𝑢𝑒,𝑖)

2𝑚
𝑖=1

∑ (𝐶𝑡𝑟𝑢𝑒,𝑖−Ĉ𝑡𝑟𝑢𝑒)
2𝑚

𝑖=1
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в които Cpred,i и Ctrue,i са съответно реалната и определената чрез приложените методи 

концентрация на DOX и PYR в разтвор i; Ĉtrue е средната стойност на реалните 

концентрации; n и m са броят на смесите съответно в калибрационния и във 
валидационния набор (Rasouli & Ghavami., 2016). 

Анализ на лекарствен продукт с доксиламин и пиридоксин  

     Разработените спектрофотометрични методи са приложени за количествен анализ 

на лекарствения продукт Cariban® (Laboratorios Inibsa, S.A., Spain) – твърди 

желатинови капсули с изменено освобождаване, съдържащи 10 mg DOX и 10 mg PYR. 

Съдържанието на  20 капсули Cariban® се оситнява в хаван до фин прах. Точно 

претеглено количество (еквивалентно на 10 mg DOX и 10 mg PYR) се прехвърля в 150 

mL PBS (pH 6.8) и поставя за 15 min в ултразвукова вана, след което обемът се допълва 

до 200 mL с PBS. Полученият изходен разтвор с концентрация 50 μg/mL DOX и 50 

μg/mL PYR се филтрува през мембранен филтър (Chromafil Xtra RC, 0.45µm). След 

подходящо разреждане на изходния разтвор се получава работен разтвор с 

концентрация 30 μg/mL DOX и 30 μg/mL PYR, чийто абсорбционен спектър в 

диапазона от 230 до 400 nm се анализира чрез разработените модели за определяне 
концентрацията на DOX и PYR в смес. 

 

3. Охарактеризиране на получените микросфери с хитозан 

3.1. Форма и повърхностна морфология на частиците 

Светлинна микроскопия (Light Microscopy, LM) 

     За визуализиране на микрочастиците е използван оптичен микроскоп Leica DM2000 

LED (Leica Microsystems, Germany), снабден с камера (Leica DMC 2900) и софтуер за 

обработка на образи (Leica Application Suite, LAS). Пробите са наблюдавани в сухо 
състояние при увеличение 400x. 

Сканираща електронна микроскопия (Scanning Electron Microscopy, SEM) 

    С цел постигане на по-висока разделителна способност, отколкото при LM, и за 

изследване на повърхността на частиците е използван сканиращ електронен микроскоп 

модел Philips SEM 515 (Eindhoven, The Netherlands) с детекция на вторични електрони.      

     Mалко количество от всяка проба предварително се фиксира върху отделен 

държател за SEM, покрит с проводяща адхезивна лента. След това държателите се 

поставят в гнездата на дъното на инсталация за метализация на образци SC7620 Mini 

Sputter Coater и повърхността им се покрива със слой от злато и паладий. Изследването 

на пробите се провежда при ускоряващо напрежение от 25 kV и увеличение 5000x, 

съобразено с размера на обектите.  
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3.2. Размер и разпределение по големина на микросферите 

     Размерът на получените частици и разпределението им по големина са определени 

чрез лазерна дифракция с анализатор на сухи и мокри дисперсии LS 13 320 (Beckman 

Coulter, USA), снабден с торнадо система за прахообразни образци (Tornado Dry Powder 
System). За всяко измерване се използват по 100 mg частици. 

3.3. Добив на получените частици   

     Добивът на микросферите се изчислява на базата на масата на получените частици 

(W1) и общата маса на използваните полимер и ЛВ (W2), като се използва следното 
уравнение: 

Добив (%) =
W1

W2
× 100 

3.4. Натоварване и ефективност на включване на микросферите с доксиламин и 

пиридоксин 

     Микросфери от всеки модел (20 mg) се диспергират в 20 mL PBS (pH 6.8) и се оставят 

24 h за пълно екстрахиране на ЛВ. След филтруване (Chromafil Xtra RC, 0.45 μm) и 

подходящо разреждане, концентрацията на DOX и PYR се определя 

спектрофотометрично по описаните вече методи. Натоварването на микросферите с ЛВ 

(Drug loading, DL) се изчислява по уравнението (Saigal et al, 2013): 

𝐷𝐿(%) =
Количество включено в микросферите ЛВ

Количество на микросферите
× 100 

     Ефективността на включване на ЛВ (Drug entrapment efficiency, DEE) се изчислява 

съгласно следното уравнение (Patel et al., 2013; Pavanveena et al, 2010): 

𝐷𝐸𝐸 (%) =
Натоварване на микросферите с ЛВ

Теоритично натоварване с ЛВ
× 100 

където теоретичното натоварване на микросферите с ЛВ се изчислява в проценти като 

масата на използваното ЛВ се разделя на сумата от масите на изполвания полимер и 
ЛВ.  

3.5. Индекс на набъбване 

     20 mg микросфери се диспергират в 1 mL PBS (pH 6.8). След определен интервал от 

време пробите се центрофугират в продължение на 5 min в миницентрофуга MPW-55 

(Med. Instruments, Poland) при скорост 5000 rpm. След премахване на отделеният 

супернатант се определя масата на набъбналите микросфери. Индексът на набъбване 

се изчислява по следното уравнение: 
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Индекс на набъбване (%) =
𝑊𝑡

𝑊𝑖
× 100 

където Wt е масата на набъбналите частици след определен период от време t, а Wi е 

тяхната първоначална маса (El-Sherbiny et al., 2010). 

 

4. Проучване съвместимостта на доксиламин и пиридоксин с 

хитозан 

4.1. Инфрачервена спектроскопия  

     За оценяване на потенциално настъпило химично взаимодействие по време на 

разпръсквателното сушене между лекарствените вещества и полимерния носител е 

приложена инфрачервена спектроскопия (Fourier Тransform Infrared Spectroscopy, 

FTIR). С помощта на спектрофотометър Nicolet iS10 (Thermo Fisher Scientific, USA), 

снабден с ATR приставка за пълно вътрешно отражение (smart iTR) са записани 

инфрачервените спектри на чистите вещества, както и на моделите с и без включени 

ЛВ. Анализът е проведен при следните условия: 64 сканирания, 4 nm резолюция, 

спектрален обхват 4000 - 400 cm-1. По броя и разположението на пиковете във FTIR 

спектрите са направени изводи за наличието или отсъствието на нови химични връзки 

в получените модели микросфери. 

 

  

4.2. Прахова рентгенова дифракция  

     Чрез прахова рентгенова дифракция (XRPD) е определено физичното състояние на 

ЛВ в полимерните частици. Спектри на анализираните модели микросфери са заснети 

на прахов рентгенов дифрактометър D2 Phaser с използване на Ni-филтрувано Cu 

рентгеново лъчение в интервала 4–700 2-theta, при условия 30 kV и 10 mA. За 

интерпретация на анализираните проби и за еднозначното установяване на 

присъстващите фази е извършен фазов анализ с използване на еталонната картотека 

(Powder Diffraction File, ICDD).  

 

 

5. In vitro освобождаване на доксиламин и пиридоксин 
 
     Освобождаването на DOX и PYR от микросферите е изследвано по метода на 

дифузия в диализна торбичка. Диализната мембрана (Sigma, MWCO 12000 Da) се 

разделя на еднакви части с размери (6 x 2.5 cm) и се накисва за 24 h в пречистена вода 

преди употреба. Точно претеглено количество микрочастици от всеки модел, 

отговарящо на 30mg ЛВ, се суспендира в 1mL PBS (pH 6.8) и се поставя в диализна 

торбичка от мембраната. Изпитването се провежда с USP апарат I (въртяща се 
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кошничка) за определяне на разтворимост (AT7 Sotax, Allschwil, Switzerland), в 

акцепторна среда PBS (pH 6.8) с обем 400 mL при скорост на разбъркване 50 rpm и 

температура 37 ± 0.5 °C. През предварително установени интервали от време се взeмат 

проби по 5 mL за спектрофотометричен анализ. След вземане на пробите, еквивалентно 
количество от използвания буфер се прибавя обратно към средата за освобождаване. 

 

6. Изпитвания за мукоадхезия 

6.1. In vitro тест с реактив на Bradford 

     За оценка на мукоадхезивните свойства на неомрежени и омрежени микросфери от 

хитозан е използван in vitro колориметричен метод, чрез който индиректно се определя 

количеството адсорбиран върху микрочастиците муцин (Han et al., 2012).  

    20 mg микросфери се диспергират в 10 mL воден разтвор на муцин (Mucin Type II, 

extracted from porcine stomach) и се оставят да се разбъркват със скорост 50 rpm в 

продължение на 2 h. Получените дисперсии се центрофугират със скорост 3000 rpm в 

продължение на 5 min в центрофуга Cencom (J.P.Selecta, Spain).  

     Количеството на несвързания с хитозана протеин, останал в супернатанта, се 

определя спектофотометрично чрез колориметричен метод на Bradford (Bradford, 

1976).  За целта е построена стандартна калибрационна права на муцин на базата на 

приготвени негови водни разтвори с концентрации: 200, 400, 600, 800, 1000 µg/ml. След 

добавяне на реактив на Bradford всички разтвори се инкубират 10 min при температура 

37 ± 0.5 0C. Абсорбцията им се определя спектрофотометрично при дължина на вълната 

595 nm.  

     Адсорбираният върху частиците протеин се изчислява от разликата между 

началното количество на използвания муцин и определения след контакта с 
микросферите останал свободен такъв (Dyawanapelly et al., 2016). 

 

6.2. Ex vivo тест с отмиване 

    За определяне времето на задържане на получените микросфери върху назална 

мукоза е проведен ex vivo тест с отмиване (Chawla et al., 2012). 

     Прясно изолирана овча назална мукоза се фиксира неподвижно с цианоакрилатно 

лепило за стъклена подложка. Върху мукозата се поставят плоски дискове от 

микрочастици с диаметър 7 mm, получени при компресиране чрез хидравлична преса 

на 15 mg частици. Подложката се прикрепя към апарат за изпитване разпадаемостта на 

таблетки ZT 121 (Erweka, Germany), който осигурява нейното бавно вертикално 

движение в среда от PBS (pH 6.8) с обем 800 mL и температура 37 ± 0.5 0C. Отчита се 
времето на пълно отделяне на дисковете от мукозата. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

1. Установяване на оптимални условия за получаване на 

микросфери с хитозан по метода на разпръсквателно сушене 
 
     За получаване на полимерни микросфери беше приложен методът на 

разпръсквателно сушене. Като полимер беше използван хитозан, поради неговите 

мукоадхезивни свойства, биоразградимост, биосъвместимост и биопоносимост (Kean 

& Thanou, 2010; Baldrick, 2010). 

     Методът предлага възможността да се варират различни технологични параметри 

като: входяща температура на газа, скорост на газовия поток, скорост на 

перисталтичната помпа и концентрация на полимерния разтвор.  Оптимизирането на 

тези параметри позволява да бъдат получени микросфери с желани характеристики.  

     Основна цел беше да се определи при какви условия се получават микросфери от 

хитозан с най-голям добив и с размери, подходящи за назално приложение. 

 

1.1. Избор на работна входяща температура 

     В проведена предварителна експериментална дейност (таблица 2) се опитахме да 

получим микросфери от хитозан при 4 различни входящи температури: 100, 120, 140 и 

160 0С (при постоянна скорост на перисталтичната помпа 14 %, концентрация на 

полимерния разтвор 1.5 % и аспирация 95 %). 

Таблица 2. Добив на микросфери от хитозан, получени чрез разпръсквателно сушене при 

различна входяща температура и скорост на газовия поток. 

Модел Вариран параметър Добив 

                                        Входяща температура 

1           100 0С                 Няма добив 

2           120 0С                 Незадоволителен добив 

3           140 0С                 Има добив 

4           160 0С                 Има добив 

                                       Скорост на газовия поток 

5           400 L/h                 Няма добив 

6           500 L/h                 Незадоволителен добив 

7           600 L/h                 Има добив 

 
     С повишаване на входящата температура впръсканите през дюзата капки се 

изсушават по-бързо и в по-малка степен полепват по стените на цилиндъра. 

