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Използвани съкращения 

БАВ – биологично активно вещество; 
ЛВ – лекарствено вещество; 
ЛФ – лекарствена форма; 
AAPH – 2,2-азобис 2-амидинопропан дихидрохлорид; 
ABTS – 2,2'-азино-бис(3-етилбензотиазолин-6-сулфонова киселина);  
CFU – колония-формиращи единици; 
DMSO – диметилсулфоксид; 
DPPH – 2,2-дифенил-1-пикрил хидразил; 
EC – етилцелулоза. 
FRAP – желязо редуцираща способност на плазмата; 
HORAC – капацитет за предотвратяване на образуването на хидроксилни 
радикали; 
HPLC – високо ефективна течна хроматография; 
HPMC – хидроксипропил метилцелулоза; 
MTT – 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолил бромид; 
ORAC – абсорбционен капацитет на кислородния радикал;  
Ph Eur – Европейска фармакопея; 
VOCCs – волтаж-зависими калциеви канали;  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Обект на настоящия дисертационен труд е разработването на 
стандартизиран екстракт от листа на бяла бреза (Betula pendula, Roth), 
проучване на някои биологични ефекти и включването му в твърда дозирана 
лекарствена форма.  

Съвременната фитотерапия представлява успешно съчетание на 
традиционното знание за употребата на лечебните растения и съвременния 
научен подход за детайлното проучване на състава и механизмите на действие. 
Според Световната Здравна Организация “herbal medicine” включва растителни 
лекарствени продукти, съставени от лечебни растения, билкови материали, 
билкови препарати, както и готови билкови продукти, които съдържат като 
активни компоненти части от растения или други растителни материали, или 
комбинация от тях. Интересът към терапията с фармацевтични продукти, 
получени от лечебни растения нараства изключително през втората половина 
на миналия век поради редица причини. Те са богат източник на биологично 
активни вещества, предлагайки потенциални възможности за разработване на 
нови лекарствени продукти. Освен това показват добра поносимост от страна 
на човешкия организъм и липса (или много по-рядката проява) на нежелани 
лекарствени реакции, в сравнение със синтетичните продукти. Понастоящем 
80% от населението в развиващите се страни зависи от традиционните 
практики в медицината и продуктите, получени от лечебни растения, за 
посрещане на техните основни нужди в здравеопазването. През последните 
години редица развити страни, като Канада, Франция, Австралия, Съединени 
Щати, Белгия и други повишават употребата на растителни продукти, като 
хранителни добавки или алтернативни (допълващи) основната терапия 
средства. Според секретариата на Конвенцията за биологично разнообразие, 
пазара на растителните продукти, в световен мащаб към 2010г. се оценява на 
около 83 милиарда долара, със стабилен годишен растеж в границите от 3% до 
12%, и очаквания да достигне над 130 милиарда долара през 2020г. 

За редица вещества от растителен произход е известно, че оказват 
положително въздействие върху общото здраве на организма, играят важна 
роля при предотвратяване развитието на някои заболявания, особено свързани 
с оксидативния стрес, спомагат за превенция при неопластични заболявания и 
редица други. Нерядко фитотерапията грешно се отъждествява с 
билколечението.  

Продукти, съдържащи екстракти от различни части на бялата бреза 
(Betula pendula Roth) са познати и се прилагат в традиционната медицина и 
фитотерапията под различни форми. Широкото разпространение, сравнително 
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бързия растеж и богатия фитохимичен състав на различните видове от сем. 
Брезови и в частност Бялата бреза, както и натрупаните знания за свойствата и 
употребата им в традиционната медицина определят Betula pendula като 
потенциален източник на редица фитотерапевтични продукти. Един от 
основните проблеми при тяхното разработване е свързан с концепцията за 
стандартизация. Тя обикновено поставя изискването за наличието на 
минимално количество от едно или няколко активни съединения или групи от 
съединения в растителния екстракт. Често се посочва диапазон от минимално 
до максимално допустимо количество. Стандартизирането има за цел да 
осигури възпроизводим състав, отговарящ на регулаторните норми. 

Установяването на оптимални условия за извличане на БАВ, 
стандартизирането на получените извлеци, детайлното проучване на 
механизмите на действие и биологичните ефекти и предлагането на 
оптимизирана лекарствена форма са някои от технологичните 
предизвикателства, чието реализиране е предпоставка за създаването на 
стандартизиран и ефективен фитотерапевтичен продукт.  
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ЦЕЛ 

Проучване влиянието на технологичните фактори върху съдържанието 
на БАВ и биологичната активност на екстракти от листа на Betula pendula и 
включването им в твърда дозирана лекарствена форма. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Да се получат моделни извлеци от стандартизираната растителна дрога 
(листа на бреза) и да се проучи влиянието на технологичните фактори 
върху съдържанието на БАВ, чрез фитохимично охарактеризиране. 
 

2. Да се проучи антиоксидантната активност на получения сух екстракт, с 
оптимално съдържание на БАВ, посредством методи in vitro (DPPH, 
ABTS, ORAC, HORAC) и in vivo (FRAP – определяне на желязо 
редуциращата способност на плазмата).  
 

3. Да се проведе in vitro изпитване на антимикробната активност на сухия 
екстракт, върху бактериални изолати от урини (Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Candida albicans) и да се изследва in vitro влиянието на 
екстракта върху съкратителната активност на гладко-мускулни ивици. 
 

4. Да се проучи антипролиферативната активност на получения сух 
екстракт, върху клетъчните линии: - L5178Y миша лимфомна клетъчна 
линия, McCoy-Plovdiv безсерумна клетъчна линия, PC3- клетки от 
карцином на простатата, HepG2- клетки от чернодробен карцином, SCP-
1- мезенхимни стволови клетки.  
 

5. Да се проведе технологично разработване и биофармацевтично 
охарактеризиране на таблетки с модифицирано освобождаване, 
съдържащи изследвания сух екстракт и комбинация от хидрофилен и 
хидрофобен полимер. 
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МАТЕРИАЛИ 

В изследванията са използвани следните материали: 

 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid >=98%, Fluka; 
 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, Sigma-Aldrich; 
 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine puriss. >=99.0%, Fluka; 
 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid 97%, Fluka; 
 Acetonitrile, for HPLC, ≥ 99.9 %, Sigma-Aldrich; 
 Aluminium chloride anhydrous, puriss. p.a., >=99.0%, Fluka; 
 Betulin, analytical standard, Sigma-Aldrich; 
 Betulinic acid, analytical standard, Sigma-Aldrich; 
 Dimethyl sulfoxide, for molecular biology, Sigma; (DMSO) 
 Ethanol 96% (v/v), Fluka; 
 Fluorescein, disodium salt, pure, ACROS Organics™ 
 Folin & Ciocalteu’s phenol reagent, Sigma-Aldrich;; 
 Gallic acid 97.5-102.5%; Fluka 
 HepG2- клетъчна линия от чернодробен карцином, Банка за клетъчни 

култури при МУ – Пловдив; 
 Hyperoside, analytical standard, Sigma-Aldrich; 
 Iron (III) chloride hexahydrate 97%, Fluka; 
 L5178Y миша лимфомна клетъчна линия, Банка за клетъчни култури при 

МУ – Пловдив; 
 L-ascorbic acid, reagent grade, Fluka; 
 McCoy-Plovdiv безсерумна клетъчна линия, Банка за клетъчни култури при 

МУ – Пловдив; 
 Methanol, Reag. >=99.8%, Fluka; 
 Methocel K100M (hydroxypropyl methylcellulose), The Dow Chemical 

Company. 
 Methocel K15M (hydroxypropyl methylcellulose), The Dow Chemical 

Company; 
 Methocel K4M (hydroxypropyl methylcellulose), The Dow Chemical Company; 
 Neutral Red (3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride), 

Sigma-Aldrich; 
 PC3 - клетъчна линия от карцином на простатата, Банка за клетъчни 

култури при МУ – Пловдив; 
 Potassium persulfate >=99.0%, Fluca 
 Quercetin anhydrous >=98%, Fluka; 
 Quercetin, analytical standard, Sigma-Aldrich; 
 Rutin, analytical standard, Sigma-Aldrich; 
 SCP-1- мезенхимни стволови клетки, Банка за клетъчни култури при МУ – 

Пловдив;  
 Trichloroacetic acid Ph. Eur., USP 21, 99-100.5%, Sigma-Aldrich; 
 Trypan Blue (C34H24N6O14S4Na4), прах, BioReagent, Sigma-Aldrich; 
 Анексин V-FITC кит за флуоресцентна микроскопия, BD Biosciences. 
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МЕТОДИ 

1. Събиране и стандартизиране на растителната дрога 

Листата от бреза (Betula pendula, Roth и/или Betula pubescens Ehrh.) са 
събрани от екологично чисти региони в Родопите, в най-подходящия 
вегетационен период юни-август месец. Растителната дрога е идентифицирана 
според изискванията на Европейска Фармакопея 7 (01/2008:1174) по двата 
предложени метода: 
А – макроскопско наблюдение на характерните морфологични характеристики 
на листата. 
B – Микроскопско наблюдение на растителен прах, получен чрез стриване на 
листата. Като оцветител се използва разтвор на хлоралхидрат. 

Използван е метод на естественото сушене, като най-умерен метод, при 
който не се използва висока температура, и има най-малък риск от загуба на 
биологично активни вещества. Използваната дрога е оситнена до среден размер 
от 5 mm.  

Стандартизиране на дрогата според Европейската фармакопея 7 
(07/2008:1174):  

- Чужди примеси ( Ph. Eur.7 2.8.2) – не повече от 3%  
- Загуба при сушене (Ph. Eur.7 2.2.32) – максимум 10% (определя се на 

1 g от стритата на прах дрога, при сушене в сушилен шкаф на 105оС за 2 часа). 
- Минимално съдържание на флавоноиди 1.5%, изразени като 

хиперозид 

2. Приготвяне на моделните екстракти 

2.1. Използвани извлечители: 

- Ethanol 60% (v/v) 
- Ethanol 70% (v/v) 
- Ethanol 96% (v/v) 
 
2.2.  Методи за извличане: 

2.2.1. Перколация  

Необходимото количество от оситнената дрога се залива с извлечител и 
се оставя да набъбне в продължение на един час. След това дрогата се 
прехвърля в перколатора, като се подрежда плътно. При отворен кран се долива 
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извлечител и се оставя да изтече от перколатора на плътна струя. Кранът на 
перколатора се затваря и дрогата се оставя да мецерира в продължение на 24 
часа. Процеса на перколация се провежда при откапване със скорост 1ml в 
минута за 1000g дрога. Процеса продължава до пълното изтощаване на дрогата.                               

2.2.2 Мацерация  

Оситнената дрога се поставя в мацератора, в който предварително е 
сложен разтворителя (4-5 пъти по-голямо количество от това на дрогата). 
Оставя се да престои 12 часа, като периодично се разбърква. След това извлека 
се филтрува и получения мацерат се отделя. Остатъка отново се залива с 
разтворител и се оставя да престои 6 часа. Извлекът се отлива, остатъкът се 
изстисква. Процеса протича при стайна температура. Получените извлеци се 
обединяват и се съхраняват при 10 оС, след което се филтруват.  

2.2.3. Мацерация при повишена температура 

Процеса се провежда аналогично на процеса мацерация, при температура 
50оС. 

2.2.4. Мацерация под въздействие на ултразвук 

Мацерацията се провежда в ултразвукова вана, под въздействие на 35 
kHz ултразвук, съответно за 60 и 120 min, при нормална и повишена 
температура 50оС. 

2.3. Получаване на сух екстракт 

Сухият екстракт е приготвен с помощта на разпръсквателна сушилня 
Mini Spray Dryer B-290, BUCHI (BÜCHI Labortechnik). Етанолните извлеци и 
диспергирания колоиден силициев диоксид се хомогенизират предварително и 
по време на целия процес на разпръсквателно сушене, чрез разбъркване с 
електромагнитна бъркалка, при 300 rpm. С помощта на перисталтична помпа, 
разтворите се отвеждат към дюзата за разпрашаване, с отвор 0,7 mm. 
Налягането на използвания газ (азот) се поддържа постоянно по време на 
процеса – 6 bar, при скорост на газовия поток 600 l/h, скорост на 
перисталтичната помпа 15%, входяща температура от 140 оС и аспирация 95%.  

3. Определяне размера на частиците на получения сух екстракт 

Определянето на средния размер и медианен диаметър на частиците на 
сухия екстракт се извършва с анализатор на сухи и мокри дисперсии LS 13 320, 
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Beckman Coulter, USA, снабден с торнадо система за прахообразни образци 
(Tornado Dry Powder System, DPS). Маса на изследваната проба 5 g.  

Микроскопското наблюдение се извършва на оптичен микроскоп Leica 
DM2000 LED (Leica Microsystems, Germany), снабден с камера (Leica DMC 
2900) и софтуер за обработка на образи (Leica Application Suite, LAS).  

4. Фитохимичен анализ на получените екстракти 

4.1. Метод 1  

HPLC метод за едновременно определяне на рутин, кверцетин, бетулин 
и бетулинова киселина. Анализът се извършва на HPLC система Varian Prostar 
с колона Microsorb-MV C18 (150 mm × 4,6 mm, 5 μm) и PDA детектор. 
Използвана е подвижна фаза А (H2O, рН=3): В (СН3СN) (Labscan) в градиентен 
режим от 90(А):10(В) до 10(А):90(В) и скорост на потока 1 ml/min. Рутин и 
кверцетин се детектират при 368 nm, бетулинова киселина и бетулин при 210 
nm. Идентификацията на веществата се прави по времената на задържане 
спрямо тези на чистите такива, а количественото определяне – по метода на 
външния стандарт. Стандартната права е построена по 6 калибрационни нива, 
съответстващи на разтвори с концентрации 5; 10; 20; 30; 40; 50 μg/ml на смес 
от чистите вещества рутин, кверцетин, бетулинова киселина и бетулин, 
използвани като свидетели. Преди инжектиране анализираните разтвори се 
филтруват през микрофилтър (0,20μm). За обработка на данните е използван 
софтуер Star Chromatography Workstation Version 6.30 (build 5).  

4.2. Метод 2  

Анализът се извършва с колона Hitachi C18 AQ (250nm x 4.6mm, 5 µm). 
Използвана е подвижна фаза A (H2O, pH=3.7): B (ацетонитрил) в градиентен 
режим от 90А:10В до 10А:90В и скорост на потока 0,9 ml/min. Детекцията се 
извършва при 335nm. Идентификацията на веществата се прави по времената 
на задържане на чистите такива, а количественото определяне по метода на 
външния стандарт.  

Статистическата достоверност на разликите се оценява с помощта на 
критерия t за сравняване на показатели за относителен дял, при ниво на 
значимост α<0.05. Резултатите са представени като средна стойност ± 
стандартно отклонение. 
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5. Проучване на някои биологични ефекти на получените екстракти 

5.1. Антимикробна активност in vitro  

In vitro изпитване на антимикробната активност е проведено върху 
бактериални изолати от урини: 

- Staphylococcus aureus 
- Escherichia coli 
- Candida albicans 

Сухият екстракт, разтворен в 1% DMSO и дестилирана вода е добавен 
към 24 часови бульонни култури на S. aureus, E. coli и C. Аlbicans (плътност 0,5 
по скалата на McFarland) в крайни концентрации 1, 2, 4, 10, 20, 24, 40, 50 и 100 
mg/ml. Третираните култури се инкубират в продължение на 24 и 48 часа. Като 
контрола са използвани нетретирани микробни култури. Ефекта от третирането 
е отчетен по микробното число (Colony-forming units, CFU) в 5% кръвен агар 
(за E. coli и S. aureus) и Кандида Хром агар (за C. albicans). Резултатите са 
представени като средни стойности, ±SD от три независими измервания.  

5.2. Антипролиферативна активност in vitro  

За проучване на антипролиферативната активност са използвани 
клетъчните линии: 

- L5178Y миша лимфомна клетъчна линия  

- McCoy-Plovdiv безсерумна клетъчна линия  

- PC3- клетки от карцином на простатата 

- HepG2- клетки от чернодробен карцином 

- SCP-1- мезенхимни стволови клетки 

Моделният екстракт е разтворен в 10% DMSO и е стерилизиран чрез 
филтруване. Крайните концентрации, които са използвани са: 125, 250, 500, 
750, 1000, 1500, 2000 и 3000 μg/ml. 

Мишите лимфомни клетки от линията L5178Y са посяти в 24-ямкови 
плаки с начална концентрация 2х105 клетки/ml. Клетките са инкубирани с 
различни концентрации на екстракта за 2, 4 и 24 часа. Броя на клетките и 



Материали и методи 

13 

клетъчната виталност са отчетени 24 часа след третирането с хемоцитометър, 
чрез метода на изключване с разтвор на Trypan blue. Методът се основава на 
факта, че живите клетки с интактна мембрана не пропускат синьото багрило и 
остават неоцветени, докато мъртвите клетки поемат багрилото и се оцветяват в 
синьо.  

Клетките от безсерумната клетъчна линия McCoy-Plovdiv са посяти в 96-
ямкови плаки (200 μl суспензия на ямка, с концентрация 2х105 клетки/ml). След 
24 часа, те са третирани с екстракта, в избраните концентрации за 2, 4 и 24 часа. 
След 24 часов инкубационен период е направена микроскопска оценка на 
морфологичния статус и виталността. Оценката на клетъчната жизненост е 
проведена чрез Neutral red uptake test (NR). След периода на третиране, плаките 
се инкубират за 2 часа в среда, съдържаща неутрално червено (C15H17CIN4). 
След това клетките се промиват, багрилото се екстрахира и се измерва 
абсорбцията при 540 nm, с помощта на спектрофотометър. Апоптозата се 
определя чрез Анексин V-FITC кит за флуоресцентна микроскопия (BD 
Pharmingen). Ядреният хроматин в апоптотичните ядра се визуализира с 
флуоресцентното багрило Bisbenzimid H 33342. Резултатите са представени 
като средни стойности, ±SD от три независими измервания. 