Следователно при по-висока температура можем да очакваме по-малко загуби и 

съответно по-голям добив. Това се потвърди и при разпръсквателното сушене на 

нашите проби. Констатирахме, че температура по-ниска от 140 0С е недостатъчна за 

изпаряване на използвания разтворител, което доведе до липса или минимален добив 
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при модел 1 и модел 2. От друга страна, въпреки че при 160 0С регистрирахме наличие 

на добив на микросфери, по литературни данни  температура по-висока от 140 0С крие 

опасност за стабилността на полизахаридния полимер (Dong et al., 2004). Ето защо 

избрахме да работим от тук нататък при постоянна входяща температура от 140 0С, при 

която има достатъчно бързо изпаряване на разтворителя и втвърдяване на впръсканите 

капки до получаване на сухи частици, без това да доведе до деструктивни промени на 

хитозана.  

1.2. Избор на работна скорост на газовия поток 

     Скоростта на газовия поток беше варирана от 400 до 600 L/h (таблица 2). Скоростта 

от 400 L/h се оказа прекалено малка и впръсканият материал не можа да бъде изсушен 

в достатъчна степен, което бе причина за липса на  добив при модел 5. При 500 L/h 

(модел 6) успяхме да получим частици, но наблюдавахме значително полепване на 

материал по стените на цилиндъра за разпрашаване. Повишаването на скоростта на 

газовия поток до 600 L/h (модел 7) се оказа достатъчно, за да бъдат сведени до минимум  

загубите и да имаме много по-голям добив (модел 7).  При допълнително увеличаване 

на количеството подаден газ има опасност от получаване на частици с много малки 

размери. Това не е желателно от гледна точка на назалното въвеждане на микросферите 

и възможността голяма част от тях да не могат да се задържат в носната кухина.  От 

друга страна,  по-малките частици се засмукват от аспиратора при производството и се 

губят като краен продукт. Скоростта на газа от 600 L/h бе определена като най-

подходяща за получаване на микросфери от хитозан, осигурявайки оптимален добив на 
частици. 

1.3. Избор на работна скорост на присталтичната помпа и концентрация 

на разтвора от хитозан 

    При определяне на оптималните стойности за скорост на перисталтичната помпа и 

концентрация на използвания полимерен разтвор беше приложен  32 пълен факторен 

дизайн, спрямо който бяха разработени 9 модела микрoчастици (MP) от хитозан, 

означени като МP1/10, МP1/14, МP1/18, МP1.5/10, МP1.5/14, МP1.5/18, МP2/10, МP2/14 и МP2/18 

(таблица 3). Моделите бяха получени при постоянна входяща температура 140 0С,  

скорост на газовия поток 600 L/h, аспирация 95 % и вариране на концентрацията на 

полимерния разтвор (от 1 до 2 %, w/v) и скоростта на перисталтичната помпа (от 10 до 

18 %). Получените частици бяха охарактеризирани по отношение на тяхната форма, 
размер, разпределение по големина и получен добив. 

Таблица 3. Модели микрочастици от хитозан, получени при вариране на концентрацията на 

полимерния разтвор и скоростта на перисталтичната помпа. 

Модел МP1/10 MP1/14 MP1/18 MP1.5/10 MP1.5/14 MP1.5/18 MP2/10 MP2/14 MP2/18 

Концентрация 

на хитозан (%) 
1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 

Скорост на 

помпата (%) 
10 14 18 10 14 18 10 14 18 
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Форма на микрочастиците от хитозан 

     За визуализиране формата на получените частици беше използвана светлинна 

микроскопия. На фигура 2 са представени микрографии на микрочастиците от 
разработените модели.  

 

Фигура 2. Фотомикрографии на микросфери от модели: МP1/10 (A), МP1/14 (B), МP1/18 (C), МP1.5/10 

(D), МP1.5/14 (E), МP1.5/18 (F), МP2/10 (G), МP2/14 (H) и МP2/18 (I), направени със светлинен микроскоп при 

увеличение 400х. 

     От микрографиите се вижда, че всички модели частиците са със сферична форма. 

Това беше очакван резултат от използвания метод за получаване чрез разпръсквателно 
сушене.  
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Размер на микросферите 

     На фигура 3 са представени резултатите от определения среден диаметър на 

моделете: МP1/10, МP1/14, МP1/18, МP1.5/10, МP1.5/14, МP1.5/18, МP2/10, МP2/14, МP2/18, получени 

чрез разпръсквателно сушене, при вариране на скоростта на перисталтичната помпа (от 

10 до 18 %) и концентрация на полимерния разтвор (от 1 до 2 %).  

    Както се вижда, средният диаметър на разработените модели  е в диапазона от 2.59 

до 3.65 µm. Тези размери се считат за подходящи при назалния път на въвеждане 
(Donovan et al., 1998).     

 

Фигура 3. Среден диаметър (µm) на микросфери от хитозан - модели МP1/10, МP1/14, МP1/18, МP1.5/10, 

МP1.5/14, МP1.5/18, МP2/10, МP2/14, МP2/18 (n=3).            

     С повишаване скоростта на перисталтичната помпа от 10 до 18 % и при трите 

варирани концентрации на хитозановите разтвори ( съответно 1, 1.5 и 2 %) се 

наблюдава леко увеличаване размера на получените частици. Това може да бъде 

обяснено с по-голямото количество впръскан през дюзата материал за единица време и 

образуването в следствие на това на по-големи капки и микросфери. Сходният среден 

диаметър на частиците от различните разработени модели е основание да приемем, че 

във варираните граници параметърът скорост на перисталтичната помпа оказва 

пренебрежимо влияние върху размера на хитозановите микросфери.            

     Другият изследван параметър – концентрация на полимерния разтвор, по 

литературни данни (Goula & Adamopoulos, 2004) оказва по-голямо влияние върху 

размера на микросферите. Получените резултати потвърдиха това. При повишаване 

концентрацията на полимерния разтвор от 1 до 2 % имаме повишаване в средния 

диаметър на частиците и при трите различни скорости на помпата, съответно от 2.59 до 

3.43 µm (МР1/10 и МР2/10), от 2.79 до 3.47 µm (МР1/14 и МР2/14) и от 2.80 до 3.65 µm (МР1/18 

и МР2/18). При 2 % разтвор на хитозан се получиха микросфери с най-големи размери, 

което е едно от основанията ни да предпочетем тази концентрация на полимера при 
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следващите ни разработки. Разтвори на хитозан с концентрация над 2 % са прекалено 

вискозни и не могат да бъдат разпрашени поради риск от запушване дюзата на апарата. 

Разпределение на частиците по големина 

     На фигура 4 са представени кривите на разпределение по големина на микросферите 

на разработените модели. От тях се вижда, че получените модели микросфери от 

хитозан имат сходно разпределение на техните частици по големина. При всички 

модели се наблюдава една много малка фракция от частици с размери между 0.4 и 1 

µm, последвана от по-голяма фракция от частици с размери от 1 до 15 µm. Само при 

модели МP1/10, МP1/14, МP1/18, получени от 1 % разтвор на хитозан, бяха регистрирани 

структури с по-голям диаметър (от 20 до 40 µm), като тяхната процентна част от общия 

обем частици е пренебрежимо малка. Това вероятно се дължи на по-малкия размер на 

получените при ниската концентрация на полимера сфери и по-голямата им склонност 
да образуват агрегати. 

 

Фигура 4. Криви на разпределение по големина на микросфери от хитозан - модели МP1/10, МP1/14, 

МP1/18, МP1.5/10,   МP1.5/14, МP1.5/18, МP2/10, МP2/14, МP2/18. 

 

Получен добив 

     Добивът на получените модели микросфери от хитозан е посочен на фигура 5.    
Представените резултати показват, че с увеличаване скоростта на перисталтичната 

помпата от 10 до 14 и 18 % се наблюдава спад в получения добив на микросфери и при 
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трите варирани концентрации на хитозановите разтвори. Подобна тенденция може да 

бъде обяснена с факта, че колкото по-бързо се впръсква пробата, толкова повече 

енергия е необходима за изпаряване на разтворителя от капките и формиране на сухи 

частици. Това съответства и на регистрираната по-ниска изходяща температура на 

апарата. Получава се по-лепкав продукт и материалът се отлага по стените на 

разпръсквателния цилиндър. Това бе причината да определим като оптимална за 

получаване на микросфери от хитозан по метода на разпръсквателно сушене най-

ниската варирана от нас скорост на перисталтичната помпа - 10 %. 

 

 

Фигура 5. Добив на микросфери от хитозан - модели МP1/10, МP1/14, МP1/18, МP1.5/10, МP1.5/14, МP1.5/18, 

МP2/10, МP2/14, МP2/18 (n=3). 

     С увеличаване концентрацията на полимерния разтвор от 1 до 1.5 и 2 % при ниска 

скорост на помпата от 10 % се наблюдава нарастване добива на микросферите. Тази 

тенденция липсва при средна (14 %) и висока (18 %) скорост на перисталтичната помпа. 

При ниска скорост на помпата от 2 % разтвор на хитозан получихме най-голям добив – 

64.33% (МР2/10). Това може да бъде обяснено с образуването на по-големи частици при 

по-голямата концентрация на полимерния разтвор, които по-лесно се отделят и събират 

като краен продукт. По-големият добив, както и по-големите размери на получените 

микросфери са причината да определим концентрация на хитозан от 2 % като 

оптимална. 

     Влиянието на двете технологични променливи (концентрация на полимера и скорост 

на перисталтичната помпа) върху добива на получените микросфери беше оценено 

посредством вариационен статистически анализ Two-way ANOVA. Получените 

статистически параметри са представени в таблица 4. От таблицата се вижда, че 

концентрацията на хитозана (F=34.093, p<0.001), скоростта на перисталтичната помпа 

(F=59.165, p<0.001), както и комбинацията на тези два фактора (F=12.003, p<0.001)  
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оказват статистически значимо влияние върху добива на микросферите. Получената 

стойност на коефициента на детерминация R2 (0.929) показва, че с почти 93 % 

сигурност промените в резултатната променлива могат да бъдат обяснени с варираните 

фактори на модела. Близката до 1 стойност на коригирания коефициент на 

детерминация R2
Adj.  (0.897) доказва, че е налична значителна линейна връзка между 

факторните променливи и резултатната променлива, а малката разлика между R2 и 

R2
Adj. показва, че влиянието на някои допълнителни условия в модела е незначително. 

 
Таблица 4. Резултати от теста за взаимовръзка между варираните параметри: концентрация 

на хитозан и скорост на перисталтичната помпа по отношение на тяхното влияние върху 

добива на микросферите (Tests of Between-Subjects Effects table).  

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig.  

(p-value) 

Corrected Model 1885.813a 8 235.727 29.316 .000 
Intercept 73823.545 1 73823.545 9181.077 .000 

Polymer Conc. 548.277 2 274.139 34.093 .000 

Pump Rate 951.470 2 475.735 59.165 .000 
Polymer Conc.*PumpRate 386.065 4 96.516 12.003 .000 

Error 144.735 18 8.041   

Total 75854.093 27    
Corrected Total 2030.548 26    
a R2 = 0.929; R2

Adj.
 = 0.897 

  

     На фигура 6 и фигура 7 е представено в обобщен вид влиянието на технологичните 

параметри - скорост на перисталтичната помпа и концентрация на полимерния разтвор 
съответно върху средния диаметър и добива на получените микросфери с хитозан.  

 

Фигура 6. Влияние на скоростта на перисталтичната помпа (%) и концентрацията на 
полимерния разтвор (%) върху размера на получени чрез разпръсквателно сушене хитозанови 

микросфери (µm). 
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Фигура 7. Влияние на скоростта на перисталтичната помпа (%) и концентрацията на 

полимерния разтвор (%) върху добива на получени чрез разпръсквателно сушене хитозанови 
микросфери (µm).  

 

    От представените графики се вижда, че от 2 % хитозанов разтвор, при скорост на 

перисталтичната помпа 10 %, се получават микросфери с оптимален размер и добив 
(модел МP2/10).    

     На базата на всички получени до тук резултати изведохме следните условия за 
получаване на микросфери от хитозан по метода на разпръсквателно сушене: 

 Входяща температура на газа: 140 0С; 

 Скорост на газовия поток: 600 L/h; 

 Скорост на перисталтичната помпа: 10 %; 

 Концентрация на хитозановия разтвор: 2 %; 
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2. Разработване на спектрофотометрични методи за  

количествен анализ 

 

2.1. Количествено определяне на доксиламин и пиридоксин 

     За количественото определяне на доксиламин сукцинат и пиридоксин хидрохлорид 

беше приложен специално разработен UV-спектрофотометричен метод, който беше 

валидиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006 по параметрите 

специфичност, линейност, работен обхват, устойчивост, повторяемост и прецизност. 

Специфичност 

     Приготвени бяха серия от стандартни разтвори на DOX (40, 60, 80 и 100 µg/mL) и 

PYR (5, 15, 25 и 35 µg/mL) в PBS (pH 6.8) и беше измерена тяхната UV абсорбция. 

Установено беше, че DOX има максимална абсорбция при дължина на вълната 260 nm, 
а PYR – при 324 nm. Спектрите на двете вещества са представени на фигура 8. 

       

Фигура 8. UV спектри на стандартни разтвори на DOX (A) и PYR (B) с различни концентрации. 

Линейност 

      За определяне на обхвата, при който има линейна зависимост между абсорбцията 

на лекарственото вещество и неговата концентрация, спектрофотометрично беше 

измерена абсорбцията на стандартни разтвори в PBS (pH 6.8) на DOX с концентрации 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90 µg/mL и на PYR с концентрации 5, 10, 15, 20, 25 и 30 µg/mL. 

Проведени бяха по 6 измервания за всяка от концентрациите. От получените осреднени 

стойности е построена графичната зависимост абсорбция/концентрация за двете 

вещества поотделно. Построени бяха калибрационни криви на тази зависимост за DOX 
и PYR в установения линеен обхват (фигура 9).   
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Фигура 9. Калибрационна крива на зависимостта абсорбция/ концентрация на DOX (A) и PYR (B) 

в PBS (pH 6.8). 

Обхват 

      Въз основа на линейността и на калибрационните криви е установен работен обхват 

0-90 µg/mL за DOX и 0-30 µg/mL за PYR. 

Устойчивост 

     Параметърът устойчивост беше изпитан чрез определяне на абсорбцията в 4 

различни часови интервала в рамките на 24 h на стандартни разтвори в PBS (pH 6.8) на 

DOX с концентрации 30, 40, 50 µg/mL и на PYR с концентрации 10, 20, 30 µg/mL.  Всяко 

измерване беше повторено 4 пъти и получените стойности за абсорбцията бяха 
осреднени. Резултатите са представени на таблица 5. 

Таблица 5. Устойчивост на стандартни разтвори на DOX и PYR.  

Стандартни 

разтвори 

Брой 

измервания 

Средна 

абсорбция 

SD 

 

RSD % 

30.0 µg/mL DOX 4 0.334 0.00110 0.329 

40.0 µg/mL DOX 4 0.444 0.00287 0.646 

50.0 µg/mL DOX 4 0.557 0.00263 0.472 

10.0 µg/mL PYR 4 0.338 0.00126 0.372 

20.0 µg/mL PYR 4 0.701 0.00275 0.393 

30.0 µg/mL PYR 4 1.037 0.00606 0.584 

Повторяемост и междинна прецизност 

     Параметрите повторяемост и междинна прецизност са изразени чрез относителното 

стандартно отклонение (RSD), което се изчислява по следната формула: 

RSD (%) = (𝑆𝐷 x̄⁄ ) × 100 

y = 0,0111x + 0,0022
R² = 0,9997
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  При изпитването за повторяемост  SD е стандартнотo отклонение от паралелно 

разработени проби, които са анализирани от един и същ аналитик, при едни и същи 

условия, в един и същ ден. При изпитването за вътрешна/междинна прецизност, SD е 

стандартно отклонение от отделно приготвени проби, които са разработени и 

анализирани в различни дни от различни аналитици. x̄ е средната абсорбция на пробата. 

Резултатите са представени на таблица 6. 

Таблица 6. Повторяемост и междинна прецизност на използваните спектрални методи за 
анализ (n=4 за всяка отделна концентрация). 

Стандартни 

разтвори 

         Повтаряемост 

         (Intra-day) 

          Междинна прецизност 

          (Inter-day) 

Средна абсорбция  

± SD 

RSD 

(%) 

Средна абсорбция  

± SD 

RSD 

(%) 

60.0 µg/mL DOX 0.676 ± 0.00843 1.247     0.670 ± 0.01162 1.734 
70.0 µg/mL DOX 0.777 ± 0.00670 0.862     0.757 ± 0.00879 1.161 

80.0 µg/mL DOX 0.877 ± 0.00793 0.904     0.878 ± 0.00625 0.712 

5.0 µg/mL PYR 0.176 ± 0.00150 0.852     0.170 ± 0.00245 1.441 

15.0 µg/mL PYR 0.520 ± 0.00868 1.669     0.519 ± 0.01017 1.960 
25.0 µg/mL PYR 0.865 ± 0.00950 1.098     0.876 ± 0.01425 1.627 

 

2.2. Количествено определяне на доксиламин и пиридоксин в смес 

     Поради припокриване на абсорбционните спектри на DOX и PYR, определянето на 

техните концентрации в смес се оказа невъзможно с конвенционалните 

спектрофотометрични техники. Това наложи търсенето на подходи за елиминиране на 

спектралното пречене и количествено анализиране на двете ЛВ в смес. 

Едновариационен метод (mean centering of ratio spectra, MCR) 

     Първоначално беше приложен едновариационен графичен метод, основаващ се на 

центриране на спектрално отношение със средна стойност (MCR).  

     За построяване на калибрационна крива и извеждане на калибрационно уравнение 

по този метод бяха приготвени стандартни разтвори на DOX в PBS (pH 6.8) с 

концентрации 30, 50, 60, 80 и 100 µg/mL и на PYR с концентрации 10, 15, 20, 25 и 30 

µg/mL. Тяхната абсорбция беше измерена при дължина на вълната от 230 до 400 nm.  

     За определяне на DOX неговите абсорбционни спектри бяха разделени на 

нормализирания спектър на стандартен разтвор на PYR. Получените по този начин 

спектрални отношения бяха центрирани със съответните им средни стойности и бяха 

представени като центрирани спектрални отношения (MC values). По същия начин 

спектрите на PYR бяха разделени на нормализирания спектър на стандартен разтвор на 

DOX и бяха центрирани със средни стойности (фигура 10).  

     За определяне концентрацията на DOX беше избрана дължина на вълната 266 nm, а 

за PYR – 226 nm,  при които бяха регистрирани  максимални положителни стойности 

на получените амплитуди.  



24 

 

     На база на получените спектрални отношения беше построена калибрационна крива 

на зависимостта амплитуда на центрираните отношения/концентрация на ЛВ и бяха 

изведени следните калибрационни уравнения: 

𝑌1 = 0.6528 × 𝐶1 − 2.1807                𝑌2 = 5.3553 × 𝐶2 + 3.2736 

в които Y1 и Y2 са амплитудите на центрираните спектрални отношения съответно на 

DOX (при 266 nm) и на PYR (при 226 nm), a C1 и C2 са концентрациите на двете 

вещества в µg/mL. 

     Като делители в предложения метод бяха използвани нормализираните спектри на 

стандартни разтвори на DOX и PYR с концентрации съответно 30 и 10  µg/mL. Не беше 

установена значителна разлика в получените калибрационни криви при концентрации 

на делителя 40, 50 и 60 µg/mL за DOX и 20 и 30 µg/mL за PYR.   

      

Фигура 10. Центрирани спектрални отношения на стандартни разтвори на DOX 

(концентрации: 30, 50, 60, 80 и 100 µg/mL) с делител PYR (10 µg/mL) и на PYR (концентрации: 10, 

15, 20, 25, 30 µg/mL) с делител DOX (30 µg/mL). 

За външно валидиране на метода бяха приготвени в PBS (pH 6.8)  16 смеси, съдържащи 
едновременно DOX и PYR в точно определени концентрации (таблица 7).  

Таблица 7. Разтвори на DOX и PYR, използвани за валидиране на MCR метода 

Разтвор 
DOX 

(μg/mL) 

PYR 

(μg/mL) 
 Разтвор 

DOX 

(μg/mL) 

PYR 

(μg/mL) 

1 30.0 10.0    9 30.0 20.0 

2 40.0 10.0  10 40.0 20.0 

3 50.0 10.0  11 50.0 20.0 

4 60.0 10.0  12 60.0 20.0 

5 30.0 15.0  13 30.0 25.0 
6 40.0 15.0  14 40.0 25.0 

7 50.0 15.0  15 50.0 25.0 

8 60.0 15.0  16 60.0 25.0 
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     Спектрите на разтворите за валидиране бяха заснети спектрофотометрично и бяха 

получени центрираните със средна стойност спектрални отношения. От измерените 

амплитуди на центрираните спектрални отношения при дължина на вълната 266 nm за 

DOX и 226 nm за PYR чрез изведените калибрационни уравнения беше определена 

концентрацията на двете вещества в разтворите. Полученият среден аналитичен добив 

на DOX и PYR в смесите, както и статистическите параметри  RMSEP, RE и R2 са 

представен на таблица 8. 

Таблица 8. Статистически параметри, получени след прилагане на MCR метода за определяне 

концентрацията на DOX и PYR в смесите за валидиране. 

Параметър DOX PYR 

Среден аналитичен добив (%) ± SD 102.23 ± 1.51 97.54 ±  2.35 

RMSEP (µg/mL) 1.3433 0.3186 

RE (%) 3.5310 2.3533 

R2 0.9998 0.9995 

 

Многовариационни методи (PLS, MCR-ALS) 

     За разлика от описания едновариационен метод, при който определянето на DOX и 

PYR беше извършено при точно определена дължина на вълната, прилагането на 

многовариационни техники за анализ позволява да бъде използван целия абсорбционен 

спектър на сместа от двете лекарствени вещества, което е предпоставка за по-голяма 

точност при определяне на анализираните компоненти (De Luca et al., 2009). Нещо 

повече, при pH 6.8 беше определена висока степен на припокриване (67 %) между 

абсорбционните спектри на DOX и PYR в интервала от 240 до 280 nm, което ограничава 

използването на класическите калибрационни методи за анализ и налага прилагането 

на по-усъвършенствани мултивариационни техники като PLS и МCR-ALS (De Juan et 

al., 2014; Wold et al., 2001). 

     На базата на тези два математически подхода бяха разработени и сравнени три 

калибрационни модела за определянето на DOX и PYR в смес – PLS1, PLS2 и MCR-

ALS-CC. За тяхното създаване бяха използвани абсорбционните спектри на стандартни 

разтвори с точно определена концентрация на двете вещества – 11 смеси за 

калибриране и 8 смеси за валидиране (таблица 9). Избраните концентрации бяха 

определени с помощта на статистически софтуер Chemoface 1.5, прилагайки централен 

композиционен план (central composite design, CCD) (Nunes et al., 2012). 

     Преди данните от абсорбционните спектри на разтворите да бъдат математически 

обработени беше извършена селекция за избор на спектрален обхват. Дължините на 

вълната от 200 до 230 nm бяха премахнати, като за анализа на DOX и PYR беше избран 

абсорбционния спектър от 230 до 400 nm (общо 171 дължини на вълната). След 

центриране със средни стойности, записаните абсорбции в определения обхват бяха 

разделени в калибрационна (11х171) и валидационна (8х171) матрица, съгласно вече 

описания план (CDD), и приведени към математическите алгоритми на техниките PLS 

и MCR-АLS. 
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Таблица 9. Експериментален дизайн на калибрационен и валидационен набор от разтвори на DOX 

и PYR 

Разтвори за калибриране  Разтвори за валидиране 

Разтвор 
DOX 

(μg/mL) 

PYR 

(μg/mL) 
 Разтвор 

DOX 

(μg/mL) 

PYR 

(μg/mL) 

1 30.0 15.0  1 30.0 10.0 

2 30.0 25.0  2 40.0 10.0 

3 80.0 15.0  3 30.0 15.0 
4 80.0 25.0  4 30.0 20.0 

5 20.0 20.0  5 30.0 30.0 

6 90.0 20.0  6 40.0 15.0 
7 55.0 13.0  7 40.0 20.0 

8 55.0 27.0  8 50.0 10.0 

9 55.0 20.0     
10 55.0 20.0     

11 55.0 20.0     

         След калибриране, разработените три модела - PLS1, PLS2 и MCR-ALS-CC бяха 

приложени за определяне концентрацията на DOX и PYR в разтворите за валидиране. 

Получените резултати са представени в таблица 10. 