5.3. Физиологичен тест in vitro за изследване влиянието на екстракта 
върху съкратителната активност на гладко-мускулни ивици. 

Препаратите са взети от стомах на плъх, отпрепарирани в циркуларно 
направление, без мукоза и са поставени в модифициран разтвор на Кребс (120 
NaCl, 5.9 KCl, 15.4 NaHCO3, 1.2 NaH2PO4, 1.2 MgCl2, 2.5 CaCl2, 11.5 глюкоза 
mmol/l). Разтворът е аериран (95 % О2 и 5% СО2) и темпериран (36±1°С) за да 
се създадат оптимални условия за проява на спонтанна съкратителна активност. 
Един грам преднатоварване (предварително натоварване) е приложено към 
тъканите. Равновесният период е един час.  

Евокираната съкратителна активност е предизвикана с KCl: 5, 50 и 100 
mmol/l (приблизително 5%, 40% и 80% деполяризация от мембранния 
потенциал на покой). Първоначалното преходно състояние (Фаза 1) и 
последващото устойчиво състояние (Фаза 2) са изследвани в присъствието на 
0,1 mg/ml и 0,3 mg/ml от екстракта. Регистрацията на изометричното 
напрежение се извършва с тензометричен мост и многоканален полиграф 
Linseis. Всички данни са изразени като процент от максималната KCl – 
контрактура. Резултатите са представени като средни стойности, ±SEM от най-
малко пет независими измервания. 
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5.4 Методи за изследване на антиоксидантната активност 

5.4.1 In vitro методи 

DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryl hydrazyl) – метод  

ABTS  (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) - метод  

ORAC (oxygen radical absorbance capacity) 

HORAC (hydroxyl radical averting capacity) 

5.4.2 In vivo методи 

Определяне на желязо редуциращата способност на плазмата (FRAP) 

Методът се основава на редукцията на фери-трипиридил-триазин (Fe2+ 
TPTZ) до феро-трипиридил-триазин (Fe3+ TPTZ), който има наситено синьо 
оцветяване. Антиоксидантната активност се оценява по повишението на 
абсорбцията, причинено от формирането на феро-йона. Реакцията е 
неспецифична и промяната в абсорбцията е пряко свързана с тоталната 
редуцираща сила на антиоксидантните компоненти в реакционната смес, 
действащи като донори на електрони. 

За целите на изпитването се използват 36 мъжки бели плъхa Wistar с 
тегло 200-250 g. Животните се отглеждат при стандартни лабораторни условия 
и свободен достъп до храна и вода. Животните са разделени в 4 групи по 9, 
както следва: 

Група I – Контролна група – Физиологичен разтвор (0,9 % NaCl) 

Група II – Референтна група с Тролокс - 160 mg/kg bw 

Група III – Опитна група 1 - Екстракт 100 mg/kg bw  

Група IV – Опитна група 2 - Екстракт 500 mg/kg bw 

Опитът е проведен остро и хронично. При хроничния опит, изследваните 
разтвори се прилагат ежедневно, перорално (със сонда), на опитните животни 
в равни обеми. На 14-я ден те се декапитират под етерна наркоза. Извършва се 
кръвна колекция. Пробите се центрофугират и се отделя кръвна плазма за 
изследване на антиоксидантната активност. При острия опит, 
експерименталните животни се сондират еднократно и след 60 min се 
декапитират под етерна наркоза. Извършва се кръвна колекция и отделяне на 
кръвна плазма.  
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Опитът с животни е одобрен от Българска агенция по безопасност на 
храните, с разрешително номер 147, валидно до 05.08.2021г.  

6. Технологично разработване и биофармацевтично 
охарактеризиране на таблетки с модифицирано освобождаване. 

Разработването на моделни таблетни състави с изменено освобождаване, 
съдържащи сух екстракт е направено с помощта на 33 пълен факторен дизайн. 
Таблетките са приготвени по метода на влажно гранулиране с маса 0,700 g. 
Използвани са различни концентрации и съотношения от хидрофобния 
полимер етилцелулоза (EC) и хидрофилния полимер хидроксипропил метил 
целулоза (HPMC) (EC/HPMC съответно 40/60, 25/75 и 10/90), при вариране на 
вискозитета на използваната HPMC (съответно К4М - 500 kDa, К15М - 750 kDa 
и К100М - 1150 kDa), като са приложени различни сили на пресуване на 
таблетките (1t, 1.5t и 2t) (табл. 1). 

Таблица 1. Състав на таблетните модели и условия на получаване      

Модел Екстракт 
(g) 

EC 
(g) 

HPMC 
(g) 

Талк 
(g) 

Mg 
стеарат 
(g) 

Маса на 
таблетката (g) 

Сила на 
пресуване (t) 

Молекулна маса 
HPMC (kDa) 

F1 0,500 0,072 0,108 0,014 0,006 0,700 1 500 
F2 0,500 0,072 0,108 0,014 0,006 0,700 1,5 500 
F3 0,500 0,072 0,108 0,014 0,006 0,700 2 500 
F4 0,500 0,072 0,108 0,014 0,006 0,700 1 750 
F5 0,500 0,072 0,108 0,014 0,006 0,700 1,5 750 
F6 0,500 0,072 0,108 0,014 0,006 0,700 2 750 
F7 0,500 0,072 0,108 0,014 0,006 0,700 1 1150 
F8 0,500 0,072 0,108 0,014 0,006 0,700 1,5 1150 
F9 0,500 0,072 0,108 0,014 0,006 0,700 2 1150 
F10 0,500 0,045 0,135 0,014 0,006 0,700 1 500 
F11 0,500 0,045 0,135 0,014 0,006 0,700 1,5 500 
F12 0,500 0,045 0,135 0,014 0,006 0,700 2 500 
F13 0,500 0,045 0,135 0,014 0,006 0,700 1 750 
F14 0,500 0,045 0,135 0,014 0,006 0,700 1,5 750 
F15 0,500 0,045 0,135 0,014 0,006 0,700 2 750 
F16 0,500 0,045 0,135 0,014 0,006 0,700 1 1150 
F17 0,500 0,045 0,135 0,014 0,006 0,700 1,5 1150 
F18 0,500 0,045 0,135 0,014 0,006 0,700 2 1150 
F19 0,500 0,018 0,162 0,014 0,006 0,700 1 500 
F20 0,500 0,018 0,162 0,014 0,006 0,700 1,5 500 
F21 0,500 0,018 0,162 0,014 0,006 0,700 2 500 
F22 0,500 0,018 0,162 0,014 0,006 0,700 1 750 
F23 0,500 0,018 0,162 0,014 0,006 0,700 1,5 750 
F24 0,500 0,018 0,162 0,014 0,006 0,700 2 750 
F25 0,500 0,018 0,162 0,014 0,006 0,700 1 1150 
F26 0,500 0,018 0,162 0,014 0,006 0,700 1,5 1150 
F27 0,500 0,018 0,162 0,014 0,006 0,700 2 1150 
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За пълноценна оценка на статистическата значимост на влиянието на 
отделните фактори, както и комбинацията от тях, беше приложен пълен 33 
факториален дисперсионен анализ (ANOVA). Бяха определени 3 фактора 
(независими променливи), които да бъдат изучавани в експериментален дизайн 
на три нива: ниско (-1), средно (0) и високо (+1), съответно влияние на 
съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC), влияние на 
молекулната маса на HPMC и влияние на силата на пресуване (табл. 2, табл. 3). 
Оценено е тяхното влияние върху зависимата променлива t80, отразяваща 
времето, необходимо за освобождаване на 80% от включения в таблетката 
екстракт. Разработени са 27 таблетни модела (от F1 до F27), включващи всички 
възможни комбинации от променливи.   

Таблица 2. Нива на вариране на независимите променливи 

Независима 
променлива / ниво 

+1 0 -1 

EC/HPMC  (%) 
 

40/60 
 

25/75 10/90 

Молекулна маса HPMC 
(кDa)  

1150 750 500 

Приложена сила на 
пресуване (t) 

2  1,5  1  

 

Таблица 3. 33 пълен факториален дизайн при разработване на таблетните 
модели 

B C А 
Молекулна 

маса 
Сила на 

пресуване 
Модел +1 Модел 0 Модел -1 

-1 
 

-1 
 

-1 

-1 
 
0 
 

+1 

F1 
 

F2 
 

F3 

+1, -1, -1 
 
+1, -1, 0 
 
+1, -1, +1 

F10 
 

F11 
 

F12 
 

0, -1, -1 
 
0, -1, 0 
 
0, -1, +1 

F19 
 

F20 
 

F21 

-1, -1, -1 
 
-1, -1, 0 
 
-1, -1, +1 

0 
 

0 
 

0 

-1 
 
0 
 

+1 

F4 
 

F5 
 

F6 

+1, 0, -1 
 
+1, 0, 0 
 
+1, 0, +1 

F13 
 

F14 
 

F15 
 

0, 0, -1 
 
0, 0, 0 
 
0, 0, +1 

F22 
 

F23 
 

F24 

-1, 0, -1 
 
-1, 0, 0  
 
-1, 0, +1 

+1 
 

+1 
 

+1 

-1 
 
0 
 

+1 

F7 
 

F8 
 

F9 

+1, +1, -1 
 
+1, +1, 0 
 
+1, +1, +1 

F16 
 

F17 
 

F18 

0, +1, -1 
 
0, +1, 0 
 
0, +1, +1 

F25 
 

F26 
 

F27 

-1, +1, -1 
 
-1, +1, 0 
 
-1, +1, +1 
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6.1. Приготвяне на гранулната маса по метода на влажно гранулиране 
и таблетиране 

Необходимите количества етилцелулоза, хидроксипропилметилцелулоза 
и сух екстракт се смесват, оситняват и пресяват през сито с размер на светлия 
отвор 0,5 mm. Влажното смесване се осъществява с постепенното добавяне на 
етанол 96% при непрекъснато хомогенизиране. Процеса на навлажняване 
продължава, до получаване на маса, подходяща за гранулиране. Гранулирането 
се извършва на гранулатор ERWEKA AR 403 FGS, през сито с размер на 
отворите 2 mm. Влажната гранулна маса се суши в сушилен шкаф при 
температура 45 °C до остатъчна влажност не повече от 3,5 %. Регранулирането 
се извършва през сито с размер на отворите 1,6 mm. Готовата гранулна маса се 
опудря с необходимите количества талк и магнезиев стеарат в продължение на 
5 минути. Таблетирането се извършва на еднопозиционна ударна таблетна 
машина ERWEKA EP-1 с поансони 13 mm и три различни сили на пресуване.  

6.2. Изследване реологичната характеристика на получените гранулни 
модели и определяне контролните показатели на получените таблетки 

Определени са реологичните характеристики на получените 9 модела 
гранулни смеси (G1-G9) съгласно фармакопейните методи за оценка на 
реологичните характеристики. Измерени са ъгъла на покой и скоростта на 
течене, индекс на компресируемост (индекс на Кар) и съотношение на Хауснер. 
На готовите 27 таблетни модела (F1-F27) са определени контролни показатели, 
според описаните в Европейска Фармакопея 9 тестове, съответно: маса и 
равномерност на масата, изтриваемост, разпадаемост, механична якост 
(устойчивост на счупване). Анализите са извършени с лабораторна апаратура – 
апарат за определяне на насипен обем и обем след стръскване (ERWEKA - 
SVM201), апарат за определяне разпадаемост на твърди лекарствени форми 
(ERWEKA - ZT 121), апарат за определяне механична якост на таблетки 
(ERWEKA - TBH125), фриабилатор (ERWEKA - TA 120).   

6.3. In vitro освобождаване и профили на разтваряне 

За определяне на освободения хиперозид от таблетните модели е 
използван тест за определяне степента на разтваряне, апарат 2, Ph.Eur (Sotax 
CH 4123), среда за изпитване 900 ml, температура 37°С ±0,5 и обороти на 
бъркалката 150 об/мин. През определените периоди от време, установени 
опитно, се вземат проби от 5ml, филтруват се през филтър 45 µm, възстановява 
се еквивалентно количество чиста среда. В пробите се определя 
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концентрацията на хиперозид с помощта на високоефективна течна 
хроматография (“Метод 2“ описан в Материали и методи (4.2). 
Освобождаването на хиперозид от таблетните модели е проследено за период 
от 8 часа. Профилите на разтваряне на всички изследвани състави са фитирани 
към кинетични модели от нулев порядък, първи порядък, Higuchi и Korsmeyer-
Peppas.  
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Събиране, идентифициране и стандартизиране на растителната 
дрога 

При макроскопското и микроскопско наблюдение, по характерните ѝ 
морфологични характеристики дрогата е идентифицирана като листа от Betula 
pendula, Betulaceae. Региона на събиране е характерен с широко 
разпространение на бяла бреза, в диапазона от 750–800 до 1750–1850 надм. вис. 
(e-ecodb.bas.bg/rdb/bg).  

След изсушаване и оситняване, измерената остатъчна влага в дрогата е 
7,6 %. Определените чужди примеси са съответно 0,1% неорганични и 0,3 % 
органични примеси.  

Съдържанието на общи флавоноиди в дрогата е определено по метода на 
Ph. Eur. 7, описан в т. 1.5, глава „материали и методи”. Определеното 
съдържание на общи флавоноиди в дрогата е 3,7 %. То отговаря на 
фармакопейните изисквания и е в съответствие със стойностите, докладвани от 
други авторски колективи (Christova-Bagdassrian et al., 2014).  

2. Получаване на моделни екстракти от листа на Betula pendula 

2.1 Влияние на методите за извличане върху концентрацията на 
БАВ 

Разработени са различни технологични модели за получаване на 
екстракти от листа на бреза. Проучено е влиянието на различните фактори, 
повлияващи процеса на извличане на биологично активните вещества: метод 
на извличане, концентрация на извлечителя, работни параметри и условия 
(повишена температура, ултразвуково въздействие) на процеса, посредством 
количественото им определяне чрез високоефективна течна хроматография.  

Различните моделни екстракти са получени чрез класическите методи на 
мацерация и перколация, и при вариране на технологични параметри като 
концентрация на използвания извлечител и температура. Освен това, с цел 
подобряване извличането на БАВ са разработени и модели, получени чрез 
извличане под влиянието на ултразвук.  

В таблица 4 са представени различните моделни екстракти с тяхното 
означение, метод на извличане и условия на процеса. 
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Таблица 4. Получени моделни екстракти, метод на извличане и работни 
параметри. 

 
Модел Означение Метод за 

извличане 

Извлечител 
 

Tемпература Ултразвук 

Модел 1 М1 Мацерация 60% EtОН - - 

Модел 2 М2 Мацерация 60% EtOH 50 °С - 

Модел 3 М3 Мацерация 70% EtOH - - 

Модел 4 М4 Мацерация 96% EtOH - - 

Модел 5 P1 Перколация 60% EtОН - - 

Модел 6 P2 Перколация 70% EtOH - - 

Модел 7 P3 Перколация 96% EtOH - - 

Модел 8 MUS1 Мацерация 60% EtОН - 35 kHz (60min) 

Модел 9 MUS2 Мацерация 70% EtOH - 35 kHz (60min) 

Модел 10 MUS3 Мацерация 70% EtOH 50 °С 35 kHz (60min) 

Модел 11 MUS4 Мацерация 70% EtOH - 35 kHz (120min) 

Модел 12 MUS5 Мацерация 96% EtOH - 35 kHz (60min) 

Модел 13 Dry Разпръсквате
лно сушене 

   

 

Моделите от 1 до 4 (М1-М4) са получени чрез класически метод на 
мацерация, при вариране концентрацията на извлечителя (60%, 70%, 96% 
EtOH). Модел М2 е получен при повишаване на температурата до 50 °С. 
Моделите 5, 6 и 7 са получени чрез метода на перколация, при използване на 
различни концентрации етанол (P1-P3). Същите концентрации на извлечителя 
са използвани и при получаване на моделите 8 – 12, при които процеса на 
извличане протича под влиянието на ултразвук (MUS1- MUS5). Модел 13 (Dry) е 
получен чрез метода на разпръсквателно сушене, с експериментално 
установени оптимални работни параметри (глава „материали и методи” т. 2.4).  

 
За фитохимичното охарактеризиране и съпоставянето на получените 

моделни екстракти е определено съдържанието на избрани биологично активни 
вещества, характерни за използваната дрога – флавоноидите рутин, кверцетин 
и хиперозид и тритерпените бетулин и бетулинова киселина. За 
идентифицирането и количественото определяне на изследваните вещества са 
използвани методи на високоефективната течна хроматография, разработени за 
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целите на изпитването (глава „материали и методи” т.4). По описания метод 1 
се определят бетулин и бетулинова киселина. С цел по-точното определяне на 
флавоноидите рутин и кверцетин, както и за идентифицирането на 
неизяснената по метод 1 структура (хиперозид), с отчетлив пик близо то този 
на рутина е разработен и метод 2.  

На фиг. 2 са представени характерните абсорбционни спектри на 
детектираните флавоноиди рутин, кверцетин и хиперозид.  

 

 

Фигура 2. Абсорбционни спектри на рутин, хиперозид и кверцетин 

Идентификацията на веществата, избрани за стандартизиране на 
получените моделни екстракти се извършва по времената на задържане спрямо 
тези на чистите вещества. На Фиг. 3 а) и b) са представени хроматограми на 
стандартна, моделна смес от флавоноиди (рутин, хиперозид, кверцетин) (3а) и 
тритерпени (бетулин и бетулинова киселина) (3b), а на Фиг. 4 - на моделен 
екстракт MUS2.  
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   3 а) 

 
3 b) 

Фигура 3. Хроматограми на стандартни смеси от рутин, хиперозид и 
кверцетин (а) и бетулин и бетулинова киселина (b). 

 

  

4 а)                                                          4 b) 

Фигура 4. Хроматограми на моделен екстракт MUS2 
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Представените хроматограми показват, че избраните методи и условия 
дават възможност за идентифициране и количествено определяне на избраните 
БАВ.  

На таблица 5 са представени концентрациите на екстрахираните 
биологично активни вещества, в зависимост от използвания метод на извличане 
и работни параметри.  

Таблица 5. Концентрация на рутин, кверцетин, бетулин, бетулинова киселина 
и хиперозид, в получените моделни екстракти (µg/g)*. 

Модел Рутин (µg/g) Кверцетин 

(µg/g) 

Бетулинова 
к-на (µg/g) 

Бетулин 

(µg/g) 

Хиперозид 

(µg/g) 

М1 135,6 ±2,6 146,2 ±7,4 61,2 ±6,3 678 ±4,5 1645,2 ±9,2 
М2 146,9 ±5,2 132,4 ±8,5 75,6 ±4,8 956,5 ±2,2 1426,5 ±6,1 
М3 120,4 ±6,5 154,4 ±2,8 98,4 ±5,4 1824 ±3,9 2332 ±6,1 
М4 38,9 ±4,9 98,6 ±1,6 99,6 ±6,2 1235,2 ±4,3 1342,1±3,2 
P1 121,3 ±2,1 186,4 ±2,6 70,8 ±4,7 1592 ±4,9 3084,8 ±9,7 
P2 48,3 ±5,3 150 ±4,1 58 ±6,6 следи 2983,2 ±6,5 
P3 45,6 ±1,3 112,6 ±2,8 67,4 ±3,7 1344 ±5,6 1842 ±12,1 
MUS1 186,5 ±2,7 154 ±1,7 76 ±3,5 824 ±6,6 2762,8 ±5,9 
MUS2 167,2 ±5,8 248,8 ±3,4 112,6 ±4,4 1648 ±7,4 5424 ±8,7 
MUS3 88,8 ±1,4 129,2 ±1,9 19,2 ±5,8 1522 ±7,5 1687,2 ±6,4 
MUS4 66,4 ±7 113,2 ±2,7 20,8 ±1,1 1465,6 ±9,9 1578,4 ±4,9 
MUS5 22,4 ±6,3 111,8 ±1,8 96 ±2,6 1530,2 ±6,7 1604,8 ±5,5 
Dry 978,6 ±7,2 1360 ±4,6 292,4 ±4,5 2198,3 ±3,9 12824 ±6,7 

*Резултатите са представени като средна стойност от три 
измервания ± SD 

Данните от табл. 5 показват, че използването на различни технологични 
подходи и извлечители обуславя разликата в концентрацията на биологично 
активните вещества. Класическите методи на извличане мацерация и 
перколация показват сходни резултати по отношение концентрацията на 
веществата в получените извлеци. Рутин се екстрахира в значително по-висока 
степен, при по-ниска концентрация на етанол (60%, 70% EtOH, съответно 135,6 
µg/g и 120,4 µg/g). Повишаването на температурата допълнително 
интензифицира процеса и води още повече до повишаване концентрацията на 
рутина (146,9 µg/g при модел М2, получен при повишаване на температурата до 
50 °С). За сравнение, модела М4 получен по същия метод на мацерация, но с 
96% EtOH показва съдържание 38,9 µg/g. Подобна зависимост се наблюдава и 
при хиперозида. Моделите получени по метода на мацерация с 60% и 70% EtOH 
(М1 и М3) показват съдържание на хиперозид съответно 1645,2 µg/g и 2332 µg/g, 
за разлика от модела, получен с EtOH 96% (М4), който се отличава с по-ниски 
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стойности – 1342,1 µg/g. Това може да се обясни с тяхната гликозидна 
структура, и като полярни съединения, преимущественото им разтваряне в по-
полярен извлечител. За разлика от тях, неполярните структури на бетулина и 
бетулиновата киселина вероятно са причината за по-доброто им извличане с 
по-неполярния, високо концентриран EtOH 96% (концентрацията на бетулин в 
модел М4, получен с EtOH 96% е 1235,2 µg/g, докато при модел М1, получен с 
60% EtOH е почти два пъти по ниска - 678 µg/g). 

Както е известно, процеса на извличане на БАВ се интензифицира под 
въздействието на ултразвукови полета с определен интензитет. Редица автори 
докладват за подобряване извличането на БАВ от растителни дроги при 
прилагането на ултразвук (Handa et al., 2008; Trusheva et al., 2007; Yingngam et 
al., 2014). Основните параметри, характеризиращи процеса са интензитет на 
лъчението (обикновено се използва ултразвуково лъчение с честота в диапазона 
от 20 до 40 kHz) и времето на въздействие. Ето защо бяха разработени моделни 
екстракти, получени под въздействието на ултразвук, с цел получаване на 
извлеци с високо съдържание на БАВ.  

От получените резултати в табл. 5 е видно, че ултразвуковото 
въздействие интензифицира процеса на извличане и води до по-високи 
концентрации на изследваните вещества в моделните екстракти, като в някои 
случаи промяната е почти два пъти повече. Модел M1, получен чрез класически 
метод на мацерация с 60% EtOH показва съдържание на хиперозид 1645,2 µg/g. 
За сравнение, модел MUS1 също получен с 60% EtOH, но под въздействието на 
ултразвук (35 kHz за 60min) показва съдържание на хиперозид 2762,8 µg/g. 
Подобна тенденция се наблюдава и при останалите изследвани вещества. 
Моделите MUS2 и MUS4 са получени с един и същ извлечител 70% EtOH, но при 
различно време на ултразвуково въздействие (съответно 60 и 120 мин). При 
MUS4, получен при 120 min въздействие, се наблюдава значително понижение в 
концентрацията на рутин и хиперозид, както и по-слабо понижение в 
концентрацията на бетулин. Видно е, че с по-нататъшното увеличаване на 
времето на ултразвуково въздействие се наблюдава спад в концентрацията на 
БАВ. Подобна зависимост е докладвана и от други автори, при изследване 
влиянието на ултразвуковото въздействие, при извличането на флавоноиди, 
фенолни киселини и др. (Ma Ya-Qin et al., 2008; Khan et al, 2010). Това вероятно 
може да се обясни с протичането на разпадни процеси при дългото въздействие 
с ултразвук. Рутина например лесно деградира при хидролиза до съоветния 
агликон – кверцетин, което би могло да обясни и леко завишените нива на 
кверцетин в модел МUS4, получен при 120 min време на въздействие (262,4 
µg/g).  
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На фиг. 5 е представена графично концентрацията на изследваните БАВ 
в получените моделни извлеци. 

 

Фигура 5. Съдържание на рутин, кверцетин, бетулинова к-на, бетулин и 
хиперозид, в получените моделни екстракти.  

Фигура 6 представя сравнително съдържанието на изследваните 
биологично активни вещества в изходния моделен екстракт (MUS2), и получения 
от него сух, екстракт – модел 13 (Dry).  

 

 

Фигура 6. Съдържание на рутин, кверцетин, бетулинова к-на, бетулин и 
хиперозид в моделни екстракти MUS2 и Dry.  
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От представените резултати, показващи съдържанието на избраните БАВ 
в моделните екстракти е видно, че с най-високо съдържание е модел MUS2, 
получен по метода на мацерация със 70% EtOH и ултразвуково въздействие 
(35kHz за 60 min). Този модел е избран като оптимален и от него, чрез описания 
метод на разпръсквателно сушене е получен сухият екстракт модел 13 (Dry).  

3. Получаване на сух екстракт и характеристика на частиците 

Сухият екстракт (модел 13) беше получен чрез метода на 
разпръсквателно сушене, при работни параметри – налягане на азота 6 bar, 
скорост на газовия поток 600 l/h, входяща температура от 140 оС и аспирация 
95%. Полученият екстракт представлява фин, кафеникаво-зелено оцветен прах 
с характерна миризма. За определяне на физико-механичните характеристики 
на индивидуалните частици беше направено изследване на средния размер на 
частиците и разпределението им по големина по описания в „материали и 
методи” т.3 метод. От резултатите, представени на фигура 7 е видно, че се 
наблюдава мономодално разпределение, при среден диаметър 63,87 µm. 
Наблюдаваните фракции с размери около 200 – 300 µm вероятно са агрегати, 
дължащи се на съдържанието на смолисти и други високомолекулни вещества, 
които могат да са причина за слепването на частиците.  

 

Фигура 7. Разпределение на частиците по големина на сух екстракт 
(Dry). 

Получените резултати се потвърждават и от микроскопското изследване 
на сухия екстракт. На фиг. 8 са представени фотомикрографии на изследвания 
екстракт (Dry). Добре визуализирана е сферичната форма на частиците на 
екстракта, както и склонността им да агрегират, образувайки агломерати с по-
големи размери.  
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Фигура 8. Фотомикрографии на изследвания сух екстракт (Dry). 
Увеличение 200х 

Опитно установените параметри на процеса и използването на дюза с 
отвор 0,7 mm водят до получаването на сух екстракт с подходящи 
характеристики на частиците, за последващото му включване в твърда 
дозирана лекарствена форма, чрез метода на таблетиране след влажно 
гранулиране.  

4. Проучване на някои биологични ефекти на получения сух 
екстракт от листа на бреза 

За проучване на биологичната активност (антиоксидантна, 
антимикробна, спазмолитична и антипролиферативна) е използван сухият 
екстракт модел 13 (Dry).  

4.1. Антиоксидантната активност  

Съществуват редица методи за определяне на антиоксидантната 
активност, като повечето от тях се основават на генерирането на радикали, 
действащи по различен механизъм. С цел цялостното охарактеризиране на 
антиоксидантния потенциал е препоръчително той да бъде оценен чрез няколко 
метода (Huang et al, 2005; Denev et al., 2010). Антиоксидантните свойства на 
сухия екстракт от листа на бреза бяха проучени чрез различни методи in vivo и 
in vitro – FRAP, DPPH, ABTS, ORAC, HORAC. Избраните методи обхващат 
различни аспекти на антиоксидантното действие и дават пълноценна представа 
за антиоксидантния потенциал на екстракта. Някой от тях оценяват активността 
срещу различни радикали (ABTS•+, DPPH•+, пероксилен радикал (RXOO•) и 
др.), докато други (HORAC) измерва металната хелатираща активност на 
антиоксидантите в състава, в условията на Fenton – подобна реакция, а 
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следователно и защитната способност срещу образуване на високореактивен 
хидроксилен радикал.  

4.1.1 In vitro методи 

DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryl hydrazyl) метод 

Проведеният антиоксидантен тест отчита способността на растителния 
екстракт да редуцира стабилния DPPH радикал. Методът е базиран на 
електронен трансфер, предизвикващ поява на виолетово оцветяване, което се 
измерва UV – спектрофотометрично. За сравнение е използвана аскорбинова 
киселина, като референт с установен висок антиоксидантен потенциал. 
Спектрофотометричният анализ показва намаляване на абсорбцията на 
изследваните проби с увеличаване на концентрацията. В приложените ниски 
концентрации от 0,04 до 5 µg/ml екстрактът показва тенденция към повишаване 
на радикал редуциращата активност (%I), но с много слаби изменения. С 
увеличаване на концентрацията над 5 µg/ml се наблюдава пропорционално 
увеличаване на редуциращата активност, като при концентрации от около 80 
µg/ml екстракта достига максималната ѝ стойност от 97%. За сравнение, 
приложената аскорбинова киселина редуцира активно радикала при 
концентрации над 0,5 µg/ml, като достига своята максимална редуцираща 
активност при концентрации около 5 µg/ml. Наблюдава се линейна зависимост 
между концентрацията на приложените вещества и %I, в определени 
концентрационни интервали: за сухия екстракт между 2,5 и 80 µg/ml (y = 
18,154x + 0,6359, R² = 0,9967), а за аскорбиновата киселина между 0,5 и 5 µg/ml 
(y = 14,57x + 6,612, R² = 0,9952) (Фиг. 9).  
 

 
Фигура 9. DPPH редуцираща активност на аскорбинова киселина и сух 
екстракт  

Съдържанието на биологично активни вещества с антиоксидантен 
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на стабилния 2,2-Diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) радикал и показва 
антиоксидантна активност, съизмерима с тази на аскорбиновата киселина.  

ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) - метод 

ABTS радикаловият метод на обезцветяване се базира на редукцията на 
ABST+ радикалите, предизвикана от антиоксидантните компоненти в 
растителния екстракт. Механизмът на реакцията включва способността на 
антиоксидантите да отдават електрон, което води до обезцветяването на 
радикала. Теста е проведен с концентрации на екстракта 10, 50, 100, 200, 400 и 
800 µg/ml. Резултатите показват подобна тенденция като тази, наблюдавана при 
DPPH радикал улавящият метод. Антирадикаловата активност на приложения 
сух екстракт е концентрация и време зависима (Фиг. 10). При приложената 
ниска концентрация от 10 µg/ml, след 30 min реакционно време, 
антиоксидантната активност на екстракта достига 41,03 %. С повишаване 
концентрацията на екстракта нараства и антиоксидантната активност, като при 
концентрация от 200 µg/ml тя е съответно 98,47% на 15-та минута и 99,46% на 
30-та минута реакционно време. Приложените концентрации от 400 и 800 µg/ml 
показват максимална антирадикалова активност още на втората минута 
реакционно време (˃99%). Получените резултати са в съответствие с данните, 
представени от Shalaby и съавт., при изследване на растителен екстракт с 
подобно полифенолно съдържание (Shalaby and Shanab, 2012). При приложена 
концентрация от 100 µg/ml, отчетената антиоксидантна активност е съответно 
78,5% и 94,8% на 2-та и 30-та минута (за сухия екстракт от листа на бреза в 
същата концентрация – 58% и 77,02%), а при концентрация 200 µg/ml съответно 
82,5% и 99% (71% и 99,5% за екстракта от бреза).  
 

 
 

Фигура 10. Антирадикалова активност на сухия екстракт в 
концентрации 10, 50, 100 и 200 µg/ml срещу ABTS радикал.  
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ORAC и HORAC методи 

ORAC методът се основава на измерване инхибирането на 
флуоресценцията на флуоресцеин при окислението му в присъствие на 
антиоксидант. Като генератор на свободни радикали се използва AAPH (2,2-
azobis 2-amidinopropane dihydrochloride). При другия приложен метод (HORAC) 
се измерва комплексообразуващата способност на компонентите притежаващи 
антиоксидантна активност в условия на реакция на Фентън, предизвикана от 
взаимодействие между Co(II) и Н2О2 и съответно отразява защитната 
способност срещу образуване на силно реактивоспособният хидроксилен 
радикал (Ou et al., 2002). 

Таблица 6. Полифенолно съдържание, стойности за ORAC и HORAC (тролокс 
еквивалент (TE/g) и галова киселина еквивалент (GAE/g)) 

Сух екстракт от бреза Полифеноли, 
GAE mg/1g 

ORAC 
µmol TE/g 

HORAC 
µmol GAE/g 

 128,45 1654,2 754,8 
 

Табл. 6 представя резултатите от изследване на полифенолното 
съдържание на тествания сух екстракт и антиоксидантната активност 
определена чрез приложените методи. Установеното високо полифенолно 
съдържание в сухия екстракт от листа на бреза е предпоставка за проява на 
висока антиоксидантна активност. Стойностите за ORAC и HORAC изразени 
съответно в тролокс еквивалент и еквивалент галова киселина на грам сух 
екстракт са в съответствие с данните, докладвани за различни растителни 
екстракти с подобно полифенолно съдържание (Wasek et al., 2015).  

4.1.2 In vivo методи 

Определяне на желязо редуциращата способност на плазмата (FRAP) 

За целите на изпитването бяха използвани 36 мъжки бели плъхa Wistar, 
разделени в 4 групи по 9, както следва: Група I (Контролна група – 
Физиологичен разтвор (0,9 % NaCl)); Група II (Референтна група с Тролокс - 
160 mg/kg bw); Група III (Опитна група 1 - Екстракт 100 mg/kg bw); Група IV – 
Опитна група 2 - Екстракт 500 mg/kg bw. Като референт е използван Тролокс 
(водоразтворим аналог на вит. Е), с доказана висока антиоксидантна активност. 
Опитът е проведен остро и хронично. След извършване на кръвна колекция 
пробите се центрофугират и се отделя кръвна плазма за изследване на 
антиоксидантната активност. Методът се основава на редукцията на фери-
трипиридил-триазин (Fe2+ TPTZ) до феро-трипиридил-триазин (Fe3+ TPTZ), 
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който има наситено синьо оцветяване. Антиоксидантната активност се оценява 
по повишението на абсорбцията, причинено от формирането на цветното 
съединение. Абсорбцията се измерва UV – спектрофотометрично. Реакцията е 
неспецифична и промяната в абсорбцията е пряко свързана с тоталната 
редуцираща сила на антиоксидантните компоненти на сухия екстракт, 
действащи като донори на електрони. 

Резултатите показват значително повишаване на плазмената 
актиоксидантна активност след еднократно и хронично приложение на 
синтетичния антиоксидант Тролокс, в сравнение с контролната група 
(p<0,0001). В групите, третирани еднократно с предложения сух растителен 
екстракт, в двете дози от 100 mg/kg и 500 mg/kg телесно тегло също се 
наблюдава повишаване на серумната антиоксидантна активност, в сравнение с 
контролната група (p<0,0001). При хронично приложение резултатите са 
подобни – екстракта, приложен в дози 100 mg/kg и 500 mg/kg повишава 
антиоксидантната активност в сравнение с физиологичен разтвор (съответно 
р<0,001 и p<0,0001). И при остро и при хронично третиране, по-високата 
приложена доза от екстракта от 500 mg/kg показва значително по-високи 
стойности, за отчетената плазмена антиоксидантна активност, в сравнение с 
групите третирани със 100 mg/kg (p<0,0001) (табл. 7 и 8). Очаквано, групите 
третирани с Тролокс показват най-съществено повишаване на серумната 
антиоксидантна активност, в сравнение с двете експериментални групи и 
контролата (p<0,0001) (Фиг.11).  