Таблица 10. Резултати от определяне концентрациите на DOX и PYR в разтворите за 

калибриране чрез разработените PLS1, PLS2 и MCR-ALS-CC модели 

Разтвор PLS1 PLS2 MCR-ALS-CC 

DOX PYR DOX PYR DOX PYR DOX PYR 

Концентрация 
(µg/mL) 

Аналитичен добив 
(%) 

Аналитичен добив 
(%) 

Аналитичен добив 
(%) 

30.0 10.0 100.66 98.73 100.54 99.30 100.23 99.53 
40.0 10.0 101.50 100.29 101.15 100.86 101.17 102.32 

30.0 15.0 101.33 99.84 100.86 100.44 101.72 101.44 

30.0 20.0 99.33 100.90 99.44 100.61 99.22 100.13 
30.0 30.0 99.33 100.19 99.19 100.01 99.43 100.31 

40.0 15.0 101.50 100.04 101.21 100.71 101.76 101.41 

40.0 20.0 99.25 100.09 99.40 99.94 98.94 99.69 
50.0 10.0 101.40 100.99 101.07 101.6 101.22 103.18 

Среден добив (%) 100.54 100.13 100.36 100.44 100.46 101.00 
SD 1.06 0.70 0.87 0.71 1.15 1.31 

     Статистическите параметри (RMSEC, RMSEP, RE и R2), получени за 

калибрационния и валидационния набор от смеси след прилагане на PLS1, PLS2 и 
MCR-ALS-CC са представени в таблица 11. 
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Таблица 11. Статистически параметри, получени след прилагане на разработените PLS1, PLS2 

и MCR-ALS-CC мoдели за определяне концентрацията на DOX и PYR в разтворите за 

калибриране и валидиране 

Показател 
  PLS1      PLS2 MCR-ALS-CC 

DOX PYR DOX PYR DOX PYR 

Калибриране 
      

RMSEC (µg/mL) 0.3701 0.0879 0.3582 0.0835 0.6106 0.2088 

RE (%) 0.6203 0.4283 0.6002 0.4067 1.0233 1.0170 

R2 0.9999 0.9998 0.9999 0.9998 0.9997 0.9990 
Валидиране       

RMSEP (µg/mL) 0.4220 0.0886 0.3487 0.0943 0.4507 0.1809 

RE (%) 1.1432 0.5063 0.9446 0.5388 1.2210 1.0335 
R2 0.9991 0.9999 0.9994 0.9999 0.9987 0.9998 

 

     Статистическите параметри и при трите модела показаха, че концентрациите на PYR 

се определят по-точно в сравнение с тези на DOX. Това вероятно се дължи на 

различната степен на припокриване на спектрите на двете ЛВ. За разлика от 

абсорбционния спектър на PYR, в който има дължини на вълната, при които той не се 

припокрива с този на DOX, то при спектъра на DOX липсват подобни селективни 

региони. 

     Като цяло аналитичните параметри от таблица 8 и таблица 11 показват, че PLS 

моделите имат предимство пред MCR и MCR-ALS-CC, като PLS2 определя DOX с най-

голяма точност. Този модел беше избран за количествено анализиране смесите на двете 

вещества в нашата експериментална работа. 

     Разработените аналитични модели бяха приложени и за анализиране на 

лекарствения продукт Cariban® (Laboratorios Inibsa, S.A., Spain) – твърди желатинови 

капсули с изменено освобождаване, съдържащи 10 mg DOX и 10 mg PYR. И четирите 

модела (MCR, PLS1, PLS2 и MCR-ALS-CC) доказаха, че са надеждни методи за 

количествено определяне на DOX и PYR с добър аналитичен добив (98.43- 106.46 %) и 
прецизност (SD: 0.69 – 2.15) (таблица 12).  

Таблица 12. Аналитичен добив при определяне на DOX и PYR в капсули Cariban® (n=6). 

Параметър 
MCR PLS1 PLS2 MCR-ALS-CC 

DOX PYR DOX PYR DOX PYR DOX PYR 

Среден 

аналитичен 

добив (%) 

106.46 99.73 98.43 101.76 100.08  102.34 100.79 99.18 

S.D 2.06 2.15 1.44 1.38 1.37 1.19 0.72 0.69 

 



28 

 

3. Включване на доксиламин и пиридоксин в  

микросфери с хитозан 

 

3.1. Получаване на  хитозанови  микросфери  с  доксиламин и  пиридоксин 

по метода на разпръсквателно сушене 

     Следващят етап от експерименталната работа беше съвместното включване на 

лекарствените вещества доксиламин и пиридоксин в полимерни микросфери, за което 

до този момент няма данни в литературата. 

     Бяха разработени 5 модела микросфери, натоварени с лекарствени вещества – 

означени с М-DOX-1, M-DOX-2, M-PYR-1, M-PYR-2 и M-DOX-PYR. Те бяха получени 

по метода на разпръсквателно сушене при изведените вече условия за разпрашаване на 

микрочастици от хитозан. Съставът на моделите е представен в таблица 13.  

Таблица 13. Състав на моделни микросфери, натоварени с DOX и PYR при вариране на 

концентрацията на ЛВ и съотношението ЛВ/полимер 

 

Модел 
Kонцентрация (%) 

Съотношение 

ЛВ : хитозан DOX PYR Хитозан 

M-DOX-1 1 - 2 0.5 : 1 

M-DOX-2 2 - 2 1 : 1 

M-PYR-1 - 1 2 0.5 : 1 

M-PYR-2 - 2 2 1 : 1 

M-DOX-PYR 1 1 2 0.5 : 0.5 : 1 

 
     В първите четири модела DOX и PYR бяха включени поотделно в микроносителите. 

Варирана беше концентрацията на ЛВ (1%, 2% w/v) и съотношението ЛВ:полимер 

(0.5:1; 1:1). Целта беше да се проучи влиянието на това съотношение върху 

натоварването на микросферите с ЛВ и да се избере оптимален вариант за 

едновременното инкорпориране на двете лекарствени вещества в максимални и 

еквивалентни количества. На базата на получените резултати беше разработен модел 
на хитозанови микросфери, едновременно съдържащ DOX и PYR. 

3.2. Охарактеризиране на получените микросфери 

     Всички разработени модели частици бяха охарактеризирани по отношение на 

тяхната форма, повърхностна морфология, размер, разпределение по големина, добив, 

натоварване и ефективност на включване с ЛВ. 

Форма и повърхностна морфология на частиците 

     За визуализиране на микрочастиците и изследване на тяхната повърхностна 

морфология беше приложена сканираща електронна микроскопия.  
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     На фигура 11 са представени фотомикрографии на микросферите, натоварени с DOX 

и PYR, както и на такива без ЛВ (M-Chitosan). Както ясно се вижда, получените частици 

са със сферична форма. По повърхността на повечето от тях се наблюдава наличие на 

гънки и вдлъбнатини. Това вероятно се дължи на образуване на коричка върху 

впръсканите капки при разпръсквателното сушене. С изпаряването на вътрешната 

водна фаза коричката се разрушава и външната повърхност се изкривява (Мaas et al., 

2011).  

     От фотомикрографиите се вижда, че повърхността на микросферите само с хитозан 

(М.Chitosan) е най-силно набръчкана (фигура 11A). С включване на лекарствените 

вещества в полимерната матрица се получават частици с по-малко повърхностни гънки. 

При моделите с DOX, както и при тези с PYR се забелязва тенденция, че с повишаване 

съотношението ЛВ/полимер повърхността на сферите става по-гладка (фигура 11C, 

11E). При едновременното включване на двете вещества се наблюдава пълно 

изглаждане повърхността на получените микрочастици (фигура 11F). 

 

Фигура 11. SEM  микрографии  на  микросфери от  модели  M-Chitosan (A) М-DOX-1 (B), M-DOX-

2 (C), M-PYR-1 (D), M-PYR-2 (E), и M-DOX-PYR (F) (5000x). 

Размер и разпределение по големина на получените частици    

     Средният диаметър на получените частици от различните модели е между  3.51 и 

8.27 µm. Микросферите с DOX са със среден диаметър 4.45 и 3.51 µm (модел М-DOX-

1 и M-DOX-2), а тези с PYR – 5.12 и 8.27 µm (модел М-PYR-1 и M-PYR-2). При модела 

едновременно с DOX и PYR (М-DOX-PYR) средният диаметър на частиците е 4.69 µm.   

     Вероятната причина за получаване на частици с по-големи от очакваните размери 

при моделите с PYR е изкристализирането на част от включения в полимерната 

матрица пиридоксин. Формиранетo на кристални зародиши при моделите с PYR беше 

доказано впоследствие и чрез проведения структурен анализ на частиците чрез прахова 

рентгенова дифракция.  
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Фигура 12. Криви на разпределение по големина на микросфери от модели М-DOX-1 (А), M-DOX-

2, M-PYR-1, M-PYR-2 и M-DOX-PYR (n=3). 

     Наличието на малка фракция от частици с размери между 0.4 и  1 µm, последвана от 

по-голяма фракция от частици с размери от 1 до 15 µm, което бе отчетено при 

микросферите само с хитозан, се наблюдава и при моделите с включени  DOX и PYR. 

От представените на фигура 11 криви на разпределение по големина обаче, се вижда, 

че при частиците с включени ЛВ има и структури с размери над 15 µm, макар и тяхната 

процентна част от общия обем частици да е малка. Тe най-вероятно се дължат на 
образуването на агрегати от микросфери.  

Добив на получените частици 

     На фигура 13 са представени резултатите от получения добив на моделите 

микросфери, който варира между 48.06 и 66.97 %. Той е представен като всички 

стойности са осреднени след най-малко три различни измервания. 

     Сравнително ниските добиви, каквито бяха установени и при предварително 

разработените, несъдържащи ЛВ хитозанови микросфери,  могат да бъдат обяснени с 

малките обеми (100 ml) на използваните за разпрашаване проби и произтичащите от 

това големи загуби.  

     При моделите с DOX се вижда, че съотношението ЛВ/полимер не оказва влияние 

върху получения добив (48.06% при съотношение 0.5:1 и 48.12 % при съотношение 1:1).           

     Тенденцията, която се забелязва при моделите с PYR, e че с увеличаване 

съотношението ЛВ/полимер се наблюдава повишаване на добива (съответно от  60.29 

до 66.97 %). Това вероятно се дължи на факта, че при използване на по-голямо 

количество твърда фаза за разпрашаване се получават микросфери с по-големи размери 

(при модел M-PYR-1 средният диаметър на частиците е  5.12 µm, докато при модел M-

PYR-2 той нараства на 8.27 µm). По-големите частици се отделят и събират по-лесно 

от апарата. По-малките и по-леки частици в по-голяма степен се изхвърлят в следствие 

на аспирацията по време на разпрашаване.  

     Моделите с PYR показаха по-голям добив в сравнение с тези, съдържащи DOX - при 

съотношение 0.5:1 ЛВ/полимер моделите M-PYR-1 и M-DOX-1 имат добиви съответно 
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60.29 и 48.06 %, a при съотношение 1:1 моделите M-PYR-2 и M-DOX-2 имат добиви 

съответно 66.97 и 48.12 %. Причината за това вероятно е в получаване на по-големи 

частици при включването на пиридоксин, отколкото при включването на доксиламин. 

По-големият диаметър на микросферите с PYR беше потвърден и от проведения анализ 
на размера на частиците.  

 

Фигура 13. Добив на получените микросфери от модели M-DOX-1, M-DOX-2, M-PYR-1, M-PYR-2 

и M-DOX-PYR (n=3). 

Натоварване и ефективност на включване с ЛВ 

 

     Резултатите за натоварването на микросферите с ЛВ (Drug Loading, DL) и за 

ефективността на включване (Drug Entrapment Efficiency, DEE) са получени при три 

различни изпитвания и са представени като средни стойности (таблица 14). На базата 

на тези два показателя е направен избор за най-оптимално съотношение от една страна 

между ЛВ/полимер, а от друга страна между DOX/PYR при едновременното включване 
на двете вещества в микросферите от хитозан. 