 

Фигура 11. Желязо редуцираща способност на кръвната плазма. Група 
I – Контролна група – Физиологичен разтвор (0,9 % NaCl); Група II – 
Референтна група с Тролокс - 160 mg/kg bw; Група III – Опитна група 1 - 
Екстракт 100 mg/kg bw; Група IV – Опитна група 2 - Екстракт 500 mg/kg bw. 

0,29 0,29

0,68

0,79

0,37
0,31

0,55
0,49

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

остър опит хроничен опит

Аб
со

рб
ци

я

FRAP

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4



Резултати и обсъждане 

32 

По-високите стойности, при хронично третираната с Тролокс група в 
сравнение с остро третираната вероятно се дължат на процеси на кумулация и 
повишаване на плазмената концентрация след многократно приложение. При 
групите третирани с изследвания екстракт обаче тенденцията се различава – по-
високи стойности се наблюдават при остро третираните групи, в сравнение с 
хронично третираните. Това би могло да се обясни с процесите на 
биотрансформация и елиминиране, протичащи в организма, което води до 
сравнително бързо понижаване на плазмената концентрация на биологично 
активните вещества, отговорни за антиоксидантния ефект на приложения 
екстракт. Подобни резултати са публикувани и от други авторски колективи 
(Cox C. et al. 2015). При изследване на бионаличността и метаболитните 
механизми на флавоноиди от групата на флавонолите, Mohsen и съавтори 
описват интензивния метаболизъм, който флавоноидите претърпяват след 
резорбция. Макар и немалка част от тях да се екскретира директно, някои 
флавоноиди и техни метаболити могат да бъдат открити в кръвта до няколко 
часа след тяхното приемане (Abd El Mohsen et al. 2002; Ramassamy C et al. 2006). 
Разработването на лекарствена форма с удължено освобождаване би могло да 
реши някои от проблемите, свързани с краткия престой в организма и да 
осигури поддържане на висока плазмена концентрация за по-дълъг период от 
време. 

Таблица 7. Серумна антиоксидантна активност след еднократно 
приложение 

Група N Mean±SD t P 
Control 10 0,28 ± 0,009 

99,714 <0,0001 
Trolox 160 mg/kg bw 10 0,67 ± 0,008 

Control 10 0,28 ± 0,009 
17,665 <0,0001 

Extract 100 mg/ kg bw 10 0,37 ± 0,012 
Control 10 0,28 ± 0,009 

62,644 <0,0001 
Extract 500 mg/ kg bw 10 0,55 ± 0,009 

Trolox 160 mg/kg bw 10 0,67 ± 0,008 
64,651 <0,0001 

Extract 100 mg/ kg bw 10 0,37 ± 0,012 
Trolox 160 mg/kg bw 10 0,67 ± 0,008 

31,961 <0,0001 
Extract 500 mg/ kg bw 10 0,55 ± 0,009 
Extract 100 mg/ kg bw 10 0,37 ± 0,012 

36,239 <0,0001 
Extract 500 mg/ kg bw 10 0,55 ± 0,009 
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Таблица 8. Серумна антиоксидантна активност след хронично приложение 

Група N Mean±SD t P 
Control 10 0,29 ± 0,012 

32,214 <0,0001 
Trolox 160 mg/kg bw 10 0,797 ± 0,046 

Control 10 0,29 ± 0,012 
4,272 <0,001 

Extract 100 mg/ kg bw 10 0,31 ± 0,008 
Control 10 0,29 ± 0,012 

39,915 <0,0001 
Extract 500 mg/ kg bw 10 0,49 ± 0,01 
Trolox 160 mg/kg bw 10 0,797 ± 0,046 

31,478 <0,0001 
Extract 100 mg/ kg bw 10 0,31 ± 0,008 
Trolox 160 mg/kg bw 10 0,797 ± 0,046 

19,401 <0,0001 
Extract 500 mg/ kg bw 10 0,49 ± 0,01 
Extract 100 mg/ kg bw 10 0,31 ± 0,008 

43,594 <0,0001 
Extract 500 mg/ kg bw 10 0,49 ± 0,01 

Резултатите, получени от различните in vivo и in vitro методи за 
изследване на антиоксидантната активност показват, че сухият екстракт от 
листа на бреза притежава висок антиоксидантен потенциал и би могъл да се 
използва като естествен източник на антиоксиданти.  

4.2. Антимикробна активност in vitro  

In vitro изпитването на антимикробната активност на сухият екстракт 
беше проведено върху бактериални изолати от урини: 

- Staphylococcus aureus 
- Escherichia coli 
- Candida albicans 
Бульонните култури бяха третирани с разтвор на екстракта в 1% DMSO 

и дестилирана вода, в нарастващи концентрации от 1 до 100 mg/ml. Резултатите 
от третирането, отчетени по микробното число в 5% кръвен агар показват 
бактерициден ефект върху 24-часовите култури на Staphylococcus aureus, 
третирани за 24 и 48 часа с екстракта в концентрации 10, 20, 40 и 100 mg/ml. 
Концентрация от 1 mg/ml от екстракта предизвиква бактериостатичен ефект 
върху S. aureus (103–104 Колония-формиращи единици (CFU)), докато 
нетретираните култури от контролната група показват CFU ˃ 105.  

Сухият екстракт от в концентрации 1, 10 и 20 mg/ml не повлиява растежа 
на Escherichia coli, като бактериалната култура показва CFU ˃ 105 след 
инкубиране с екстракта. Концентрациите от 40 mg/ml и 100 mg/ml обаче 
показват бактериостатичен ефект.  
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Концентрации от 1, 2, 4, 10, 24, 40, 50 mg/ml не повлияват растежа на 
Candida albicans, в сравнение с нетретираните култури (CFU ˃ 105) (Фиг. 12).  

 

Фигура 12. C.ablicans след третиране с екстракта за 24h (CFU ˃ 105) 

В обобщение, резултатите от микробиологичното изследване на сухият 
екстракт от листа на бреза показват, че Грам (+) Staphylococcus aureus са по-
податливи на бактериостатичното действие на екстракта, използван дори и в 
по-ниски концентрации, в сравнение с Грам (-) Escherichia coli. Гъбичките 
Candida albicans не се повлияват, независимо от приложената концентрация на 
екстракта.  

В други изследвания е демонстрирана антимикробната активност на 
етерично масло от листа на бреза срещу Legionella pneumophilla, Fusarium, 
Microsporum gypseum и Rhizopus spp. (Demirci F et al., 2000; Shimizu I et al, 
2009). По-нататъшни изследвания биха изяснили различната чувствителност на 
Грам (+) и Грам (–) бактерии и гъбичките към ефекта на екстракта от листа на 
бреза.  

4.3. Физиологичен тест in vitro за изследване влиянието на екстракта 
върху съкратителната активност на гладко-мускулни ивици 

На фигура 13 е представена механограма от in vitro изпитването на 
физиологичната активност на сухият екстракт върху препарат от стомах на 
плъх. Спонтанната съкратителна активност е показана с: тонично (ТТ) и 
фазично (PhT) напрежение, както и две фази от KCl – деполяризация. 
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Фигура 13. Механограма на проби от гладко-мускулни ивици, представяща 
амплитудите на тоничното напрежение (ТТ) и фазичното напрежение (PhT), 
първоначално преходно състояние – Фаза 1 (Phase 1) и последващо устойчиво 
състояние – Фаза 2 (Phase 2), на KCl – деполяризация  

Въвеждането на екстракта във ваната с гладко-мускулните влакна, в 
концентрация от 0.1 до 0.9 mg/ml има двуфазен ефект върху изометричното 
мускулно напрежение (съкращение). С нарастване на концентрацията 
екстракта повишава фазичната и тонична компонента на гладко-мускулните 
препарати. При по-високи концентрации обаче, екстракта инхибира 
спонтанната мускулна активност (Фиг. 14).  

 

Фигура 14. Доза/ефект крива при приложението на екстракта. Средните 
стойности на фазичната (PhT) и тоничната (ТТ) компонента са представени 
като средна стойност ±SEM от 10 (за PhT) и 5 (за ТТ) отделни проби. 

Стимулиращият ефект на екстракта в концентрации 0.1 mg/ml и 0.3 
mg/ml беше изследван чрез евокирана KCl-контрактура. Първоначалното 
преходно състояние – Фаза 1 и последващото устойчиво състояние – Фаза 2 са 
представени в присъствието на 0.1 mg/ml и 0.3 mg/ml от екстракта (фиг. 15). 
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                                      а)                                                                            б) 

Фигура 15. Ефект на  0.1 mg/ml и 0.3 mg/ml от екстракта върху KCl - 
контрактура Фаза 1 (а) и Фаза 2 (б). Резултатите са в средни стойности ±SEM  

 
Добавянето на екстракта към разтвора с гладко-мускулни ивици води до 

стимулиращ ефект върху спонтанната съкратителна активност. Интензитета на 
ефекта е пропорционален на концентрацията в дози от 0.3 до 0.5 mg/ml. 
Повишаването на дозата води до редуциране на ефекта. Този двуфазен профил 
на доза-ефект кривата подкрепя предположението за деполяризиращ ефект и 
увеличен Са2+ инфлукс през волтаж-зависимите калциеви канали (VOCCs) при 
ниските концентрации на екстракта. При по-висока концентрация, 
увеличаването на количеството на вътреклетъчен Са2+ вероятно активира К+ 

ефлукс през Са2+- зависимите К+ канали, хиперполяризира мембраната и води 
до релаксация на гладката мускулатура (Berridge MJ, 2012). При предварително 
третирани с екстракта мускулни ивици, Фаза 1 и Фаза 2 са значително 
променени при 100 mmol/l KCl (което съответства на 80% деполяризация на 
мембраната). Това подкрепя предположението, че екстракта повлиява 
комплексно сигналната система, а не просто активира волтаж-зависимите 
калциеви канали.  

4.4. Антипролиферативна активност in vitro  

За проучване на антипролиферативната активност на сухия екстракт от 
листа на бреза са използвани следните клетъчните линии: 

- L5178Y миша лимфомна клетъчна линия  
- McCoy - Plovdiv безсерумна клетъчна линия  
- HepG2- клетки от чернодробен карцином 
- PC3 - клетки от карцином на простатата 
- SCP-1- мезенхимни стволови клетки 
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Екстрактът, разтворен в 10% DMSO и стерилизиран чрез филтруване се 
прилага в нарастващи концентрации от 125 до 3000 μg/ml. Клетките са 
инкубирани с различни концентрации на екстракта за 2, 4 и 24 часа. Броя на 
клетките и клетъчната виталност са отчетени 24 часа след третирането с 
хемоцитометър, чрез метода на изключване с разтвор на Trypan blue.  

L5178Y миша лимфомна клетъчна линия 

На фиг. 16 са представени микрофотографии на клетките от линията 
L5178Y, третирани с екстракта за 4 часа. Редукцията на клетъчната численост 
се отчита за 2, 4 и 24 часа време на експозиция (фиг. 16а). За концентрация от 
1000 μg/ml се отчитат единични живи клетки само след 2 часа време на 
експозиция, докато след 4 и 24 часа, всички клетки са мъртви. С намаляване на 
концентрацията на екстракта се увеличава броя на оцелелите клетки. При 
концентрация от 125 μg/ml (за 4 и 24 часа време на третиране) оцелелите клетки 
са над 90%, докато на 2-я час от прилагането на екстракта няма мъртви клетки.  

 
Фигура 16. Микрофотографии на клетките от линията L5178Y, третирани с 
екстракта за 4 часа, в концентрации 250, 500, 750, 1000, 1500 μg/ml. Увеличение 
200х 
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Фигура 16 а). Клетъчна численост на мишата лимфомна клетъчна линия 
L5178Y, третирана с екстракта за 2, 4 и 24 часа, в концентрации 125, 250, 500, 
750, 1000 μg/ml 

Резултатите показват, че екстрактът предизвиква необратими 
морфологични промени в клетките от мишата лимфомна клетъчна линия 
L5178Y, само няколко часа след първоначалното третиране. 

McCoy - Plovdiv безсерумна клетъчна линия 
Промени в клетъчния монослой, при клетъчната линия McCoy-Plovdiv се 

наблюдават при концентрация на екстракта 250 μg/ml. Клетките придобиват 
кръгла форма, което е още по-силно изразено при концентрации от 500 и 750 
μg/ml (фиг. 17).  

 

Фигура 17. Микрофотографии на клетките от линията McCoy-Plovdiv, 
третирани с екстракта за 24 часа, в концентрации 250, 500, 750, 1000, 2000, 3000, 
5000 μg/ml. Увеличение 200х 

Въпреки това, при концентрации по-високи от 1000 μg/ml клетките не са 
окръглени. Те остават здраво свързани към субстрата, но със силно изменена 
морфология и виталност (фиг. 17а). 
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Фигура 17 а). Редуциране на клетъчната виталност, в култури от клетъчна 
линия McCoy-Plovdiv, третирани с екстракта за 2, 4 и 24 часа, в концентрации 
250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 μg/ml 

Увреждането на клетките е свързано с апоптотична програма, 
предизвикана от компонентите на екстракта. Това е потвърдено за клетките и 
от двата типа клетъчни култури. За мишите лимфомни клетки беше установено, 
че третирането с екстракта в концентрация 2000 μg/ml води до натрупване на 
протеина Анексин върху клетъчната мембрана, още на втория час. Анексина се 
свързва към фосфолипида фосфатидилсерин, транслоциран на външната страна 
на цитоплазмената мембрана. Това е ранна индикация за настъпила апоптоза. 
Тези резултати бяха потвърдени също и за клетъчните линии HepG2 и PC3.  

HepG2- клетки от чернодробен карцином 

 

Фигура 18. Микрофотографии на клетките от линията HepG2, третирани с 
екстракта за 24 часа, в концентрации 500, 1000, 1500, 2000, 3000 μg/ml. 
Увеличение 200х 
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На фигура 18 са представени микрофотографии на клетките от линията 
HepG2, третирани с екстракта за 24 часа. Видно е, че при прилагане на 
екстракта в концентрации от 500 μg/ml не се откриват съществени разлики с 
контролата. Само единични мъртви клетки. С повишаване на концентрацията 
обаче се наблюдава окръгляне на клетките, разрушаване на клетъчния 
монослой и увеличаване броя на мъртвите клетки. При концентрации над 2000 
μg/ml клетките остават свързани към субстрата, но са мъртви. 

 

Фигура 19). Микрофотографии на клетките от линията HepG2, третирани с 
екстракта за 3 часа, в концентрации 500, 1000, 2000, 3000 μg/ml. Увеличение 
200х 

На фигура 19 са представени резултатите, от използвания тест за ранна 
апоптоза с Анексин. Още в първите часове, когато няма други видими промени 
в ядрата, се наблюдава натрупване на анексина по външната страна на 
клетъчните мембрани, което е показател, че екстракта е инициирал процес на 
апоптоза. Забелязва се, че с увеличаване на концентрацията, расте и броя на 
апоптотичните клетки. Тенденцията се запазва и при клетъчната линия PC 3.  
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PC3 - клетки от карцином на простатата 

 

Фигура 20. Микрофотографии на клетките от линията PC 3, третирани с 
екстракта за 24 часа, в концентрации 500, 1000, 1500, 2000, 3000 μg/ml. 
Увеличение 200х 

На фигура 20 са представени микрофотографии на клетките от линията 
PC 3, третирани с екстракта за 24 часа. При концентрации по-високи от 1000 
μg/ml настъпва окръгляне на клетките, отделянето им една от друга, а при 
концентрации над 1500 μg/ml силно променена морфология и голям брой 
мъртви клетки.  

 

Фигура 21. Микрофотографии на клетките от линията PC 3, третирани с 
екстракта за 3 часа, в концентрация 1000 μg/ml. Увеличение 200х 

Тестът за апоптоза с Анексин (фиг. 21) показва, че само 3 часа след 
третиране с 1000 μg/ml от екстракта се наблюдават голям брой апоптотични 
клетки. 



Резултати и обсъждане 

42 

SCP-1- мезенхимни стволови клетки 

При мезенхимните стволови клетки обаче, ефекта на екстракта е много 
по-слабо проявен. Дори и при високи концентрации от 1000 и 3500 μg/ml се 
наблюдава запазен клетъчен монослой и само единични мъртви клетки, чието 
присъствие е нормално във всяка клетъчна линия (фиг.22).  

 

Фигура 22. Микрофотографии на клетките от линията SCP-1, третирани с 
екстракта за 24 часа, в концентрации 500, 1000, 3500 μg/ml. Увеличение 200х 

Тези резултати се потвърждават и от проведения тест с Анексин. На 
фигура 23 са представени микрофотографии на клетките от линията SCP-1, 
третирани с екстракта за 3 часа. Както беше споменато, екстракта повлиява 
много по-слабо мезенхимните стволови клетки, и дори и при по-висока 
концентрация от 2000 μg/ml се откриват само единични апоптотични клетки 
(фиг.23). 

 

Фигура 23. Микрофотографии на клетките от линията SCP-1, третирани с 
екстракта за 3 часа, в концентрация 2000 μg/ml. Увеличение 200х 
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Освен механизма на действие, клетъчната виталност беше отчетена и с 
МТТ тест. Фигура 24 показва зависимостта на оцелелите клетки в % спрямо 
приложената концентрация. Видно е, че с повишаване на концентрацията 
намалява броя на живите клетки. Тази зависимост концентрация/ефект е 
видима и за трите култури, но много по ясно изразена е динамиката на кривите 
за туморните клетки, в сравнение с мезенхимните стволови клетки, което 
показва много по-слабата им чувствителност към действието на екстракта.  

 

Фигура 24. Графика на зависимост на оцелели клетки (%) спрямо приложена 
концентрация на екстракта (µg/ml) 

Изчислена е IC 50 – теоретичната концентрация, при която 50% от 
клетките, в клетъчната култура са мъртви. Те са съответно: 

• За PC 3 – 795,1 μg/ml 
• За HepG2 – 936,6 μg/ml 
• За SCP-1 – 1736,4 μg/ml 

 
Резултатите от проучването на антипролиферативната активност 

показват, че екстрактът от листа на бреза притежава биологична активност, 
която се изразява в изменение на клетъчната морфология и предизвикване на 
клетъчна смърт чрез апоптоза. Налице е по-силно инхибиране на 
пролиферацията и по-ниска клетъчна виталност на туморните клетъчни 
култури, в сравнение с нормалните клетки. В литературата се откриват 
множество данни, показващи че съединения като бетулин и бетулинова 
киселина, индуциращи апоптоза и притежаващи антитуморна и 
антипролиферативна активност, са изолирани от различни части на бреза, както 
и от редица други растителни видове  (Akiyama et al., 2001; Grassman, 2005; 
Demirci et al., 2000; Shimizu et al., 2009; Demikhova et al., 2006).  
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5. Технологично разработване и биофармацевтично 
охарактеризиране  на таблетки с изменено освобождаване  

Имайки предвид резултатите от in vivo проучването на антиоксидантната 
активност на екстракта, предполагащи краткия му престой в организма, както 
и наличните литературни данни, за фармакокинетичните особености на 
основните биологично активни вещества, съдържащи се в него (интензивен 
метаболизъм и бързо елиминиране), си поставихме за цел разработването на 
таблетка с удължено освобождаване. За получаване на 27-те таблетни модела, 
формулирани с помощта на 33 пълен факторен дизайн и включващи всички 
възможни комбинации от променливи бяха разработени 9 гранулни модела (G1 

до G9), чрез метода на влажно гранулиране. 

5.1. Реологични характеристики на гранулните модели и определяне 
контролните показатели на получените таблетки 

 
На таблица 9 са представени резултатите от проведените реологични 

изпитвания на моделните гранули, получени след влажно гранулиране. 

Таблица 9. Реологични характеристики на гранулните модели 

Модел / 

Гранулнен 

модел 

Насипна 

плътност, ρ0, 

g/cm3 (±SD) 

Плътност след 

стръскване, ρs, 

g/cm3 (±SD) 

Съотношение 

на Хауснер 

(±SD) 

Индекс на 

Кар, % 

(±SD) 

Ъгъл на 

покой, ° 

(±SD) 

F1 

F2 

F3 

 

G1 0,67 ± 0,01 0,78±0,02 1,16±0,07 14,10±0,05 23,54±0,01 

F4 

F5 

F6 

 

G2 0,67±0,03 0,79±0,03 1,18±0,05 15,19±0,07 24,53±0,4 

F7 

F8 

F9 

 

G3 0,66±0,11 0,76±0,02 1,15±0,09 13,16±0,08 23,82±0,04 

F10 

F11 

F12 

 

G4 0,64±0,05 0,76±0,02 1,19±0,08 15,79±0,09 23,40±0,03 
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F13 

F14 

F15 

 

G5 0,63±0,05 0,77±0,05 1,22±0,06 18,18±0,07 25,68±0,02 

F16 

F17 

F18 

 

G6 0,65±0,03 0,77±0,06 1,19±0,07 15,58±0,10 22,96±0,02 

F19 

F20 

F21 

 

G7 0,65±0,04 0,78±0,09 1,2±0,12 16,67±0,14 24,56±0,06 

F22 

F23 

F24 

 

G8 0,63±0,04 0,77±0,04 1,22±0,09 18,18±0,09 24,6±0,04 

F25 

F26 

F27 

 

G9 0,63±0.05 0,76±0.09 1,21±0.07 17,11±0.07 24,13±0.05 

 

Всички измервания са проведени трикратно и резултатите са 
представени като средна стойност ±SD. 

Резултатите от проведените реологични изпитвания показват, че всички 
тествани модели отговарят на фармакопейните контролни показатели и 
притежават достатъчно добри реологични свойства, за да бъде извършен 
процеса на таблетиране. По отношение фактор на Хауснер всички изпитвани 
модели показват резултати под 1,25, което е показател за свободно течене. 
Коефициента на Кар, като показател за пресуемост за почти всички изследвани 
модели попада в графата „добро”, като само за гранулните смеси G5 и G8, от 
които се получават моделите F13,F14,F15 и съответно F22,F23,F24 попадат в 
графата „средно”. С изключение на гранулната смес G5 всички останали 
показват ъгъл на покой под 25°, което е показател за „отлично” течене. 

От представените 9 гранулни модела, при използване на три различни 
сили на пресуване (1t, 1.5t и 2t) са получени 27 таблетни модела.  

На таблица 10 са представени резултатите от определяне на контролните 
показатели на 27-те моделни таблетни състава - маса и  равномерност на масата, 
разпадаемост, изтриваемост и механична якост. 
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Таблица 10. Физико-механични характеристики на таблетките 
Модел Маса и равномерност 

на масата 

(средна маса, g (±SD)) 

Разпадаемост, 

min  

Изтриваемост, 

%(±SD) 

 

Механична 

якост, N 

(±SD) 

F1 0,710 ±0,02 > 30 мин 0,126 ±0,01 88 ±7,02 

F2 0,715 ±0,04 > 30 мин 0,098 ±0,01 120 ±9,23 

F3 0,709 ±0,02 > 30 мин 0,010 ±0,02 155 ±8,50 

F4 0,710 ±0,05 > 30 мин 0,122 ±0,01 96 ±11,60 

F5 0,713 ±0,09 > 30 мин 0,014 ±0,01 122 ±5,69 

F6 0,709 ±0,02 > 30 мин 0,010 ±0,02 158 ±5,80 

F7 0,706 ±0,03 > 30 мин 0,090 ±0,02 106 ±9,58 

F8 0,708 ±0,04 > 30 мин 0,092 ±0,02 132 ±10,02 

F9 0,705 ±0,02 > 30 мин 0,012 ±0,03 160 ±12,67 

F10 0,710 ±0,08 > 30 мин 0,110 ±0,03 95 ±8,41 

F11 0,712 ±0,05 > 30 мин 0,082 ±0,01 127 ±6,56 

F12 0,710 ±0,05 > 30 мин 0,070 ±0,01 151 ±9,63 

F13 0,721 ±0,10 > 30 мин 0,116 ±0,01 96 ±11,20 

F14 0,719 ±0,11 > 30 мин 0,088 ±0,01 123 ±10,48 

F15 0,723 ±0,07 > 30 мин 0,070 ±0,01 155 ±13,40 

F16 0,715 ±0,08 > 30 мин 0,084 ±0,01 102 ±9,65 

F17 0,715 ±0,08 > 30 мин 0,090 ±0,01 142 ±7,85 

F18 0,712 ±0,06 > 30 мин 0,065 ±0,01 162 ±10,14 

F19 0,710 ±0,03 > 30 мин 0,115 ±0,01 92 ±9,22 

F20 0,714 ±0,04 > 30 мин 0,088 ±0,02 119 ±11,54 

F21 0,711 ±0,07 > 30 мин 0,090 ±0,02 145 ±7,25 

F22 0,718 ±0,07 > 30 мин 0,100 ±0,01 100 ±10,80 

F23 0,717 ±0,10 > 30 мин 0,096 ±0,02 117 ±14,59 

F24 0,717 ±0,12 > 30 мин 0,096 ±0,03 156 ±12,52 

F25 0,716 ±0,09 > 30 мин 0,100 ±0,01 98 ±9,81 

F26 0,714 ±0,11 > 30 мин 0,098 ±0,01 124 ±9,87 

F27 0,715 ±0,06 > 30 мин 0,071 ±0,01 165 ±11,74 

Всички измервания са проведени трикратно и резултатите са представени 
като средна стойност ±SD. 
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Моделните таблетки показват добра равномерност на масата и 
сравнително висока механична якост, варираща в интервала от 88 N до 165 N, 
като закономерно тя в голяма степен корелира с приложената сила на 
пресуване. Изпитваните таблетки показват много ниска изтриваемост, 
варираща от 0,010 % до 0,126 %.  

5.2.  In vitro освобождаване и профили на разтваряне 

Наши предварителни проучвания показаха, че не се постига 
задоволително забавяне на процеса на освобождаването от таблетни модели, 
съдържащи само хидрофилен полимер (HPMC). Поради тази причина бяха 
разработени моделните състави, съдържащи комбинация от хидрофилен и 
хидрофобен полимер. В този случай, комбинирането на хидрофобната 
етилцелулоза (ЕС) с хидрофилен полимер (HPMC), както и промяната в 
съотношението хидрофобен-хидрофилен полимер предлага широки 
възможности за контролиране процеса на освобождаване. В литературата също 
се откриват данни, че комбинирането на хидрофилна матрица от HPMC с малко 
количество етилцелулоза води до забавяне на първоначалното интензивно 
освобождаване на добре разтворимите лекарствени вещества и по-ефективно 
контролиране на процеса на освобождаване (Enaytifard et al., 2009). 

С цел удължаване процеса на освобождаване и постигане на време за 
освобождаване на 80% от включеното вещество в рамките на най-малко 7 часа, 
както и елиминиране на първоначалното интензивно освобождаване на 
включеният екстракт, бяха разработени и проучени матрични таблетни модели, 
съдържащи комбинация от хидрофилен и хидрофобен полимер. Други фактори, 
които биха могли съществено да повлияят процеса на освобождаване са 
вискозитета на използвания полимер, както и силата на пресуване, приложена 
при получаване на таблетките.  

За пълноценна оценка на статистическата значимост на влиянието на 
отделните фактори, както и комбинацията от тях, беше приложен пълен 33 
факториален дисперсионен анализ. Бяха определени 3 фактора (независими 
променливи), които да бъдат изучавани в експериментален дизайн на три нива: 
ниско (-1), средно (0) и високо (+1), съответно влияние на съотношението 
хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC), влияние на молекулната маса на 
HPMC и влияние на силата на пресуване. Оценено беше тяхното влияние върху 
зависимата променлива t80, отразяваща времето, необходимо за освобождаване 
на 80% от включеното вещество. Проследено беше освобождаването на 
хиперозид (като доминиращ компонент, с най-висока концентрация в сухият 
екстракт) за период от 8 часа. Разработените 27 таблетни модела (от F1 до F27), 
включват всички възможни комбинации от променливи.   
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На фиг. 25.1, 25.2 и 25.3 са представени профилите на освобождаване на 
хиперозид от разработените таблетни модели. Фиг. 25.1 представя профилите 
на освобождаване, на моделите получени при процентно съотношение 
хидрофобен/хидрофилен полимер 40/60, фиг. 25.2 профилите на моделите 
получени при съотношение 25/75 и фиг. 25.3 тези при съотношение 10/90.  

 

Фигура 25.1. Профили на освобождаване на хиперозид от модели F1 - F9, 
съотношение EC/HPMC 40/60 

 

 
 
 
Фигура 25.2. Профили на освобождаване на хиперозид от модели F10 – F18, 
съотношение EC/HPMC 25/75. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 100 200 300 400 500

О
св

об
од

ен
о 

ко
ли

че
ст

во
 хи

пе
ро

зи
д 

(%
)

Време (min)

Профили на освобождаване на модели F1 - F9
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 100 200 300 400 500

О
св

об
од

ен
о 

ко
ли

че
ст

во
 хи

пе
ро

зи
д 

(%
)

Време (min)

Профили на освобождаване на модели F10 - F18

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18



Резултати и обсъждане 

49 

 
 
 
Фигура 25.3. Профили на освобождаване на хиперозид от модели F19 – F27, 
съотношение EC/HPMC 10/90. 

 
За изясняване механизма на освобождаване, получените данни са 

приведени към различни кинетични модели: кинетика от нулев порядък 
(освободеното количество вещество спрямо времето), кинетика от първи 
порядък (Log от неосвободеното количество вещество спрямо времето), модел 
на Higuchi (освободеното количество вещество спрямо √t), модел на Korsmeyer-
Peppas (Log от неосвободеното количество вещество спрямо Log от времето). 
Коефициентите на детерминация R2 са представени в таблица 11. В таблицата 
са представени и данни за дифузионната експонента n, която от редица автори 
се счита за показател, за механизма на транспорт през полимерната матрица 
(Dash et al., 2010, Mamani et al., 2012).  
 
Таблица 11. Коефициенти на детерминация (R2), получени след привеждане на 
данните от освобождаването към различни кинетични модели.  

 

Модел 

 

Нулев порядък Първи порядък 

 

Higuchi 

 

Korsmeyer - 

Peppas 

Дифузионна 

експонента, n 

F1 0,967 0,988 0,999 0,999 0,418 

F2 0,978 0,990 0,997 0,999 0,455 

F3 0,974 0,993 0,997 0,998 0,528 

F4 0,982 0,980 0,997 0,997 0,707 

F5 0,982 0,988 0,997 0,998 0,641 
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F6 0,981 0,984 0,997 0,998 0,653 

F7 0,988 0,971 0,993 0,998 0,726 

F8 0,995 0,959 0,986 0,999 0,906 

F9 0,977 0,960 0,979 0,998 0,947 

F10 0,937 0,991 0,980 0,999 0,512 

F11 0,949 0,988 0,985 0,992 0,506 

F12 0,957 0,993 0,991 0,995 0,477 

F13 0,990 0,984 0,996 0,997 0,567 

F14 0,988 0,987 0,998 0,999 0,555 

F15 0,986 0,987 0,994 0,997 0,571 

F16 0,996 0,955 0,992 0,997 0,576 

F17 0,995 0,957 0,991 0,997 0,596 

F18 0,997 0,968 0,991 0,998 0,657 

F19 0,955 0,997 0,991 0,998 0,273 

F20 0,974 0,997 0,998 0,999 0,321 

F21 0,970 0,998 0,997 0,999 0,354 

F22 0,979 0,994 0,998 0,998 0,460 

F23 0,984 0,992 0,997 0,998 0,487 

F24 0,985 0,991 0,996 0,997 0,513 

F25 0,997 0,949 0,989 0,998 0,716 

F26 0,997 0,956 0,991 0,999 0,732 

F27 0,998 0,952 0,989 0,999 0,744 

 

Като най-подходящ кинетичен модел, описващ процеса на in vitro 
освобождаване от всички изпитвани модели таблетки, беше определен 
Korsmeyer – Peppas, показал и най-високи стойности на R2 (от 0,992 до 0,999). 
Математичния модел на Korsmeyer – Peppas се прилага често при анализиране 
на освобождаването на лекарствени вещества от полимерни системи и отразява 
линейната зависимост между логаритмуваното освободено количество 
вещество за време t (Log Mt/M0 и Log t). Логаритмичните плотове на 
освободеното количество хиперозид от моделните таблетки спрямо времето са 
представени в Приложение 1 (Фиг. 26).  

С изключение на моделите F1, F19, F20 и F21, всички получени 
стойности за дифузионната експонента n са в интервала от 0,45 до 0,95. Тези 
резултати потвърждават предположението, че механизмите на дифузия и 
ерозия участват едновременно и повлияват процеса на освобождаване на 
включеното в матричната система вещество. Когато стойността на n е по-малка 



Резултати и обсъждане 

51 

или равна на 0,45, това е показател за транспортен механизъм тип „Фикова 
дифузия“ (Case I транспорт). Стойности на n между 0,45 и 0,95 обикновено са 
показател за „Нефикова дифузия (Аномален транспорт)“, което включва 
комбинация от дифузия и ерозия в механизма на освобождаване. Стойности над 
0,95 показват доминиращ ерозионен механизъм на освобождаване (Case II 
транспорт и Super Case II транспорт). Като цяло, стойностите на дифузионната 
експонента са по-малки, при освобождаване, предимно чрез дифузионен 
механизъм и по-големи, при процеси контролирани предимно от механизма на 
ерозия. Относителната комплексност на матричната система, съдържаща 
комбинация от хидрофобен и хидрофилен полимер е предпоставка механизмът 
на освобождаване да се повлиява от повече от един процес (Mamani et al., 2012; 
Madgulkar et al., 2009; Tetsuo et al., 2005).  
 
Таблица 12.  Стойности на t80 за таблетните модели F1 – F27 

Модел  t 80 (h) Модел t 80 (h) Модел t 80 (h) 
F1 3,12 F10 5,26 F19 4,40 
F2 3,84 F11 5,71 F20 5,18 
F3 3,96 F12 5,78 F21 5,39 
 
F4 5,81 F13 7,25 F22 7,01 
F5 6,08 F14 7,12 F23 7,17 
F6 6,02 F15 7,38 F24 7,38 
 
F7 5,84 F16 7,63 F25 7,52 
F8 6,23 F17 7,86 F26 7,48 
F9 6,45 F18 7,97 F27 7,6 

 

В Таблица 12 са представени времената за освобождаване на 80% от 
включения екстракт от разработените таблетни модели. 
 