Таблица 14. Натоварване с ЛВ (DL) и ефективност на включване (DEE) на модели хитозанови 

микросфери с DOX и PYR 

   Модел            ЛВ 

   Теоритично 

количество ЛВ    

           (%) 

            DL ± SD  

                (%) 

             DEE ± SD  

                    (%) 

   M-DOX-1          DOX          33.33              29.48 ± 0.50             88.43 ± 1.50 

   M-DOX-2          DOX         50.00              43.68 ± 0.36             87.36 ± 0.73 

   M-PYR-1          PYR          33.33              30.02 ± 0.92             90.09 ± 2.76 

   M-PYR-2          PYR         50.00              44.71 ± 0.90             89.41 ± 1.79 

M-DOX-PYR DOX + PYR          50.00      47.83 ± 0.99                                     95.67 ± 1.97   

- DOX         25.00       23.40 ± 0.61             93.60 ± 2.43 

- PYR         25.00       24.43 ± 0.40             97.73 ± 1.62 
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     При микросферите, натоварени с DOX (модели M-DOX-1 и М-DOX-2), с 

увеличаване на съотношението ЛВ/полимер се наблюдава повишаване на количеството 

включено ЛВ в частиците от 29.48 до 43.68 %. Ефективността на включване и в двата 

случая е висока (88.43 и 87.36 %).       

     Същите закономерности бяха установени и при моделите с PYR (М-PYR-1 и M-

PYR-2) – повишаване на натоварването с ЛВ от 30.02 до 44.71 % и висока  ефективност 

на включване, съответно 90.09 и 89.41 %.  

     Моделът, съдържащ едновременно DOX и PYR (M-DOX-PYR) показа натоварване 

с ЛВ 47.83 % (23.40 % за DOX, 24.43 % за PYR) и ефективност на включване 95.67 % 

(93.60 % за DOX, 97.73 % за PYR). 

     При разработването на  лекарство-доставящи системи, основаващи се на частичков 

дизайн, постигането на голяма  ефективност на включване на  ЛВ е приоритет. Това 

беше причината да изберем като оптимално  съотношението 1:1 ЛВ/полимер, при което 

резултатите показват най-високи стойности на DL. Ето защо запазихме същото 

съотношение и при разработения модел микросфери за едновременно включване на  

DOX и PYR (модел M-DOX-PYR).  

     Сравнявайки моделите, получени при съотношение  1:1 ЛВ/полимер            (М-DOX-

2, M-PYR-2 и M-DOX-PYR) се наблюдава допълнително увеличаване на общото 

количество на лекарствените вещества DOX и PYR при едновременното им 

инкорпориране, спрямо това при самостоятелното им включване. При модел (M-DOX-

PYR)  DL е 47.83 %, докато при моделите М-DOX-2 и M-PYR-2  DL е съответно 43.68 

и 44.71 %. Вероятно при съвместното им включване DOX и PYR повлияват взаимно 

ефективността си на включване, което  води до по-високо съдържание на  ЛВ в 
микросферите.  

     Другото предизвикателство беше да изберем оптималното съотношение между DOX 

и PYR в работната смес. Еднаквите терапевтични дози, в които те се прилагат (10mg 

DOX и 10mg PYR) (Nuangchamnong & Niebyl, 2014), беше основание да се стремим  към 

включване на двете лекарствени вещества в еквивалентни количества и в 

микросферите. От разработените модели частици, в които те присъстват 

самостоятелно,  се вижда, че при определено съотношениение ЛВ/полимер DOX и PYR 

се включват в микросферите по сходен начин (29.48% DOX и 30.02% PYR при 

съотношение 0.5:1; 43.68% DOX и 44.71% PYR при съотношение 1:1). Това беше 

причината в комбинирания модел M-DOX-PYR да използваме двете лекарствени 

вещества в съотношение 1:1. 

     Получените резултати потвърдиха, че и при съвместното им инкорпориране в общи 

микрочастици, DOX и PYR се включват в приблизително равни количества (DL на 

DOX и PYR в модел M-DOX-PYR е съответно 23.40% и 24.43%), което отговори на 
нашите изисквания. 

     Въз основа на извършените анализи изведохме като оптимално за едновременното 

включване на двете ЛВ в микросфери с хитозан съотношението  0.5 : 0.5 : 1  
DOX:PYR:хитозан. 
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3.3. Изследване съвместимостта на лекарствените вещества с полимера  

     За изследване съвместимостта между DOX, PYR и хитозан и за оценяване на 

потенциално настъпило химично взаимодействие между тях по време на 

разпръсквателното сушене беше приложена инфрачервена спектроскопия. Заснети 

бяха спектрите на чистите вещества, както и тези на микросфери с и без ЛВ. 

     В спектъра на хитозана се наблюдават валентни трептения за О-Н групи в областта 

3000 – 3600 cm−1, които се припокриват с валентни трептения за N-H връзки; трептения 

за C–H връзки в –CH2 (2918 cm−1) и –CH3 групи (2877 cm−1). Деформационни трептения 

на метиленови и метилови групи се визуализират също при съответно 1375 cm−1 и 1419 

cm−1. Спектралните ивици в интервала 1680 – 1480 cm−1 се отнасят до вибрации на 

карбонилна група (C=O) на вторичен амид CONHR (1652 cm−1) и до трептения на 

протонирани амино групи (1593 cm−1). Ивиците при 1151 cm−1, 1068 cm−1 и 1032 cm−1 

се отнасят до симетрични и асиметрични валентни трептения за -CO от -COH на 

пръстена, -COC и -CH2OH. Малкият пик при 896 cm-1 съответства на извънравнинни 

деформационни трептения на монозахаридните пръстени на хитозана. В спектъра на 

хитозановите микросфери се наблюдават пикове за същите трептения (фигура 14). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Фигура 14. FTIR-ATR спектри на хитозан (А), микросфери от хитозан без ЛВ (B), доксиламин 

сукцинат (C), пиридоксин хидрохлорид (D) и на хитозанови сфери натоварени с пиридоксин 

хидрохлорид – модел   M-PYR-2  (Е),  с доксиламин сукцинат-модел М-DOX-2 (F) и с комбинацията 
пиридоксин/доксиламин- модел М-DOX-PYR (G). 

 

     В спектъра на пиридоксин хидрохлорид при 3000-3400 cm-1 се наблюдават 

характерни за -ОН групи при първичен С-атом трептения, което се потвърждава и от 

спектралната ивица при 1018 cm-1. Слабата трансмисия при 1626 cm-1 и 2000-1800 cm-1 

и по-високата при 1484 cm-1 са доказателство за ароматното ядро на пиридина, а тази 

при 1544 cm-1 се дължи на пиридиниевия йон. 

     В спектъра на доксиламин сукцината се наблюдават спектрални ивици за валентни 

С-Н трептения на бензеново и пиридиново ядро при 3100 - 3000 cm-1  които се 

припокриват с тези за C–H връзки в –CH2 (2900 - 2800 cm−1) и –CH3 групи, както и 

извънравнинни (2000 - 1800 cm-1) и скелетни трептения на ароматните пръстени при 

1614 и 1586 cm-1 (фигура 20).  Спектралните ивици при 1718 cm-1 и 1308 cm-1 се дължат 
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на йонизираната карбоксилна група на сукцината, а тези при 1100 - 1000 cm−1 и 1216 

cm-1 може да се отнесат към валентните трептения съответно на С-О-С и на фенолна -

ОН група. 

     АTR спектрите на хитозановите микросфери, натоварени с DOX и PYR, не показаха 

протекло химично взаимодействие на хитозана с ЛВ (фигура 14). В спектъра на 

натоварените едновременно с двете ЛВ микросфери се наблюдава увеличена 

интензивност на спектъра при 3000 - 3600 cm−1, дължаща се на припокриване на 

валентни трептения за -ОН групи на хитозана и пиридоксина, N-H връзки и С-Н 

трептения на ароматните ядра. Нараства интензивността на ивиците при 1620-1500 cm-

1 и 1450-1400 cm-1, дължаща се на наслагване на трептения на ароматните ядра на 

пиридина и бензена и на амидни N-H връзки от хитозана, както и на протонирани амино 

групи от полимера. В интервала 1100 - 1025 cm-1 се наблюдава ивица за симетрични и 

асиметрични валентни трептения за CO от COH на монозахаридния пръстен, COC и 

CH2OH, както и извънравнинни С-Н трептения на монозахаридния пръстен, аналогично 

на хитозана. Не се наблюдават нови спектрални ивици, което доказва, че не протича 

химично взаимодействие между хитозана и доксиламина или между хитозана и 

пиридоксина, или между доксиламина и пиридоксина при получаване на микросферите 

след разпръсквателно сушене. 

 

3.4. Определяне на физичното състояние на лекарствените вещества в 

полимерните частици чрез рентгенова дифракция 
 

     Промените във физичното състояние на ЛВ в микрочастиците бяха определени чрез 

прахова рентгенова дифракция (X-ray powder diffraction, XRPD). Извършен бе анализ 

на кристалното състояние на частиците с цел да бъдат установени настъпили 

полиморфни промени на ЛВ при процеса на включване в микроносителите след 
разпръсквателното сушене.  

 

Фигура 15. Прахови дифрактограми на хитозан (A), доксиламин сукцинат (B), пиридоксин 

хидрохлорид (C), микросфери модел М-Chitosan (само с хитозан) (D), модел  М-DOX-2 (E), M-PYR-
2 (F), M-DOX-PYR (G). 
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На фигура 15 са представени дифрактограмите на хитозан, доксиламин, пиридоксин,  

както и тези на микросфери с и без ЛВ. При DOX и PYR се наблюдават многобройни 

отчетливи пикове, които доказват, че ЛВ имат кристална структура. В спектъра на 

полимера не се наблюдават ясно изразени пикове, което е показател за неговата 

аморфна природа.От дифрактограмите на получените след разпръсквателно сушене 

микросфери се вижда, че хитозанът запазва аморфната си структура и в 

микрочастиците. При формирането на микроструктури се отчита склонност към 

преминаване в аморфно състояние на включените вещества. Това се наблюдава при 

микросферите, съдърждащи DOX (модел  M-DOX-2). При тях доминира аморфна фаза, 

отговаряща на максимума на хитозановите частици, а наблюдаваните пикове са много 

малки. При микросферите с PYR (модел M-PYR-2) също има аморфна фаза, отговаряща 

на максимума на хитозановите частици, но се открива и нова фаза, междуплоскостните 

разстояния на която съвпадат с тези на пиридоксин и на пиридоксин хидрохлорид. Тази 

нова фаза, отговаряща на пиридоксин, се открива и в дифрактограмата на модела, 

съдържащ едновременно и двете ЛВ (M-DOX-PYR). При този модел доксиламинът е 

предимно в аморфно състояние.  

    Следователно от показаните спектри става ясно, че при включването им в 

микросферите от хитозан двете кристални ЛВ претърпяват известна промяна в своето 

физично състояние, като след разпръсквателното сушене пиридоксинът запазва 

частично кристалната си природа, докато доксиламинът преминава в аморфна форма.  
 

3.5. Изследване освобождаването  на  доксиламин  и  пиридоксин  от  

моделните микросфери 

     Постигането на забавено освобождаване – възможна и желана характеристика на 

частичковите лекарство-доставящи системи, беше една от основните причини за 

включването на DOX и PYR  в полимерни микросфери. Ето защо след успешното 

едновременно включване на двете лекарствени вещества в хитозанови микрочастици 

следващят етап от експерименталната работа беше да бъде изследван процесът на in 

vitro освобождаването им от експерименталните модели. 

     На фигура 16 са показани профилите на разтваряне на доксиламин от модели M-

DOX-1 и M-DOX-2, a на фигура 17 - профилите на разтваряне на пиридоксин от модели 

M-PYR-1 и M-PYR-2. На фигура 18 са представени резултатите от  комбинирания 

модел М-DOX-PYR, натоварен едновременно с DOX и PYR.  

     При всички модели беше наблюдаван начален burst-ефект - бързо освобождаване на 

включените ЛВ през първите 30 min (53.32 - 68.96 %). Това може да бъде обяснено с 

незабавното разтваряне на намиращите се в периферията на микросферите ЛВ при 

поставянето им в акцепторната среда. С набъбването на хитозана се образува гелен 

слой, който е причина да започне по-бавно освобождаване на включените в 

сърцевината на полимерната матрица молекули (Ghaderi et al., 1996; Mogi et al., 2000). 

В рамките на 3 h всички модели частици освободиха напълно включените в тях ЛВ 

(96.69 - 99.02 %). Това вероятно се дължи на голямата разтворимост на DOX и PYR във 

вода. Разтворените лекарствени вещества лесно дифундират през набъбналата 

полимерна матрица, както и през образуваните в нея пори след първоначално 

освободените молекули (Jelvehgari et al., 2011).    
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     Проследено беше и влиянието на натоварването на микросферите с ЛВ (респективно 

съдържанието на полимер в тях) върху освобождаването. При моделите M-DOX-1 и M-

PYR-1 (със съдържание на ЛВ съответно 29.48 и 30.02 %) освобождаваните количества 

ЛВ в хода на изследването бяха по-малки спрямо тези при модели M-DOX-2 и M-PYR-

2 (със съдържание на ЛВ съответно 43.68 и 44.71 %). Вероятно причината за това е по-

голямото съдържание на хитозан в модели M-DOX-1 и M-PYR-1 (70.42 и 69.98 %), 

което обуславя по-висока степен на набъбване, а от тук и по-дълго време за дифузия на 

лекарствените молекули през гелния слой. Тъй като количественото съдържание на ЛВ 

в моделите е до голяма степен определено от съотношението ЛВ/полимер, при 

получаване на микросферите може да се обобщи, че последното оказва влияние и върху 

скоростта и степента на освобождаване на лекарствените вещества. 

 

            
 

 

           

Фигура 18. Профили на освобождаване на доксиламин и на пиридоксин от модел M-DOX-PYR. 

     Наблюдаваният интензивен burst-ефект при разработените модели микросфери с 

доксиламин и пиридоксин е нежелан с оглед на заложената концепция за получаване 

на микрочастици с изменено освобождаване. Това определи необходимостта от 

допълнителна експериментална работа с цел постигане на забавено освобождаване на 

лекарствените вещества от хитозановите микросфери. 
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Фигура 16. Профили на освобождаване на 

доксиламин от модели M-DOX-1 и M-DOX-2. 

 

Фигура 17. Профили на освобождаване на 

пиридоксин от модели M-PYR-1 и M-PYR-2. 
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4. Модифициране на освобождаването на доксиламин и 

пиридоксин от микросфери с хитозан 

    

    Сред описаните в литературата технологични подходи за постигане на забавено 

освобождаване на ЛВ от полимерни микросфери, омрежването на полимерния носител 

е един от най-успешно прилаганите методи, тъй като ограничава набъбването на 

полимерната матрица и води до по-продължително задържане на ЛВ в нея. За 

получаване на микрочастици с омрежена структура беше избран глутаралдехид (GA), 

който е считан за един от най-ефективните омрежващи агенти на хитозана (Desai & 

Park, 2005; Genta et al., 1998).   

     Първоначално беше направен опит за омрежване на частиците непосредствено след 

получаването им чрез диспергиране на точно определено количество микросфери в 

разтвор на GA (Raval et al., 2010). Използвани бяха различни количества от омрежващия 

агент: 5, 10, 15 mg GA за 100 mg хитозан. Варирана беше и продължителността на 

омрежване: 30, 60, 90 и 120 min. След изолиране на омрежените структури чрез 

филтруване бяха проведени изпитвания за определяне на количественото съдържание 

на ЛВ, които показаха незначително натоварване на микросферите с лекарствената 

комбинация. Вероятно този подход не позволява омрежването на полимерната 

повърхност да протече с достатъчно висока скорост и степен, така че да възпрепятства 

разтварянето на DOX и PYR в разтвора на GA. Като резултат се получават омрежени 

полимерни структури, които не съдържат лекарствени вещества, въпреки относително 

високата степен на натоварване преди омрежване. Това беше причината да се насочим 

към друг технологичен подход - омрежване на хитозана с GA преди получаване на 
микросферите.  

4.1. Получаване на омрежени хитозанови микросфери с доксиламин и 

пиридоксин 

 
     Бяха разработени три модела хитозанови микрочастици с DOX и PYR, омрежени с 

GA, означени като CR-DOX-PYR-1, CR-DOX-PYR-2 и CR-DOX-PYR-3 (таблица 15).  

Таблица 15. Концентрация на използвания глутаралдехид, среден диаметър и добив на 

омрежените хитозанови микросфери с DOX и PYR, сравнение с неомрежения модел M-DOX-PYR 

(n=3). 

Модел 

 

Концентрация на GA 

(mg/mL) 

Среден диаметър 

(µm±SD) 

Добив  

(%±SD) 

 M-DOX-PYR - 4.70 ± 0.32 53.63 ± 3.42 

CR-DOX-PYR-1 0.1 4.10 ± 0.27 56.72 ± 4.84 

CR-DOX-PYR-2 0.5 4.05 ± 0.37 58.80 ± 2.36 

CR-DOX-PYR-3 1.0 4.03 ± 0.16 59.53 ± 2.38 
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     Моделите бяха получени чрез разпръсквателно сушене на разтвори на хитозан и ЛВ, 

към които беше прибавен GA. Концентрацията на омрежващия агент беше варирана в 

границите от 0.1 до 1 mg/mL, определени в резултат на предварителна експериментална 

дейност. И при трите модела беше запазено изведеното като оптимално съотношение 

DOX:PYR:хитозан 0.5:0.5:1.  

     Цветът на получените микросфери беше използван като първоначален ориентир за 

степента на настъпилото омрежване на полимерния носител. По литературни данни 

колкото по-интензивно е омрежването, толкова по-наситено оцветени са 

микрочастиците - хитозанът променя своя цвят от светло жълт до керемидено червен 

(Monteiro & Airoldi, 1999). От представената фотография на неомрежените и омрежени 

микросфери (фигура 19) ясно се вижда как с включването на омрежващия агент цветът 

на микросферите се променя. С повишаване концентрацията на GA  микрочастиците 

потъмняват, което може да се приеме за индикатор на настъпило в по-голяма степен 

омрежване. Беше установено, че при концентрации на GA под 0.1 mg/mL не се забеляза 

видима промяна в цвета на получените микросфери, а концентрации над 1 mg/mL водят 

до прекалено бързо желиране на хитозановите разтвори и невъзможност за 

разпрашаване. Това определи избраните концентрации на GA при разработените 

модели да бъдат между 0.1 и 1  mg/mL. 

 

 

Фигура  19.   Фотография   на    микросфери  от:  A) неомрежен модел М-DOX-PYR, B) омрежен 

с 0.1 mg/mL GA модел CR-DOX-PYR-1, C) омрежен с 0.5 mg/mL GA модел CR-DOX-PYR-2 и D) 
омрежен с 1 mg/mL GA модел CR-DOX-PYR-3. 

 

4.2. Охарактеризиране на получените омрежени микросфери 

     За да бъде оценено влиянието на омрежването на полимерния носител върху 

структурно-морфологичните характеристики на микрочастиците, получените модели 

бяха охарактеризирани по отношение на техния добив, форма, повърхностна 

морфология, размер, разпределение по големина, натоварване и ефективност на 

включване с ЛВ. За сравнение бяха използвани неомрежените, натоварени с DOX и 

PYR микросфери от модел M-DOX-PYR. Проследена бе и промяната в степента на 

набъбване на полимерния носител след омрежване – показател, който се счита за пряко 
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свързан със скоростта на освобождаване на включените в частиците ЛВ (Desai & Park, 

2005). 

Добив на омрежените частици  

     Установеният добив на омрежените микросфери е относително висок за метода на 

разпръсквателно сушене и варира между 56.72 и 59.53 % (таблица 15). Големите загуби 

при получаване на хитозанови частици чрез тази техника до голяма степен се дължат 

на образуване на полимерен филм, който адхезира по стените на апарата (Gungor et al., 

2010; Giunchedi et al., 2002). След омрежване на хитозана се наблюдава по-малка 

склонност към полепване на разпрашения материал и по-ефективно разделяне и 

събиране на образуваните микрочастици. Това вероятно е причината за по-голям добив 
при омрежените микросфери в сравнение с  неомрежения M-DOX-PYR (53.63 %). 

Форма и повърхностна морфология 

 

Фигура  20.  SEM  микрографии   на   омрежени  микросфери   от    модели CR-DOX-PYR-1 (А), 

CR-DOX-PYR-2 (B) и CR-DOX-PYR-3 (C) (5000x). 

 

     Сканиращата електронна микроскопия показа, че след омрежване на полимера и при 

трите концентрации на GA получените микрочастици запазват своята сферична форма 

и гладка повърхност (фигура 20). Подобна тенденция е описана в литературата и от 

други научни колективи, които също установяват, че след омрежване на хитозана с 

глутаралдехид, повърхностната морфология на получените чрез разпръсквателно 
сушене микросфери не се повлиява (Gaspar et al.,2015; Oliveira et al., 2005).  

Размер и разпределение по големина на омрежените частици  

     Установено беше сходно разпределение на частиците по големина и при трите 

омрежени модела (фигура 21). Малка процентна част от общия обем микросфери са с 

размери от 0.4 до 1 µm, като преобладава фракция от частици с диаметър от 1 до 20 µm. 

Подобно на неомрежения модел (М-DOX-PYR) в кривите на разпределение на 

омрежените CR-DOX-PYR-1 и CR-DOX-PYR-2 се забелязват и структури с диаметър 

над 20 µm. Само при модел CR-DOX-PYR-3, при който микросферите са омрежени с 

най-голямо количество GA, не се регистрират подобни размери. Вероятно частиците от 
този модел са по-малко склонни да образуват агрегати помежду си. 



40 

 

 

Фигура  21. Криви на разпределение по големина на омрежени микросфери от модели CR-DOX-
PYR-1(A), CR-DOX-PYR-2(B) и CR-DOX-PYR-3 (C). 

     Средният диаметър на частиците от омрежените модели e представен в таблица 15. 

Омрежените микросфери имат по-малки средни размери (4.03 – 4.10 µm) в сравнение с 

неомрежените структури (4.70 µm). По-малките размери на частиците вероятно се 

дължат на получената по-плътна матрична структура в следствие свързването на 

полимерните вериги на хитозана в процеса на омрежване. Подобни резултати са 

съобщени от Gungor и колектив (2010), както и от He и колектив (1999). От друга 

страна, с включването на омрежващия агент се повишава вискозитетът на разтворите 

за разпрашаване, от което може да се очаква образуване на частици с по-големи размери 

(Oliveira et al., 2005). Едновременното влияние на тези два фактора вероятно е и 

причината омрежването да не намали в много голяма степен размера на получените 

микросфери. Това е благоприятно предвид факта, че по-големият диаметър определя 

по-дълъг път на дифузия на включените лекарствени вещества през матрицата и по-

бавното им освобождаване. Освен това колкото по-големи са микросферите, толкова 

по-малка е вероятността те да бъдат инхалирани в белите дробове. По литературни 

данни частици с диаметър между 0.5 и 10 µm, каквито предимно са получените от нас 

омрежени структури, са склонни да се задържат предимно в горната респираторна част 

на носната кухина (Gungor et al., 2010; Donovan & Huang, 1998). Това ни дава основание 

да считаме, че размерите на разработените от нас лекарство-доставящи системи са 

подходящи за назално приложение. 

 

Натоварване и ефективност на включване с ЛВ 

      И в трите омрежени модела беше установено, че DOX и PYR се инкорпорират с 

висока ефективност на включване – от 80.47 до 94.25 % и в близки количества (DL на 

DOX е между 20.12 и 23.01 %, а DL на PYR е между 21.00 и 23.56 %), (таблица 16). В 

сравнение с неомрежените микросфери, омрежените показват по-ниски стойности на 

DL и DЕЕ. С увеличаване концентрацията на използвания омрежващ агент от 0.1 до 1 

mg/mL натоварването на ЛВ в частиците намалява. Между моделите CR-DOX-PYR-1 и 

CR-DOX-PYR-2 няма особена разлика в общия DL (съответно 46.57 % и 46.24 %), но 

при модел  CR-DOX-PYR-3 натоварването с ЛВ намалява до 41.12 %. Подобна 

тенденция е наблюдавана и от други автори, които я свързват с вероятността при по-

високи концентрации на GA освен с хитозана той да взаимодейства и с част от ЛВ, при 

което получените комплекси не се включват в микросферите (Gungor et al., 2010; 

Ventura et al., 2008; He et al., 1999). Това понижаване на натоварването, макар и в малка 

степен, e нежелано. Както беше отбелязано и преди това, една от целите при 

разработване на лекарство-доставящи системи е да се осигури необходимата 
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терапевтична доза на лекарствените вещества, чрез прилагане на минимални 

количества от лекарствената форма. Това определя стремеж към постигане на 

максимално висок DL при получените частици. Следователно микросферите от модели 

CR-DOX-PYR-1 и CR-DOX-PYR-2 имат предимство пред модел CR-DOX-PYR-3, като 

потенциални лекарство-доставящи системи, съдържащи по-големи количества от DOX 

и PYR.  