Влияние съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC) – 
фактор А върху t80 

 
За оценка влиянието на концентрацията на ЕС върху процеса на 

освобождаване бяха разработени моделни състави при вариране на 
съотношението между хидрофобния и хидрофилния полимер (съответно 10%, 
25% и 40% съдържание на ЕС от общото количество полимер). При сравняване 
на аналогични модели, съдържащи HPMC с еднаква молекулна маса и получени 
с една и съща сила на пресуване, ясно се наблюдава следната тенденция – 
повишаване количеството на хидрофобния полимер от 10% (ниво -1) на 25% 
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(ниво 0) води до значително удължаване на t80. За сравнение, модел F19 
получен с HPMC с молекулна маса 500 kDa, 1t налягане и съдържание на ЕС 
10% показва t80 = 4,40 h, докато модел F10, получен при същите условия, но 
съдържащ 25% ЕС показва t80 = 5,26 h. Аналогично е и сравнението между 
модели F22 и F13 и F25 и F16 съдържащи съответно средномолекулна (750 kDa) 
и високомолекулна (1150 kDa) HPMC. Макар и по-слабо изразени, разликите 
следват същата тенденция. Модел F22 съдържащ 10% ЕС показва t80 = 7,01 h а 
аналогичния му модел F13, съдържащ 25% ЕС – t80 = 7,25 h. От профилите на 
освобождаване на експерименталните модели е видно, че с повишаване на 
концентрацията на ЕС се наблюдава по-плавен първоначален ефект на 
освобождаване и удължаване на t80. Това вероятно се дължи на факта, че 
наличието на хидрофобния полимер в матрицата забавя интензивното 
навлизане на вода в началните моменти, още преди формирането на вискозен 
хидрогел, от там разтварянето на включения растителен екстракт и се постига 
ефективно контролиране процеса на освобождаване. Прави впечатление, че по-
осезаеми разлики се наблюдават при моделите съдържащи нискомолекулна 
HPMC. Това е логично, тъй като високомолекулните К15М и К100М създават 
по-вискозен хидрогелен слой, който по-ефективно забавя процеса на 
освобождаване. С повишаване на концентрацията на ЕС обаче, наблюдаваната 
тенденция се изменя. Сравняване на моделите F10 (съдържащ 25% ЕС, 
нискомолекулна HPMC и получен при 1t налягане) и F1 (съдържащ 40% ЕС, 
нискомолекулна HPMC и 1t налягане) показва намаляване на t80 от 5,26 h до 
3,12 h. Тази закономерност се запазва и при другите аналогични модели, 
съдържащи средномолекулна и високомолекулна HPMC и съответно 25% и 
40% етилцелулоза. При всеки от тях, моделите съдържащи 40% ЕС показват 
по-бързо освобождаване на включеният екстракт и съответно по-ниски 
стойности за t80. За сравнение модел F13 (25% ЕС) t80 = 7,25 h и модел F4 (40% 
ЕС) t80 = 5,81 h. Същата закономерност е докладвана и от други автори 
(Enaytifard et al., 2009; Madgulkar et al., 2009). Причината за това може да се 
обясни с факта, че големите хидрофобни молекули на етилцелулозата създават 
локални нарушения на интегритета на вискозния хидрогелен слой, водещи до 
по-слабо задържане на разтворимите вещества и по-бързо освобождаване.  
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Таблица 13.1. Тест на Туки – Хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC) 

(I) Отношение 
хидрофобен/хидрофилен 

полимер 

(J) Отношение 
хидрофобен/хидрофиле

н полимер 

Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 

10% / 90% 
25% / 75% -,3148* ,05526 ,000 

40% / 60% 1,3085* ,05526 ,000 

25% / 75% 
10% / 90% ,3148* ,05526 ,000 

40% / 60% 1,6233* ,05526 ,000 

40% / 60% 
10% / 90% -1,3085* ,05526 ,000 

25% / 75% -1,6233* ,05526 ,000 

 

В таблица 13.1 са представени резултатите от проведения тест на Туки 
относно влиянието на съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер 
(EC/HPMC) върху времето за освобождаване (t80). Анализът на данните 
показва, че всяка една от разликите в средните стойности е статистически 
значима, т.е. вероятността да се допусне грешка от първи род е по-малка от 
допустимото ниво на значимост 5%. При съотношение EC/HPMC 10/90 имаме 
средноаритметично с 0,3148 по-ниска стойност за t80 в сравнение с 
хидрофобен/хидрофилен полимер 25/75. Съотношението 25/75 съответно 
показва с 0,3148 по-висока стойност за t80 в сравнение с 10/90 и с 1,6233 по-
висока в сравнение със съотношението 40/60. 

Може да се направи заключение, че прибавянето на ЕС към хидрогелната 
матрица подобрява контролирането на процеса на освобождаване, но до 
определена концентрация на полимера. След това, повишаването на 
концентрацията има обратен ефект и по-скоро ускорява освобождаването на 
включените вещества. 
 
Влияние на молекулната маса на HPMC – фактор B върху t80 

От получените данни може да се направи заключение, че молекулната 
маса на използвания хидрофилен полимер е от съществено значение за 
скоростта и степента на освобождаване. При сравняване на аналогични модели, 
получени при еднакво съотношение хидрофобен/хидрофилен полимер 40/60 и 
еднаква сила на пресуване от 1 t (напр. модели F1, F4 и F7) ясно се очертава 
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следната тенденция – с повишаване на молекулната маса на използвания 
хидрофилен полимер (повишаване на фактор B от ниво -1 до ниво 0, както и от 
ниво 0 до ниво +1) се наблюдава забавяне на освобождаването на включения 
растителен екстракт. Тази разлика е по-силно изразена при сравняване на 
моделите приготвени с най-ниско вискозен полимер К4М и тези със среден 
вискозитет К15М (модели F1 и F4). При сравняване на моделите F4 и F7 
(включващи средномолекулната К15М и високомолекулната К100М) 
тенденцията се запазва, но макар и статистически значима, е много по-слабо 
изразена.  Аналогични резултати се наблюдават и при сравняване на моделите 
F2, F5 и F8 приготвени при съотношение EC/HPMC 40/60, сила на пресуване 
1,5t и разлика във вискозитета на използваната HPMC – статистическа значима 
разлика в процеса на освобождаване се наблюдава между моделите F2 и F5, 
докато между моделите F5 и F8, макар и налична, разликата е по-незначителна.  

Таблица 13.2. Тест на Туки – Молекулна маса 

(I) Молекулна маса  
HPMC 

(J) Молекулна маса 
HPMC 

Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 

500 kDa 
750 kDa -2,0637* ,05526 ,000 

1150 kDa -2,4381* ,05526 ,000 

750 kDa 
500 kDa 2,0637* ,05526 ,000 

1150 kDa -,3744* ,05526 ,000 

1150 kDa 
500 kDa 2,4381* ,05526 ,000 

750 kDa ,3744* ,05526 ,000 

 

Проведеният пост-хок тест показва, че междинната молекулна маса от 
750 kDa средностатистически води до с 2,0637 по-високи стойности за t80 в 
сравнение с 500 kDa а най-високата молекулна маса от 1150 kDa само с до 
0,3744 по-високи стойности за t80 в сравнение със 750 kDa (табл. 13.2).  

Получените резултати са в съответствие с публикуваните данни от някои 
автори (Rastogi and Khadabadi, 2011;) че молекулната маса (съответно 
вискозитета) на използвания полимер е способна да окаже влияние върху 
процеса на освобождаване, но то е съществено само в определени граници. В 
случая, при повишаване на молекулната маса от 500 kDa (К4М) до 750 kDa 
(К15М) наблюдаваме разлика в процеса на освобождаване, като t80 при 
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аналогичните модели нараства средно с около 2,5 часа, докато при промяна на 
молекулната маса от 750 kDa (К15М) на 1150 kDa (К100М) t80 за аналогичните 
модели нараства средно с около 0,32 часа.  

Влияние на силата на пресуване – фактор C върху t80. 

За оценка влиянието на силата на пресуване бяха разработени модели, 
при вариране на приложения натиск – съответно 1t, 1,5t и 2t. Общата тенденция, 
която се наблюдава между всички аналогични модели, при вариране силата на 
пресуване е, че с увеличаване на натиска се забавя скоростта на освобождаване, 
но статистически изменението на тази независима променлива е с най-ниско 
влияние върху стойностите на зависимата променлива t80. Тази закономерност 
е по-силно изразена при сравняване моделите получени при 1t и тези при 1,5t 
налягане. Разликите при моделите получени при 1,5t и 2t са незначителни (от 
ниво 0 до ниво +1). С повишаване силата на пресуване се увеличава плътността 
на получената матрична система както и междучастичковите взаимодействия в 
нея. Това води до по-здрава матрична структура по-бавното навлизане на вода 
в началните моменти. Това вероятно е и причината, при моделите получени при 
най-слабо налягане от 1t да се наблюдава по-изразено интензивно 
първоначално освобождаване на включения екстракт.  

Таблица 13.3. Тест на Туки – Сила на пресуване 

(I) Сила на 
пресуване 

(J) Сила на 
пресуване 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 

1 t 
1,5 t -,3137* ,05526 ,000 

2 t -,4548* ,05526 ,000 

1,5 t 
1 t ,3137* ,05526 ,000 

2 t -,1411* ,05526 ,036 

2 t 
1 t ,4548* ,05526 ,000 

1,5 t ,1411* ,05526 ,036 

Проведеният тест на Туки (табл. 13.3) показва, че средноаритметично 
изменението на t80, при повишаване силата на пресуване от 1t до 1,5t е с 0,3137, 
а до 2t съответно с 0,4548. Доста по-незначителна разлика се наблюдава между 
двете по-високи сили на пресуване от 1,5t и 2t като средноаритметичното 
повишаването на t80 в този случай е с едва 0,1411.  
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Повишаването на налягането оказва съществено влияние върху процеса 
на освобождаване до определено ниво (в случая 1,5 t), след което значителни 
разлики не се наблюдават. Подобна тенденция се докладва от други авторски 
колективи (Adeleye et al., 2015).  

Таблици 15.1 до 15.6 (виж Приложение 2) представят описателна 
характеристика на взаимното влияние на различните фактори и техните 
комбинации чрез дадените съответни им среднoаритметични стойности (Mean), 
стандартни отклонения (Std. Deviation), долна (Lower Bound) и горна граница 
(Lower Bound) на зависимата променлива „t80“. В таблица 16 е представена 
обобщена описателна статистика на освобождаването на 80% от включения сух 
растителен екстракт при взаимното влияние на различните фактори. 
Представени са среднoаритметични стойности (Mean), стандартни отклонения 
(Std. Deviation), долна (Lower Bound) и горна граница (Lower Bound) на 
зависимата променлива „t80“.  

За по-доброто визуализиране на взаимното влияние на съотношението 
EC/HPMC, различната молекулна маса на HPMC и приложената сила на 
пресуване са представени 3-D плотовете (фиг.  27 а), б); фиг. 28 а), б); фиг. 29 
а), б)). , отразяващи ефекта върху t80 на факторите A и B при фактор C 
съответно: фиг.  27 а), б) – 1t (ниво -1); фиг. 28 а), б) – 1.5t (ниво 0); фиг. 29 а), 
б) – 2t (ниво +1) (Приложение 2).  

Таблица 14. Тестове на взаимовръзки между технологичните параметри 

Source 
Type III Sum 

of Squares 
df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared (η2) 

Corrected Model 138,768a 26 5,337 129,448 ,000 ,984 

Intercept 3152,323 1 3152,323 76455,429 ,000 ,999 

EC/HPMC 40,019 2 20,009 485,302 ,000 ,947 

Молекулна маса 93,093 2 46,546 1128,922 ,000 ,977 

Сила на пресуване 2,927 2 1,463 35,491 ,000 ,568 

EC/HPMC * молекулна 

маса 

1,122 4 ,280 6,802 ,000 ,335 

EC/HPMC * сила на 

пресуване 

,207 4 ,052 1,254 ,300 ,085 
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Молекулна маса * сила 

на пресуване 

1,009 4 ,252 6,116 ,000 ,312 

EC/HPMC * молекулна 

маса * сила на 

пресуване 

,393 8 ,049 1,190 ,322 ,150 

Error 2,226 54 ,041    

Total 3293,318 81     

Corrected Total 140,995 80     

a. R2 = 0,984, R2
Adj. = 0,977 

В таблица 14 са представени статистическите тестове относно влиянието 
на съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC), влиянието на 
молекулната маса на HPMC, влиянието на силата на пресуване и 
взаимовръзките между тези три фактора. Използваните три независими 
променливи, а също така и някои от техните взаимовръзки оказват влияние 
върху процеса на освобождаването на включения сух растителен екстракт, 
съответно t80. Установява се статистическа значимост както на 
индивидуалните фактори, така и частична такава на техните комбинация. Има 
статистически значими разлики в средноаритметичните стойности за t80 между 
различните показатели на независимите променливи. Информацията за 
взаимодействието на различните фактори относно стойността на резултатната 
променлива показва, че имаме статистически значим ефект върху скоростта на 
освобождаване на включения сух растителен екстракт при взаимодействието 
на съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC) и 
молекулната маса на HPMC, както и при взаимодействието на молекулната 
маса на HPMC и силата на пресуване, докато при взаимодействието на 
съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC) и силата на 
пресуване не се установя статистическа значимост. Стойността на коефициента 
на определяне R2 показва каква част от промените в независимата променлива 
ще доведат до промени в резултативната (зависимата) променлива. R2=0,984 
показва, че с 98,4 % сигурност промените във времето за освобождаване на 80% 
от включения сух растителен екстракт могат да бъдат обяснени с факторните 
променливи на модела. Коригираният коефициент на определяне R2Adj. е 0,977. 
Стойността му, която е близка до 1 показва, че има наличност на значителна 
линейна връзка между факторните променливи и резултатната променлива. 
Още повече, много малката разлика между стойностите на R2 и R2Adj. показва, 
че влиянието на допълнителни условия в статистическия модел е незначително.  
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От проведените детайлни проучвания на процеса на освобождаване и 
влиянието на изследваните променливи могат да се обобщят следните 
заключения: концентрацията на EC съществено повлиява процеса на 
освобождаване, като съотношението EC/HPMC : 25/75 е най-подходящо за 
удължаване на процеса, както и елиминиране на първоначалното интензивно 
освобождаване. Увеличаването на молекулната маса на използваната HMPC 
води до забавяне на процеса на освобождаване, като по-значими разлики се 
наблюдават между K4M и K15M (съответно 500 kDa и 750 kDa) а по-слабо 
изразена е промяната при най-високомолекулната K100M (1150 kDa). Макар и 
с по-несъществено влияние върху стойностите на t80, повишаването на 
приложената сила на пресуване, води до забавяне процеса на освобождаване. 
Като най-перспективен може да се определи модел F18, получен при 
съотношение EC/HPMC : 25/75, молекулна маса на HPMC 1150 kDa и сила на 
пресуване 2t, показващ най-дълго време за освобождаване на 80% от 
включеното вещество (7,97 h).  
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ИЗВОДИ 

1. Установени са условията за получаване на екстракти от 
стандартизираната растителна дрога (листа от Betula pendula, Roth) с 
оптимално съдържание на биологично активни вещества: мацерация със 
70% етанол, при стайна температура и ултразвуково въздействие за 60 
min.   

2. Разработен е метод за получаване на сух екстракт чрез техниката на 
разпръсквателно сушене, и е определено съдържанието на важни групи 
биологично активни вещества – флавоноидите рутин, кверцетин и 
хиперозид и тритерпените бетулин и бетулинова киселина. Като 
преобладаващ компонент, в най-висока концентрация е определен 
флавоноида хиперозид – 12824 µg/g.   

3. Резултатите от проучването на антиоксидантния потенциал на сухият 
екстракт, чрез приложените in vitro и in vivo методи показват, че 
екстракта притежава висока радикал-редуцираща активност, сравнима с 
тази на аскорбинова киселина и тролокс. In vivo изследването на желязо-
редуциращата активност на плазмата показва по-висока антиоксидантна 
активност при острото, в сравнение с хроничното приложение.  

4. Екстрактът показва по-силно изразено бактериостатично действие срещу 
Грам положителните Staphylococcus aureus, в сравнение с Грам 
отрицателните Escherichia coli. Гъбичките Candida albicans не се 
повлияват, независимо от приложената концентрация на екстракта.  
 

5. Ефекта на екстракта върху съкратителната активност на гладко-
мускулни ивици показва, че екстрактът повлиява комплексно клетъчната 
сигнална система и ефекта е пропорционален на концентрацията в дози 
от 0.3 до 0.5 mg/ml. Повишаването на дозата води до редуциране на 
ефекта. 

6. Екстракта от листа на бреза проявява биологична активност in vitro, 
която се изразява в изменение на клетъчната морфология и 
предизвикване на клетъчна смърт чрез апоптоза. Налице е по-силно 
инхибиране на пролиферацията и по-ниска клетъчна виталност на 
туморните клетъчни култури (L5178Y, HepG2, PC3 ), в сравнение с 
нормалните клетки (McCoy – Plovdiv и SCP-1). 

7. Чрез 33 факториален дизайн е проучено влиянието на зависимите 
променливи върху процеса на освобождаване. Изведен е оптимален 
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модел, получен при съотношение хидрофобен/хидрофилен полимер 
25/75, молекулна маса на HPMC 1150 kDa и сила на пресуване 2t, 
показващ време за освобождаване на 80% от включеното вещество (t80) 
приблизително 8 часа.     
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ПРИНОСИ 

 

1. Разработен е метод за получаване на екстракт от листа на бяла бреза 
(Betula Pendula, Roth), с високо съдържание на биологично активни 
вещества. 

2. Доказан е високия антиоксидантен потенциал на получения сух екстракт, 
с помощта на методи in vitro и in vivo и възможността той да се прилага 
като природен източник на антиоксиданти.  

3. За първи път е проведено изследване на редица биологични ефекти на 
сух екстракт, получен от листа на бяла бреза, събрани в България – 
антимикробна активност, антипролиферативна активност и влиянието на 
екстракта върху съкратителната активност на гладко-мускулни ивици. 