Таблица 16. Натоварване с ЛВ (DL) и ефективност на включване (DEE) на неомрежени и 

омрежени с GA хитозанови микросфери с DOX и PYR  (n=3).  

 

Индекс на набъбване на частиците 

     Способността на полимерната матрица да набъбва е сред най-важните фактори, 

повлияващи освобождаването на включените в нея лекарствени вещества. Профилите 

на набъбване на неомрежените и омрежените микросфери са представени на фигура 22. 

Те са построени на база промяната в индекса на набъбване на микросферите с времето 
в продължение на четири часа контакт с водна среда (PBS, pH 6.8). 

 

Фигура  22. Профили на набъбване в PBS (pH 6.8) на микросфери от модели M-DOX-PYR, CR-

DOX-PYR-1, CR-DOX-PYR-2 и CR-DOX-PYR-3 (n=3). 
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95.67 ± 1.97 

(93.60 ± 2.43;  97.73 ± 1.62) 

CR-DOX-PYR-1 DOX + PYR 

(DOX; PYR) 
46.57 ± 0.39 

(23.01 ± 0.33;  23.56 ± 0.38) 
93.14 ± 0.70 

(92.03 ± 1.31;  94.25 ± 1.50) 

CR-DOX-PYR-2 DOX + PYR 

(DOX; PYR) 
46.24 ± 0.19 

(22.96 ± 0.26;  23.28 ± 0.43) 
92.48 ± 0.39 

(91.84 ± 1.02;  93.12 ± 1.72) 

CR-PYR-PYR-3 DOX + PYR 

(DOX; PYR) 
41.12 ± 0.25 

(20.12 ± 0.33;  21.00 ± 0.33) 
82.24 ± 0.49 

(80.47 ± 1.31;  84.01 ± 1.30) 
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     По литературни данни хитозанът може да поеме количество вода, което е в пъти 

по-голямо от собствената му маса (Oliveira et al., 2005). Това беше потвърдено и от 

нашите резултати. След четири часа масата на частиците от неомрежения модел M-

DOX-PYR се увеличава с 2451%, като още след първите 30 min индексът на набъбване 

е 1512 %. След омрежване на хитозана бе установено значително ограничаване на 

набъбването на частиците. Получените резултати показват, че омрежените с по-голямо 

количество GA микросфери набъбват в по-малка степен с времето. В рамките на 

изпитването модел CR-DOX-PYR-1 достигна максимален индекс на набъбване от 1786 

%, а модели CR-DOX-PYR-2 и CR-DOX-PYR-3 – съответно 1132 % и 924 %. Това се 

дължи на по-голямата степен на омрежване, постигната с по-голямо количество 

омрежващ агент. Колкото по-плътно омрежена е полимерната матрица, толкова по-

малка е способността ѝ да поглъща вода. Омрежените в по-голяма степен хитозанови 

вериги разполагат с малко свободни хидрофилни групи за образуване на водородни 

връзки с молекулите на водата и следователно не набъбват толкова интензивно (Mirzaei 

et al., 2013). От друга страна, ограничаване на набъбването на хитозановите матрици 

посредством омрежване би следвало да доведе и до желаното забавяне в 
освобождаването на включените ЛВ (Berger et al., 2004; Desai & Park, 2005).  

4.3. Съвместимост и   физично   състояние на лекарствените вещества в 

омрежения носител 

Инфрачервен спектрален анализ на омрежените микросфери 

     ATR спектрите на трите омрежени модела микросфери (CR-DOX-PYR-1, CR-DOX-
PYR-2 и CR-DOX-PYR-3) са представени на фигура 23.  

 
 
     Фигура 23. FTIR-ATR спектри на неомрежени (M-DOX-PYR) и омрежени (CR-DOX-PYR-1, CR-

DOX-PYR-2 и CR-DOX-PYR-3) хитозанови микросфери натоварени едновременно с доксиламин и 

пиридоксин. 
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     В представените спектри се наблюдават характеристичните ивици за -ОH групи на 

хитозана и пиридоксина, N-H връзки и С-Н трептения на ароматно ядро (3000-3600 

cm−1). В интервала 1100-1025 cm-1 се наблюдава ивица за симетрични и асиметрични 

валентни трептения за -CO от -COH на монозахаридния пръстен, -COC и -CH2OH, както 

и извънравнинни С-Н трептения на монозахаридния пръстен, аналогично на хитозана.  

    В спектрите на омрежените микросфери, за разлика от неомрежения модел, се 

повишава интензивността при 1633 cm-1, което се дължи на С=N връзка, формирана в 

процеса на омрежване.  

     Не се наблюдават нови спектрални ивици, които да показват взаимодействие на 

глутаралдехида с доксиламина и пиридоксина. 

Прахова рентгенова дифракция на омрежените микросфери 

     Дифрактограмите на получените след омрежване с GA хитозанови микросфери с 

DOX и PYR са представени на фигура 24. И при трите модела доминира аморфна фаза, 

отговаряща на максималния интензитет на хитозана (~ 4,10 Å). Отново бе отчетена 

склонност към преминаване от кристално към аморфно състояние на включените 

лекарствени вещества, както при неомрежените микросфери. Единствено при 

омрежения с най-голямо количество GA модел CR-DOX-PYR-3 освен аморфната фаза 

се наблюдават и слаби пикове, които не са характерни за  DOX и PYR. Вероятно те са 

резултат от по-интензивното омрежване на полимера.  

     Подобно преминаване от кристално в аморфно състояние се свързва с повишаване 

разтворимостта и бионаличността на ЛВ (Tres et al., 2015). В случая обаче, не се очаква 

регистрираната промяна във физичното състояние на DOX и PYR да повлияе 

значително биофармацевтичните отнасяния на получените микросфери, предвид 

голямата разтворимост на двете ЛВ във вода.  

 

 

Фигура  24. Прахови дифрактограми на омрежени микросфери от модели CR-DOX-

PYR-1, CR-DOX-PYR-2 и CR-DOX-PYR-3. 

 

4.4. In vitro профили на освобождаване 

     Профилите на разтваряне на лекарствените вещества от трите омрежени модела 

частици (CR-DOX-PYR-1, CR-DOX-PYR-2, CR-DOX-PYR-3)  са сравнени с тези от 

неомрежените микросфери (M-DOX-PYR) и са представени на фигура 25.  
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Фигура 25. Профили на освобождаване на доксиламин и на пиридоксин от модели M-
DOX-PYR, CR-DOX-PYR-1, CR-DOX-PYR-2 и CR-DOX-PYR-3.  

     Oсвобождаването на лекарствените вещества от омрежените модели, подобно на 

получените преди това неомрежени микросфери,  протича бифазно с начален burst-

ефект (през първите 30 min), последван от забавено освобождаване. Отново не бяха 

установени съществени разлики между профилите на разтваряне на DOX, сравнени с 

тези на PYR.  

    Бързото освобождаване на голямо количество от инкорпорираните ЛВ още в 

началото на изпитването е неизбежно предвид голямата разтворимост на лекарствените 

вещества във вода и интензивното набъбване на полимерния носител. Както бе 

показано на фигура 22, още през първите 30 min на контакт с водна среда микросферите 

набъбват и увеличават многократно своята маса. До подобен извод са достигнали и 

0

20

40

60

80

100

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

О
св

о
б

о
св

н
о

 к
о

л
и

че
ст

во
 

D
O

X
 (

%
)

Време (min)

Профили на освобождаване на доксиламин

M-DOX-PYR
CR-DOX-PYR-1
CR-DOX-PYR-2
CR-DOX-PYR-3

0

20

40

60

80

100

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

О
св

о
б

о
св

н
о

 к
о

л
и

че
ст

во
 

P
YR

 (
%

)

Време (min)

Профили на освобождаване на пиридоксин

M-DOX-PYR
CR-DOX-PYR-1
CR-DOX-PYR-2
CR-DOX-PYR-3



45 

 

други колективи при опитите си да включат разтворими във вода ЛВ в хидрофилни 

полимерни носители чрез разпръсквателно сушене (He et al., 1999; Giunchedi et al., 

1994).  

     От представените на фигура 25 профили ясно се вижда обаче, че благодарение на 

предварителното омрежване на хитозана се постига значително намаляване на 

интензивния начален burst-ефект. Докато неомрежените микросфери (М-DOX-PYR) за 

първите 30 min освобождават 61.99 / 68.99 % от включените в тях лекарствени 

вещества, омрежените модели за същото време освобождават 51.49 / 53.37 % (CR-DOX-

PYR-1), 33.05 / 34.01 % (CR-DOX-PYR-2) и 29.23 / 30.15 % (CR-DOX-PYR-3) от 

инкорпорираните в тях съответно DOX и PYR. Влияние върху burst-ефекта оказва и 

количеството на използвания омрежващ агент. С увеличаване концентрацията на GA 

от 0.1 до 1 mg/mL се наблюдава забавяне в началното разтваряне на ЛВ. С по-голямо 

количество омрежващ агент се получават по-плътно омрежени хитозанови матрици, 

които набъбват в по-малка степен и освобождават ЛВ по-бавно (Raval et al., 2010).  

     Чрез омрежването бе постигнато не само ограничаване на началния burst- ефект, но 

и забавяне на последващото освобождаване на лекарствените вещества. За разлика от 

неомрежените микросфери, които в рамките на 3 h освободиха почти напълно 

включените в тях ЛВ (97.7 – 98.62 %), процесът на освобождаване при омрежените 

модели продължава до 5 h. В края на изпитването от модел CR-DOX-PYR-1 бяха 

освободени съответно 95.23 и 98.11 % от включените DOX и PYR, от модел CR-DOX-

PYR-2: 93.99 – 94.95 %, а от модел CR-DOX-PYR-3: 88.15 – 89.97 %. По-плътните 

полимерни матрици на омрежените микрочастици, които набъбват в по-малка степен, 

вероятно образуват гел-слой с по-голям вискозитет, което забавя дифузията на 

разположените в сърцевината им ЛВ и води до по-продължителното им освобождаване 

(Berger et al., 2004). 

     Резултатите от in vitro разтварянето на DOX и PYR бяха приведени към различни 

математически модели, за да бъде определена кинетиката, по която се осъществява 

освобождаването на ЛВ от омрежените микросфери след началния burst-ефект. 

Изчислените за всеки модел коефициенти на детерминация (R2) са представени в 

таблица 17.  

     Моделът на Higuchi се прилага само за системи, при които не се наблюдава 

набъбване на матрицата или то е незначително (Notario-Pérez et al., 2017). Това го прави 

неподходящ за интензивно набъбващите хитозанови микросфери. При описаната от 

Hixson-Crowell кинетика няма ограничение матрицата да не променя размерите си, но 

се изисква нейната начална геометрия да се запазва непроменена с времето (Dash et al., 

2010). При контакта с акцепторната среда хитозановите микрочастици преминават в 

гелна форма в диализната торбичка, с което се изменя геометричната форма на 

системата. Следователно най-подходящата кинетика, описваща in vitro 

освобождаването на DOX и PYR от разработените омрежените частици е тази на 

Krosmeyer-Peppas. Логично тя показа и най-високи стойности на R2 (oт 0.9932 до 

0,9996) в сравнение с останалите кинетични модели. Mатематичният модел на 

Krosmeyer-Peppas се прилага често при анализиране на освобождаването на ЛВ от 

полимерни системи и отразява линейната зависимост между логаритмуваното 

освободено количество ЛВ за време t (Log Mt/M0 ) и Log t.  Логаритмичният плот на 

освободените количества DOX и PYR от омрежените модели микросфери (CR-DOX-
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PYR-1, CR-DOX-PYR-2 и CR-DOX-PYR-3) спрямо времето са представени на фигура 

26.  

 

 

       

     

     

Фигура 26. Зависимост между логаритъм от освободеното количество ЛВ и логаритъм от 

времето - кинетичен модел на Krosmeyer-Peppas, описващ освобождаването на DOX и PYR от 

омрежените микросфери след началния burst-ефект.     