4. Разработени са таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 
получения екстракт и е проучена кинетиката на процеса на 
освобождаване и влиянието на различни фактори. Предложеният модел 
осигурява забавено освобождаване на включените вещества в рамките на 
почти 8 часа.   
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	ВЪВЕДЕНИЕ
	Обект на настоящия дисертационен труд е разработването на стандартизиран екстракт от листа на бяла бреза (Betula pendula, Roth), проучване на някои биологични ефекти и включването му в твърда дозирана лекарствена форма. 
	Съвременната фитотерапия представлява успешно съчетание на традиционното знание за употребата на лечебните растения и съвременния научен подход за детайлното проучване на състава и механизмите на действие. Според Световната Здравна Организация “herbal medicine” включва растителни лекарствени продукти, съставени от лечебни растения, билкови материали, билкови препарати, както и готови билкови продукти, които съдържат като активни компоненти части от растения или други растителни материали, или комбинация от тях. Интересът към терапията с фармацевтични продукти, получени от лечебни растения нараства изключително през втората половина на миналия век поради редица причини. Те са богат източник на биологично активни вещества, предлагайки потенциални възможности за разработване на нови лекарствени продукти. Освен това показват добра поносимост от страна на човешкия организъм и липса (или много по-рядката проява) на нежелани лекарствени реакции, в сравнение със синтетичните продукти. Понастоящем 80% от населението в развиващите се страни зависи от традиционните практики в медицината и продуктите, получени от лечебни растения, за посрещане на техните основни нужди в здравеопазването. През последните години редица развити страни, като Канада, Франция, Австралия, Съединени Щати, Белгия и други повишават употребата на растителни продукти, като хранителни добавки или алтернативни (допълващи) основната терапия средства. Според секретариата на Конвенцията за биологично разнообразие, пазара на растителните продукти, в световен мащаб към 2010г. се оценява на около 83 милиарда долара, със стабилен годишен растеж в границите от 3% до 12%, и очаквания да достигне над 130 милиарда долара през 2020г.
	За редица вещества от растителен произход е известно, че оказват положително въздействие върху общото здраве на организма, играят важна роля при предотвратяване развитието на някои заболявания, особено свързани с оксидативния стрес, спомагат за превенция при неопластични заболявания и редица други. Нерядко фитотерапията грешно се отъждествява с билколечението. 
	Продукти, съдържащи екстракти от различни части на бялата бреза (Betula pendula Roth) са познати и се прилагат в традиционната медицина и фитотерапията под различни форми. Широкото разпространение, сравнително бързия растеж и богатия фитохимичен състав на различните видове от сем. Брезови и в частност Бялата бреза, както и натрупаните знания за свойствата и употребата им в традиционната медицина определят Betula pendula като потенциален източник на редица фитотерапевтични продукти. Един от основните проблеми при тяхното разработване е свързан с концепцията за стандартизация. Тя обикновено поставя изискването за наличието на минимално количество от едно или няколко активни съединения или групи от съединения в растителния екстракт. Често се посочва диапазон от минимално до максимално допустимо количество. Стандартизирането има за цел да осигури възпроизводим състав, отговарящ на регулаторните норми.
	Установяването на оптимални условия за извличане на БАВ, стандартизирането на получените извлеци, детайлното проучване на механизмите на действие и биологичните ефекти и предлагането на оптимизирана лекарствена форма са някои от технологичните предизвикателства, чието реализиране е предпоставка за създаването на стандартизиран и ефективен фитотерапевтичен продукт. 
	Цел
	Проучване влиянието на технологичните фактори върху съдържанието на БАВ и биологичната активност на екстракти от листа на Betula pendula и включването им в твърда дозирана лекарствена форма.
	Задачи
	1. Да се получат моделни извлеци от стандартизираната растителна дрога (листа на бреза) и да се проучи влиянието на технологичните фактори върху съдържанието на БАВ, чрез фитохимично охарактеризиране.
	2. Да се проучи антиоксидантната активност на получения сух екстракт, с оптимално съдържание на БАВ, посредством методи in vitro (DPPH, ABTS, ORAC, HORAC) и in vivo (FRAP – определяне на желязо редуциращата способност на плазмата). 
	3. Да се проведе in vitro изпитване на антимикробната активност на сухия екстракт, върху бактериални изолати от урини (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans) и да се изследва in vitro влиянието на екстракта върху съкратителната активност на гладко-мускулни ивици.
	4. Да се проучи антипролиферативната активност на получения сух екстракт, върху клетъчните линии: - L5178Y миша лимфомна клетъчна линия, McCoy-Plovdiv безсерумна клетъчна линия, PC3- клетки от карцином на простатата, HepG2- клетки от чернодробен карцином, SCP-1- мезенхимни стволови клетки. 
	5. Да се проведе технологично разработване и биофармацевтично охарактеризиране на таблетки с модифицирано освобождаване, съдържащи изследвания сух екстракт и комбинация от хидрофилен и хидрофобен полимер.
	Материали
	В изследванията са използвани следните материали:
	 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid >=98%, Fluka;
	 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, Sigma-Aldrich;
	 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine puriss. >=99.0%, Fluka;
	 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid 97%, Fluka;
	 Acetonitrile, for HPLC, ≥ 99.9 %, Sigma-Aldrich;
	 Aluminium chloride anhydrous, puriss. p.a., >=99.0%, Fluka;
	 Betulin, analytical standard, Sigma-Aldrich;
	 Betulinic acid, analytical standard, Sigma-Aldrich;
	 Dimethyl sulfoxide, for molecular biology, Sigma; (DMSO)
	 Ethanol 96% (v/v), Fluka;
	 Fluorescein, disodium salt, pure, ACROS Organics™
	 Folin & Ciocalteu’s phenol reagent, Sigma-Aldrich;;
	 Gallic acid 97.5-102.5%; Fluka
	 HepG2- клетъчна линия от чернодробен карцином, Банка за клетъчни култури при МУ – Пловдив;
	 Hyperoside, analytical standard, Sigma-Aldrich;
	 Iron (III) chloride hexahydrate 97%, Fluka;
	 L5178Y миша лимфомна клетъчна линия, Банка за клетъчни култури при МУ – Пловдив;
	 L-ascorbic acid, reagent grade, Fluka;
	 McCoy-Plovdiv безсерумна клетъчна линия, Банка за клетъчни култури при МУ – Пловдив;
	 Methanol, Reag. >=99.8%, Fluka;
	 Methocel K100M (hydroxypropyl methylcellulose), The Dow Chemical Company.
	 Methocel K15M (hydroxypropyl methylcellulose), The Dow Chemical Company;
	 Methocel K4M (hydroxypropyl methylcellulose), The Dow Chemical Company;
	 Neutral Red (3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride), Sigma-Aldrich;
	 PC3 - клетъчна линия от карцином на простатата, Банка за клетъчни култури при МУ – Пловдив;
	 Potassium persulfate >=99.0%, Fluca
	 Quercetin anhydrous >=98%, Fluka;
	 Quercetin, analytical standard, Sigma-Aldrich;
	 Rutin, analytical standard, Sigma-Aldrich;
	 SCP-1- мезенхимни стволови клетки, Банка за клетъчни култури при МУ – Пловдив; 
	 Trichloroacetic acid Ph. Eur., USP 21, 99-100.5%, Sigma-Aldrich;
	 Trypan Blue (C34H24N6O14S4Na4), прах, BioReagent, Sigma-Aldrich;
	 Анексин V-FITC кит за флуоресцентна микроскопия, BD Biosciences.
	Методи
	1. Събиране и стандартизиране на растителната дрога
	2. Приготвяне на моделните екстракти
	3. Определяне размера на частиците на получения сух екстракт
	4. Фитохимичен анализ на получените екстракти
	5. Проучване на някои биологични ефекти на получените екстракти
	5.1. Антимикробна активност in vitro
	5.2. Антипролиферативна активност in vitro

	6. Технологично разработване и биофармацевтично охарактеризиране на таблетки с модифицирано освобождаване.

	Листата от бреза (Betula pendula, Roth и/или Betula pubescens Ehrh.) са събрани от екологично чисти региони в Родопите, в най-подходящия вегетационен период юни-август месец. Растителната дрога е идентифицирана според изискванията на Европейска Фармакопея 7 (01/2008:1174) по двата предложени метода:
	А – макроскопско наблюдение на характерните морфологични характеристики на листата.
	B – Микроскопско наблюдение на растителен прах, получен чрез стриване на листата. Като оцветител се използва разтвор на хлоралхидрат.
	Използван е метод на естественото сушене, като най-умерен метод, при който не се използва висока температура, и има най-малък риск от загуба на биологично активни вещества. Използваната дрога е оситнена до среден размер от 5 mm. 
	Стандартизиране на дрогата според Европейската фармакопея 7 (07/2008:1174): 
	- Чужди примеси ( Ph. Eur.7 2.8.2) – не повече от 3% 
	- Загуба при сушене (Ph. Eur.7 2.2.32) – максимум 10% (определя се на 1 g от стритата на прах дрога, при сушене в сушилен шкаф на 105оС за 2 часа).
	- Минимално съдържание на флавоноиди 1.5%, изразени като хиперозид
	2.1. Използвани извлечители:
	- Ethanol 60% (v/v)
	- Ethanol 70% (v/v)
	- Ethanol 96% (v/v)
	2.2.  Методи за извличане:
	2.2.1. Перколация 
	Необходимото количество от оситнената дрога се залива с извлечител и се оставя да набъбне в продължение на един час. След това дрогата се прехвърля в перколатора, като се подрежда плътно. При отворен кран се долива извлечител и се оставя да изтече от перколатора на плътна струя. Кранът на перколатора се затваря и дрогата се оставя да мецерира в продължение на 24 часа. Процеса на перколация се провежда при откапване със скорост 1ml в минута за 1000g дрога. Процеса продължава до пълното изтощаване на дрогата.                              
	2.2.2 Мацерация 
	Оситнената дрога се поставя в мацератора, в който предварително е сложен разтворителя (4-5 пъти по-голямо количество от това на дрогата). Оставя се да престои 12 часа, като периодично се разбърква. След това извлека се филтрува и получения мацерат се отделя. Остатъка отново се залива с разтворител и се оставя да престои 6 часа. Извлекът се отлива, остатъкът се изстисква. Процеса протича при стайна температура. Получените извлеци се обединяват и се съхраняват при 10 оС, след което се филтруват. 
	2.2.3. Мацерация при повишена температура
	Процеса се провежда аналогично на процеса мацерация, при температура 50оС.
	2.2.4. Мацерация под въздействие на ултразвук
	Мацерацията се провежда в ултразвукова вана, под въздействие на 35 kHz ултразвук, съответно за 60 и 120 min, при нормална и повишена температура 50оС.
	2.3. Получаване на сух екстракт
	Сухият екстракт е приготвен с помощта на разпръсквателна сушилня Mini Spray Dryer B-290, BUCHI (BÜCHI Labortechnik). Етанолните извлеци и диспергирания колоиден силициев диоксид се хомогенизират предварително и по време на целия процес на разпръсквателно сушене, чрез разбъркване с електромагнитна бъркалка, при 300 rpm. С помощта на перисталтична помпа, разтворите се отвеждат към дюзата за разпрашаване, с отвор 0,7 mm. Налягането на използвания газ (азот) се поддържа постоянно по време на процеса – 6 bar, при скорост на газовия поток 600 l/h, скорост на перисталтичната помпа 15%, входяща температура от 140 оС и аспирация 95%. 
	Определянето на средния размер и медианен диаметър на частиците на сухия екстракт се извършва с анализатор на сухи и мокри дисперсии LS 13 320, Beckman Coulter, USA, снабден с торнадо система за прахообразни образци (Tornado Dry Powder System, DPS). Маса на изследваната проба 5 g. 
	Микроскопското наблюдение се извършва на оптичен микроскоп Leica DM2000 LED (Leica Microsystems, Germany), снабден с камера (Leica DMC 2900) и софтуер за обработка на образи (Leica Application Suite, LAS). 
	4.1. Метод 1 
	HPLC метод за едновременно определяне на рутин, кверцетин, бетулин и бетулинова киселина. Анализът се извършва на HPLC система Varian Prostar с колона Microsorb-MV C18 (150 mm × 4,6 mm, 5 μm) и PDA детектор. Използвана е подвижна фаза А (H2O, рН=3): В (СН3СN) (Labscan) в градиентен режим от 90(А):10(В) до 10(А):90(В) и скорост на потока 1 ml/min. Рутин и кверцетин се детектират при 368 nm, бетулинова киселина и бетулин при 210 nm. Идентификацията на веществата се прави по времената на задържане спрямо тези на чистите такива, а количественото определяне – по метода на външния стандарт. Стандартната права е построена по 6 калибрационни нива, съответстващи на разтвори с концентрации 5; 10; 20; 30; 40; 50 μg/ml на смес от чистите вещества рутин, кверцетин, бетулинова киселина и бетулин, използвани като свидетели. Преди инжектиране анализираните разтвори се филтруват през микрофилтър (0,20μm). За обработка на данните е използван софтуер Star Chromatography Workstation Version 6.30 (build 5). 
	4.2. Метод 2 
	Анализът се извършва с колона Hitachi C18 AQ (250nm x 4.6mm, 5 µm). Използвана е подвижна фаза A (H2O, pH=3.7): B (ацетонитрил) в градиентен режим от 90А:10В до 10А:90В и скорост на потока 0,9 ml/min. Детекцията се извършва при 335nm. Идентификацията на веществата се прави по времената на задържане на чистите такива, а количественото определяне по метода на външния стандарт. 
	Статистическата достоверност на разликите се оценява с помощта на критерия t за сравняване на показатели за относителен дял, при ниво на значимост α<0.05. Резултатите са представени като средна стойност ± стандартно отклонение.
	In vitro изпитване на антимикробната активност е проведено върху бактериални изолати от урини:
	- Staphylococcus aureus
	- Escherichia coli
	- Candida albicans
	Сухият екстракт, разтворен в 1% DMSO и дестилирана вода е добавен към 24 часови бульонни култури на S. aureus, E. coli и C. Аlbicans (плътност 0,5 по скалата на McFarland) в крайни концентрации 1, 2, 4, 10, 20, 24, 40, 50 и 100 mg/ml. Третираните култури се инкубират в продължение на 24 и 48 часа. Като контрола са използвани нетретирани микробни култури. Ефекта от третирането е отчетен по микробното число (Colony-forming units, CFU) в 5% кръвен агар (за E. coli и S. aureus) и Кандида Хром агар (за C. albicans). Резултатите са представени като средни стойности, ±SD от три независими измервания. 
	За проучване на антипролиферативната активност са използвани клетъчните линии:
	- L5178Y миша лимфомна клетъчна линия 
	- McCoy-Plovdiv безсерумна клетъчна линия 
	- PC3- клетки от карцином на простатата
	- HepG2- клетки от чернодробен карцином
	- SCP-1- мезенхимни стволови клетки
	Моделният екстракт е разтворен в 10% DMSO и е стерилизиран чрез филтруване. Крайните концентрации, които са използвани са: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 и 3000 μg/ml.
	Мишите лимфомни клетки от линията L5178Y са посяти в 24-ямкови плаки с начална концентрация 2х105 клетки/ml. Клетките са инкубирани с различни концентрации на екстракта за 2, 4 и 24 часа. Броя на клетките и клетъчната виталност са отчетени 24 часа след третирането с хемоцитометър, чрез метода на изключване с разтвор на Trypan blue. Методът се основава на факта, че живите клетки с интактна мембрана не пропускат синьото багрило и остават неоцветени, докато мъртвите клетки поемат багрилото и се оцветяват в синьо. 
	Клетките от безсерумната клетъчна линия McCoy-Plovdiv са посяти в 96-ямкови плаки (200 μl суспензия на ямка, с концентрация 2х105 клетки/ml). След 24 часа, те са третирани с екстракта, в избраните концентрации за 2, 4 и 24 часа. След 24 часов инкубационен период е направена микроскопска оценка на морфологичния статус и виталността. Оценката на клетъчната жизненост е проведена чрез Neutral red uptake test (NR). След периода на третиране, плаките се инкубират за 2 часа в среда, съдържаща неутрално червено (C15H17CIN4). След това клетките се промиват, багрилото се екстрахира и се измерва абсорбцията при 540 nm, с помощта на спектрофотометър. Апоптозата се определя чрез Анексин V-FITC кит за флуоресцентна микроскопия (BD Pharmingen). Ядреният хроматин в апоптотичните ядра се визуализира с флуоресцентното багрило Bisbenzimid H 33342. Резултатите са представени като средни стойности, ±SD от три независими измервания.
	5.3. Физиологичен тест in vitro за изследване влиянието на екстракта върху съкратителната активност на гладко-мускулни ивици.
	Препаратите са взети от стомах на плъх, отпрепарирани в циркуларно направление, без мукоза и са поставени в модифициран разтвор на Кребс (120 NaCl, 5.9 KCl, 15.4 NaHCO3, 1.2 NaH2PO4, 1.2 MgCl2, 2.5 CaCl2, 11.5 глюкоза mmol/l). Разтворът е аериран (95 % О2 и 5% СО2) и темпериран (36±1°С) за да се създадат оптимални условия за проява на спонтанна съкратителна активност. Един грам преднатоварване (предварително натоварване) е приложено към тъканите. Равновесният период е един час. 
	Евокираната съкратителна активност е предизвикана с KCl: 5, 50 и 100 mmol/l (приблизително 5%, 40% и 80% деполяризация от мембранния потенциал на покой). Първоначалното преходно състояние (Фаза 1) и последващото устойчиво състояние (Фаза 2) са изследвани в присъствието на 0,1 mg/ml и 0,3 mg/ml от екстракта. Регистрацията на изометричното напрежение се извършва с тензометричен мост и многоканален полиграф Linseis. Всички данни са изразени като процент от максималната KCl – контрактура. Резултатите са представени като средни стойности, ±SEM от най-малко пет независими измервания.
	5.4 Методи за изследване на антиоксидантната активност
	5.4.1 In vitro методи
	DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryl hydrazyl) – метод 
	ABTS  (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) - метод 
	ORAC (oxygen radical absorbance capacity)
	HORAC (hydroxyl radical averting capacity)
	5.4.2 In vivo методи
	Определяне на желязо редуциращата способност на плазмата (FRAP)
	Методът се основава на редукцията на фери-трипиридил-триазин (Fe2+ TPTZ) до феро-трипиридил-триазин (Fe3+ TPTZ), който има наситено синьо оцветяване. Антиоксидантната активност се оценява по повишението на абсорбцията, причинено от формирането на феро-йона. Реакцията е неспецифична и промяната в абсорбцията е пряко свързана с тоталната редуцираща сила на антиоксидантните компоненти в реакционната смес, действащи като донори на електрони.
	За целите на изпитването се използват 36 мъжки бели плъхa Wistar с тегло 200-250 g. Животните се отглеждат при стандартни лабораторни условия и свободен достъп до храна и вода. Животните са разделени в 4 групи по 9, както следва:
	Група I – Контролна група – Физиологичен разтвор (0,9 % NaCl)
	Група II – Референтна група с Тролокс - 160 mg/kg bw
	Група III – Опитна група 1 - Екстракт 100 mg/kg bw 
	Група IV – Опитна група 2 - Екстракт 500 mg/kg bw
	Опитът е проведен остро и хронично. При хроничния опит, изследваните разтвори се прилагат ежедневно, перорално (със сонда), на опитните животни в равни обеми. На 14-я ден те се декапитират под етерна наркоза. Извършва се кръвна колекция. Пробите се центрофугират и се отделя кръвна плазма за изследване на антиоксидантната активност. При острия опит, експерименталните животни се сондират еднократно и след 60 min се декапитират под етерна наркоза. Извършва се кръвна колекция и отделяне на кръвна плазма. 
	Опитът с животни е одобрен от Българска агенция по безопасност на храните, с разрешително номер 147, валидно до 05.08.2021г. 
	Разработването на моделни таблетни състави с изменено освобождаване, съдържащи сух екстракт е направено с помощта на 33 пълен факторен дизайн. Таблетките са приготвени по метода на влажно гранулиране с маса 0,700 g. Използвани са различни концентрации и съотношения от хидрофобния полимер етилцелулоза (EC) и хидрофилния полимер хидроксипропил метил целулоза (HPMC) (EC/HPMC съответно 40/60, 25/75 и 10/90), при вариране на вискозитета на използваната HPMC (съответно К4М - 500 kDa, К15М - 750 kDa и К100М - 1150 kDa), като са приложени различни сили на пресуване на таблетките (1t, 1.5t и 2t) (табл. 1).
	Таблица 1. Състав на таблетните модели и условия на получаване     
	За пълноценна оценка на статистическата значимост на влиянието на отделните фактори, както и комбинацията от тях, беше приложен пълен 33 факториален дисперсионен анализ (ANOVA). Бяха определени 3 фактора (независими променливи), които да бъдат изучавани в експериментален дизайн на три нива: ниско (-1), средно (0) и високо (+1), съответно влияние на съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC), влияние на молекулната маса на HPMC и влияние на силата на пресуване (табл. 2, табл. 3). Оценено е тяхното влияние върху зависимата променлива t80, отразяваща времето, необходимо за освобождаване на 80% от включения в таблетката екстракт. Разработени са 27 таблетни модела (от F1 до F27), включващи всички възможни комбинации от променливи.  
	Таблица 2. Нива на вариране на независимите променливи
	Таблица 3. 33 пълен факториален дизайн при разработване на таблетните модели
	6.1. Приготвяне на гранулната маса по метода на влажно гранулиране и таблетиране
	Необходимите количества етилцелулоза, хидроксипропилметилцелулоза и сух екстракт се смесват, оситняват и пресяват през сито с размер на светлия отвор 0,5 mm. Влажното смесване се осъществява с постепенното добавяне на етанол 96% при непрекъснато хомогенизиране. Процеса на навлажняване продължава, до получаване на маса, подходяща за гранулиране. Гранулирането се извършва на гранулатор ERWEKA AR 403 FGS, през сито с размер на отворите 2 mm. Влажната гранулна маса се суши в сушилен шкаф при температура 45 °C до остатъчна влажност не повече от 3,5 %. Регранулирането се извършва през сито с размер на отворите 1,6 mm. Готовата гранулна маса се опудря с необходимите количества талк и магнезиев стеарат в продължение на 5 минути. Таблетирането се извършва на еднопозиционна ударна таблетна машина ERWEKA EP-1 с поансони 13 mm и три различни сили на пресуване. 
	6.2. Изследване реологичната характеристика на получените гранулни модели и определяне контролните показатели на получените таблетки
	Определени са реологичните характеристики на получените 9 модела гранулни смеси (G1-G9) съгласно фармакопейните методи за оценка на реологичните характеристики. Измерени са ъгъла на покой и скоростта на течене, индекс на компресируемост (индекс на Кар) и съотношение на Хауснер. На готовите 27 таблетни модела (F1-F27) са определени контролни показатели, според описаните в Европейска Фармакопея 9 тестове, съответно: маса и равномерност на масата, изтриваемост, разпадаемост, механична якост (устойчивост на счупване). Анализите са извършени с лабораторна апаратура – апарат за определяне на насипен обем и обем след стръскване (ERWEKA - SVM201), апарат за определяне разпадаемост на твърди лекарствени форми (ERWEKA - ZT 121), апарат за определяне механична якост на таблетки (ERWEKA - TBH125), фриабилатор (ERWEKA - TA 120).  
	6.3. In vitro освобождаване и профили на разтваряне
	За определяне на освободения хиперозид от таблетните модели е използван тест за определяне степента на разтваряне, апарат 2, Ph.Eur (Sotax CH 4123), среда за изпитване 900 ml, температура 37°С ±0,5 и обороти на бъркалката 150 об/мин. През определените периоди от време, установени опитно, се вземат проби от 5ml, филтруват се през филтър 45 µm, възстановява се еквивалентно количество чиста среда. В пробите се определя концентрацията на хиперозид с помощта на високоефективна течна хроматография (“Метод 2“ описан в Материали и методи (4.2). Освобождаването на хиперозид от таблетните модели е проследено за период от 8 часа. Профилите на разтваряне на всички изследвани състави са фитирани към кинетични модели от нулев порядък, първи порядък, Higuchi и Korsmeyer-Peppas. 
	Резултати и обсъждане
	1. Събиране, идентифициране и стандартизиране на растителната дрога
	2. Получаване на моделни екстракти от листа на Betula pendula
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	5.1. Реологични характеристики на гранулните модели и определяне контролните показатели на получените таблетки
	5.2.  In vitro освобождаване и профили на разтваряне