R² = 0,9932

1,4

1,6

1,8

2

1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8

Lo
g 

 %
 о

св
о

б
о

д
ен

о
ко

л
и

че
ст

во

Log t

CR-DOX-PYR-1 (DOX)

R² = 0,9944
1,4

1,6

1,8

2

1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8

Lo
g 

 %
 о

св
о

б
о

д
ен

о
 

ко
л

и
че

ст
во

Log t

CR-DOX-PYR-1 (PYR)

R² = 0,9996
1,4

1,6

1,8

2

1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8

Lo
g 

 %
 о

св
о

б
о

д
ен

о
 

ко
л

и
че

ст
во

Log t

CR-DOX-PYR-2 (DOX)

R² = 0,9991
1,4

1,6

1,8

2

1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8

Lo
g 

 %
 о

св
о

б
о

д
ен

о
ко

л
и

че
ст

во

Log t

CR-DOX-PYR-2 (PYR)

R² = 0,9984
1,4

1,6

1,8

2

1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8Lo
g 

 %
 о

св
о

б
о

д
ен

о
ко

л
и

че
ст

во

Log t

CR-DOX-PYR-3 (DOX)

R² = 0,9964
1,4

1,6

1,8

2

1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8

Lo
g 

 %
 о

св
о

б
о

д
ен

о
 

ко
л

и
че

ст
во

Log t

CR-DOX-PYR-3 (PYR)



47 

 

Таблица 17. Коефициенти на детерминация (R2), получени след привеждане данните от 

освобождаването на DOX и PYR от CR-DOX-PYR-1, CR-DOX-PYR-2 и CR-DOX-PYR-3 към 

различни кинетични модели. 

Кинетичeн модел 
CR-DOX-PYR-1    CR-DOX-PYR-2    CR-DOX-PYR-3 

DOX PYR DOX PYR DOX PYR 
       

Нулев порядък (R2) 0.9203 0.9421 0.9721 0.9755 0.9741 0.9796 

Първи порядък (R2) 0.9893 0.9567 0.9734 0.9571 0.9752 0.9602 

Higuchi (R2) 0.9778 0.9852 0.9989 0.9991 0.9974 0.9961 

Korsmeyer-Peppas (R2) 0.9932 0.9944 0.9996 0.9991 0.9984 0.9964 

Hixson-Crowell (R2) 0.9888 0.9797 0.9968 0.9922 0.9914 0.9865 

     За профилите на освобождаване на DOX и PYR от омрежените модели бе 

изчислена и дифузионната експонента n, която е показател за механизма на лекарствен 

транспорт през полимера (таблица 18). Тя се определя по следното уравнение (Dash et 

al., 2010): 

𝑀𝑡

𝑀0
= 𝐾 × 𝑡𝑛 

където Мt/M0 e освободеното количество ЛВ за време t, а К е кинетичната константа, 

отразяваща структурните характеристики на лекарство-доставящата система.  

Таблица 18. Дифузионната експонента n, изчислена при освобождаването на DOX и PYR от 

омрежените модели микросфери (модел на Korsmeyer-Peppas) и съответните референтни 
стойности, отговарящи на различни механизми на дифузия. 

   

         Модел 

   микросфери 

Дифузионна 

експонента n 

 Референтни 

стойности*  

Транспортен  

механизъм  

DOX PYR  n < 0.5 Фикова дифузия 

CR-DOX-PYR-1 0.3052 0.2939 
 0.5 < n < 1.0 Нефикова дифузия 

CR-DOX-PYR-2 0.4593 0.4356  n = 1.0 Case-II транспорт 

CR-DOX-PYR-1 0.4921 0.4795 
 n > 1.0 Super Case-II транспорт 

 

* Costa & Lobo, 2001 

     Всички получени стойности на дифузионната експонента са по-малки от 0.5, което 

показва че освобождаването на лекарствените вещества от омрежените микросфери се 

осъществява чрез пасивна дифузия, съгласно закона на Фик.  
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     В заключение може да бъде обобщено, че в избраните концентрации (от 0.1  до 1 

mg/mL) глутаралдехид омрежва в достатъчна степен изходните 2 % разтвори на 

хитозан, така че да забави освобождаването на DOX и PYR от получените микросфери. 

Въпреки, че и при трите омрежени модела е постигнато модифициране на 

освобождаването, моделите CR-DOX-PYR-2 и CR-DOX-PYR-3 могат да бъдат 

определени като най-преспективни, предвид намаления в най-голяма степен начален 

burst-ефект. 
 

5. Мукоадхезивни свойства на получените микросфери    

     За да бъдат оценени мукоадхезивните свойства на натоварените с DOX и PYR 

хитозанови микросфери, както и влиянието на омрежването на хитозана с 

глутаралдехид върху мукоадхезията, беше приложен in vitro колориметричен метод с 

реактив на Bradford за определяне адсорбцията на муцин върху полимерните частици и 

ex vivo тест с отмиване, отчитащ времето, за което микросферите се задържат върху 
овча назална мукоза.  

5.1. Определяне адсорбцията на муцин върху микрочастиците  

     Резултатите от in vitro тестa за мукоадхезия, показващ количеството муцин 

адсорбиран върху микрочастиците от модели M-DOX-PYR, CR-DOX-PYR-1, CR-DOX-

PYR-2 и CR-DOX-PYR-3, са представени на фигура 27. 

 

Фигура 27. In vitro адсорбция на муцин върху микрочастици от модели M-DOX-PYR, CR-DOX-
PYR-1, CR-DOX-PYR-2 и CR-DOX-PYR-3 (n=3). 
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     От получените резултати се вижда, че върху неомрежените микросфери (M-DOX-

PYR) се адсорбира най-голямо количество муцин (91 %). Това беше очаквано предвид 

наличието на свободни положително заредени амино групи в структурата на 

неомрежения хитозан, които се свързват с отрицателно заредения муцин (Han et al., 

2012). В резултат от химичното омрежване голяма част от тези групи се свързват с 

глутаралдехид, което би следвало да понижи мукоадхезивните свойства на омрежените 

микрочастици (Genta et al., 1998). Нашите резултати потвърдиха това. Въпреки 

омрежването обаче, и при модели CR-DOX-PYR-1, CR-DOX-PYR-2 и CR-DOX-PYR-3 

беше отчетен сравнително висок процент адсорбиран муцин (съответно 72, 65 и 60 %). 

Това ни дава основание да допуснем, че омрежените модели микросфери, също както 

неомрежените, притежават добри мукоадхезивни свойства. 

 

5.2. Ex vivo тест с отмиване на частиците от назална мукоза 

     Проведеният ex vivo тест с отмиване показа, че при всички модели приготвените 

дискове от микросфери се задържат повече от 5h върху изолирана овча назалната 

мукоза. Напълно отделяне на приготвените дискове беше регистрирано само при 

модели CR-DOX-PYR-3 и CR-DOX-PYR-2 съответно на 6-тия и 8-мия час от 

изпитването, докато по-малко омрежения CR-DOX-PYR-1 и неомрежения М-DOX-PYR 
модел останаха здраво захванати върху лигавицава повече от 12h.  

     Резултати от двете изпитвания за адхезия показват, че както неомрежените, така и 

получените след омрежване с GA хитозанови микросфери с DOX и PYR притежават 

добри мукоадхезивни свойства, което е предпоставка за продължителното им 

задържане върху назалната лигавица след приложение. Това е от голямо значение 

предвид заложената концепция за получаване на назални лекарство-доставящи системи 

със забавено освобождаване на включените ЛВ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     От всички експериментални резултати може да бъде обобщено, че техниката на 

разпръсквателно сушене позволява получаване на натоварени с доксиламин и 

пиридоксин неомрежени и омрежени с глутаралдехид хитозанови микросфери с 

подходящи за назално приложение размери. Благодарение на проученото 

едновременно влияне на два от технологичните параметри на процеса беше разрешен 

един от основните проблеми на този метод  - големите количествени загуби при 

разпрашаване на полимерните разтвори. Определените от нас оптимални условия 

осигуряват получаване на хитозанови микрочастици с висок за техниката на 

разпръсквателно сушене добив.  

     Голямата ефективност, с която доксиламин и пиридоксин се включват в 

разработените моделни микрочастици, както и доказаната съвместимост между тях и 

полимера, определят хитозана като подходящ носител за двете лекарствени вещества. 

В предложените от нас модели, при изведеното като оптимално съотношение 0.5 : 0.5 : 

1  (DOX : PYR : хитозан) доксиламин и пиридоксин се включват в приблизително 
еквивалентни количества, което отговаря на  терапевтично им дозиране.  

     Като недостатък на полимерния носител бе отчетен големият му капацитет да 

набъбва във водна среда и прекалено бързото освобождаване на включените в него 

лекарствени вещества. Поставената цел да бъде забавено освобождаване на двете ЛВ 

от полимерната матрица беше успешно реализирана благодарение на предварителното 

омрежване на хитозановите вериги с глутаралдехид. В използваните концентрации 

омрежващият агент ограничава набъбването на хитозана и успешно намалява 

интензивния начален burst-ефект, като същевременно получените микросфери запазват 
мукоадхезивните си свойства.   

     От разработените омрежени микрочастици, модел CR-DOX-PYR-2 може да бъде 

определен от нас като оптимален, предвид показаните висока ефективност на 

натоварване, добри мукоадхезивни свойства и забавено освобождаване на включените 

доксиламин и пиридоксин с минимален начален burst ефект.  

     Изброените характеристики дават основание да определим микросферите от този 

модел като подходящ технологичен подход за създаване на интраназална лекарствена 

система с удължено освобождаване на доксиламин и пиридоксин. 
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ИЗВОДИ 

 

1. Разпръсквателното сушене е удобен, бърз и ефективен метод за получаване на 

хитозанови микросфери, натоварени с лекарствената комбинация - доксиламин и 

пиридоксин, с подходящи за назално приложение размери (среден диаметър 

между 4.03 и 4.70 µm).  

 

2. Добивът на получените по метода на разпръсквателно сушене хитозанови 

микросфери се увеличава с повишаване на входящата температура и скоростта на 

подаване на газа за сушене, както и при работа с по-концентрирани изходни 

разтвори, впръсквани с по-малка скорост. 

 

3. При изведените от нас оптимални условия за получаване, доксиламин и 

пиридоксин се включват в микрочастиците с висока ефективност на включване 

(между 80.47 и 97.73 %) и в приблизително равни количества, което отговаря на 

еквивалетното им съотношение при терапевтично дозиране.  

 

4. При включване на доксиламин и пиридоксин в хитозанови микросфери, получени 

по метода на разпръсквателно сушене, не протича химично взаимодействие 

между тях и хитозана, което е основание да приемем, че двете лекарствени 

вещества са съвместими с полимера. 

 

5. Разработените спектрофотометрични методи за анализ, на базата на Mean 

centering of ratio spectra, Partial least squares и Multivariate curve resolution-

alternating least squares, могат да се приложат  за количествено определяне на 

доксиламин и пиридоксин с голяма точност както в техни смеси, така и в 

лекарствни продукти на двете вещества. 

 

6. Омрежването на хитозана с глутаралдехид (в концентрации от 0.1 до 1.0 mg/mL) 

преди получаване на микросферите води до намаляване на интензивния начален 

burst-ефект и до забавяне на последващото освобождаване на лекарствените 

вещества от частиците, което отговаря на кинетичния модел на Korsmeyer-Peppas. 

 

7. Получените неомрежени и омрежени хитозанови микросфери с доксиламин и 

пиридоскин притежават добри мукоадхезивни свойства, което е предпоставка за 

продължителното им задържане върху носната лигавица след назално 

приложение. 
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ПРИНОСИ 

 

 За първи път е постигнато едновременно включване на еквивалентни количества 

от две лекарствени вещества – доксиламин и пиридоксин, в полимерни 

микросфери по метода на разпръсквателно сушене.  

 

 За първи път е проучена съвместимостта между лекарствените вещества- 

доксиламин, пиридоксин и полимерния носител хитозан (неомрежен и омрежен с 

глутаралдехид). 

 

 Разработени са три нови метода за спектрофотометрично количествено 

определяне на доксиламин и пиридоксин в смес, които могат да бъдат използвани 

за анализ на лекарствени продукти, съдържащи комбинацията от двете 

лекарствени вещества. 

 

 Предложен е подход за постигане на модифицирано освобождаване на 

доксиламин и пиридоксин от хитозанови микросфери на базата на омрежване на 
полимерния носител. 
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