	При макроскопското и микроскопско наблюдение, по характерните ѝ морфологични характеристики дрогата е идентифицирана като листа от Betula pendula, Betulaceae. Региона на събиране е характерен с широко разпространение на бяла бреза, в диапазона от 750–800 до 1750–1850 надм. вис. (e-ecodb.bas.bg/rdb/bg). 
	След изсушаване и оситняване, измерената остатъчна влага в дрогата е 7,6 %. Определените чужди примеси са съответно 0,1% неорганични и 0,3 % органични примеси. 
	Съдържанието на общи флавоноиди в дрогата е определено по метода на Ph. Eur. 7, описан в т. 1.5, глава „материали и методи”. Определеното съдържание на общи флавоноиди в дрогата е 3,7 %. То отговаря на фармакопейните изисквания и е в съответствие със стойностите, докладвани от други авторски колективи (Christova-Bagdassrian et al., 2014). 
	2.1 Влияние на методите за извличане върху концентрацията на БАВ
	Разработени са различни технологични модели за получаване на екстракти от листа на бреза. Проучено е влиянието на различните фактори, повлияващи процеса на извличане на биологично активните вещества: метод на извличане, концентрация на извлечителя, работни параметри и условия (повишена температура, ултразвуково въздействие) на процеса, посредством количественото им определяне чрез високоефективна течна хроматография. 
	Различните моделни екстракти са получени чрез класическите методи на мацерация и перколация, и при вариране на технологични параметри като концентрация на използвания извлечител и температура. Освен това, с цел подобряване извличането на БАВ са разработени и модели, получени чрез извличане под влиянието на ултразвук. 
	В таблица 4 са представени различните моделни екстракти с тяхното означение, метод на извличане и условия на процеса.
	Таблица 4. Получени моделни екстракти, метод на извличане и работни параметри.
	Моделите от 1 до 4 (М1-М4) са получени чрез класически метод на мацерация, при вариране концентрацията на извлечителя (60%, 70%, 96% EtOH). Модел М2 е получен при повишаване на температурата до 50 °С. Моделите 5, 6 и 7 са получени чрез метода на перколация, при използване на различни концентрации етанол (P1-P3). Същите концентрации на извлечителя са използвани и при получаване на моделите 8 – 12, при които процеса на извличане протича под влиянието на ултразвук (MUS1- MUS5). Модел 13 (Dry) е получен чрез метода на разпръсквателно сушене, с експериментално установени оптимални работни параметри (глава „материали и методи” т. 2.4). 
	За фитохимичното охарактеризиране и съпоставянето на получените моделни екстракти е определено съдържанието на избрани биологично активни вещества, характерни за използваната дрога – флавоноидите рутин, кверцетин и хиперозид и тритерпените бетулин и бетулинова киселина. За идентифицирането и количественото определяне на изследваните вещества са използвани методи на високоефективната течна хроматография, разработени за целите на изпитването (глава „материали и методи” т.4). По описания метод 1 се определят бетулин и бетулинова киселина. С цел по-точното определяне на флавоноидите рутин и кверцетин, както и за идентифицирането на неизяснената по метод 1 структура (хиперозид), с отчетлив пик близо то този на рутина е разработен и метод 2. 
	На фиг. 2 са представени характерните абсорбционни спектри на детектираните флавоноиди рутин, кверцетин и хиперозид. 
	//
	/
	Фигура 2. Абсорбционни спектри на рутин, хиперозид и кверцетин
	Идентификацията на веществата, избрани за стандартизиране на получените моделни екстракти се извършва по времената на задържане спрямо тези на чистите вещества. На Фиг. 3 а) и b) са представени хроматограми на стандартна, моделна смес от флавоноиди (рутин, хиперозид, кверцетин) (3а) и тритерпени (бетулин и бетулинова киселина) (3b), а на Фиг. 4 - на моделен екстракт MUS2. 
	/
	   3 а)
	/
	3 b)
	Фигура 3. Хроматограми на стандартни смеси от рутин, хиперозид и кверцетин (а) и бетулин и бетулинова киселина (b).
	 //
	4 а)                                                          4 b)
	Фигура 4. Хроматограми на моделен екстракт MUS2
	Представените хроматограми показват, че избраните методи и условия дават възможност за идентифициране и количествено определяне на избраните БАВ. 
	На таблица 5 са представени концентрациите на екстрахираните биологично активни вещества, в зависимост от използвания метод на извличане и работни параметри. 
	Таблица 5. Концентрация на рутин, кверцетин, бетулин, бетулинова киселина и хиперозид, в получените моделни екстракти (µg/g)*.
	*Резултатите са представени като средна стойност от три измервания ± SD
	Данните от табл. 5 показват, че използването на различни технологични подходи и извлечители обуславя разликата в концентрацията на биологично активните вещества. Класическите методи на извличане мацерация и перколация показват сходни резултати по отношение концентрацията на веществата в получените извлеци. Рутин се екстрахира в значително по-висока степен, при по-ниска концентрация на етанол (60%, 70% EtOH, съответно 135,6 µg/g и 120,4 µg/g). Повишаването на температурата допълнително интензифицира процеса и води още повече до повишаване концентрацията на рутина (146,9 µg/g при модел М2, получен при повишаване на температурата до 50 °С). За сравнение, модела М4 получен по същия метод на мацерация, но с 96% EtOH показва съдържание 38,9 µg/g. Подобна зависимост се наблюдава и при хиперозида. Моделите получени по метода на мацерация с 60% и 70% EtOH (М1 и М3) показват съдържание на хиперозид съответно 1645,2 µg/g и 2332 µg/g, за разлика от модела, получен с EtOH 96% (М4), който се отличава с по-ниски стойности – 1342,1 µg/g. Това може да се обясни с тяхната гликозидна структура, и като полярни съединения, преимущественото им разтваряне в по-полярен извлечител. За разлика от тях, неполярните структури на бетулина и бетулиновата киселина вероятно са причината за по-доброто им извличане с по-неполярния, високо концентриран EtOH 96% (концентрацията на бетулин в модел М4, получен с EtOH 96% е 1235,2 µg/g, докато при модел М1, получен с 60% EtOH е почти два пъти по ниска - 678 µg/g).
	Както е известно, процеса на извличане на БАВ се интензифицира под въздействието на ултразвукови полета с определен интензитет. Редица автори докладват за подобряване извличането на БАВ от растителни дроги при прилагането на ултразвук (Handa et al., 2008; Trusheva et al., 2007; Yingngam et al., 2014). Основните параметри, характеризиращи процеса са интензитет на лъчението (обикновено се използва ултразвуково лъчение с честота в диапазона от 20 до 40 kHz) и времето на въздействие. Ето защо бяха разработени моделни екстракти, получени под въздействието на ултразвук, с цел получаване на извлеци с високо съдържание на БАВ. 
	От получените резултати в табл. 5 е видно, че ултразвуковото въздействие интензифицира процеса на извличане и води до по-високи концентрации на изследваните вещества в моделните екстракти, като в някои случаи промяната е почти два пъти повече. Модел M1, получен чрез класически метод на мацерация с 60% EtOH показва съдържание на хиперозид 1645,2 µg/g. За сравнение, модел MUS1 също получен с 60% EtOH, но под въздействието на ултразвук (35 kHz за 60min) показва съдържание на хиперозид 2762,8 µg/g. Подобна тенденция се наблюдава и при останалите изследвани вещества. Моделите MUS2 и MUS4 са получени с един и същ извлечител 70% EtOH, но при различно време на ултразвуково въздействие (съответно 60 и 120 мин). При MUS4, получен при 120 min въздействие, се наблюдава значително понижение в концентрацията на рутин и хиперозид, както и по-слабо понижение в концентрацията на бетулин. Видно е, че с по-нататъшното увеличаване на времето на ултразвуково въздействие се наблюдава спад в концентрацията на БАВ. Подобна зависимост е докладвана и от други автори, при изследване влиянието на ултразвуковото въздействие, при извличането на флавоноиди, фенолни киселини и др. (Ma Ya-Qin et al., 2008; Khan et al, 2010). Това вероятно може да се обясни с протичането на разпадни процеси при дългото въздействие с ултразвук. Рутина например лесно деградира при хидролиза до съоветния агликон – кверцетин, което би могло да обясни и леко завишените нива на кверцетин в модел МUS4, получен при 120 min време на въздействие (262,4 µg/g). 
	На фиг. 5 е представена графично концентрацията на изследваните БАВ в получените моделни извлеци.
	/
	Фигура 5. Съдържание на рутин, кверцетин, бетулинова к-на, бетулин и хиперозид, в получените моделни екстракти. 
	Фигура 6 представя сравнително съдържанието на изследваните биологично активни вещества в изходния моделен екстракт (MUS2), и получения от него сух, екстракт – модел 13 (Dry). 
	/
	Фигура 6. Съдържание на рутин, кверцетин, бетулинова к-на, бетулин и хиперозид в моделни екстракти MUS2 и Dry. 
	От представените резултати, показващи съдържанието на избраните БАВ в моделните екстракти е видно, че с най-високо съдържание е модел MUS2, получен по метода на мацерация със 70% EtOH и ултразвуково въздействие (35kHz за 60 min). Този модел е избран като оптимален и от него, чрез описания метод на разпръсквателно сушене е получен сухият екстракт модел 13 (Dry). 
	Сухият екстракт (модел 13) беше получен чрез метода на разпръсквателно сушене, при работни параметри – налягане на азота 6 bar, скорост на газовия поток 600 l/h, входяща температура от 140 оС и аспирация 95%. Полученият екстракт представлява фин, кафеникаво-зелено оцветен прах с характерна миризма. За определяне на физико-механичните характеристики на индивидуалните частици беше направено изследване на средния размер на частиците и разпределението им по големина по описания в „материали и методи” т.3 метод. От резултатите, представени на фигура 7 е видно, че се наблюдава мономодално разпределение, при среден диаметър 63,87 µm. Наблюдаваните фракции с размери около 200 – 300 µm вероятно са агрегати, дължащи се на съдържанието на смолисти и други високомолекулни вещества, които могат да са причина за слепването на частиците. 
	/
	Фигура 7. Разпределение на частиците по големина на сух екстракт (Dry).
	Получените резултати се потвърждават и от микроскопското изследване на сухия екстракт. На фиг. 8 са представени фотомикрографии на изследвания екстракт (Dry). Добре визуализирана е сферичната форма на частиците на екстракта, както и склонността им да агрегират, образувайки агломерати с по-големи размери. 
	/
	Фигура 8. Фотомикрографии на изследвания сух екстракт (Dry). Увеличение 200х
	Опитно установените параметри на процеса и използването на дюза с отвор 0,7 mm водят до получаването на сух екстракт с подходящи характеристики на частиците, за последващото му включване в твърда дозирана лекарствена форма, чрез метода на таблетиране след влажно гранулиране. 
	За проучване на биологичната активност (антиоксидантна, антимикробна, спазмолитична и антипролиферативна) е използван сухият екстракт модел 13 (Dry). 
	4.1. Антиоксидантната активност 
	Съществуват редица методи за определяне на антиоксидантната активност, като повечето от тях се основават на генерирането на радикали, действащи по различен механизъм. С цел цялостното охарактеризиране на антиоксидантния потенциал е препоръчително той да бъде оценен чрез няколко метода (Huang et al, 2005; Denev et al., 2010). Антиоксидантните свойства на сухия екстракт от листа на бреза бяха проучени чрез различни методи in vivo и in vitro – FRAP, DPPH, ABTS, ORAC, HORAC. Избраните методи обхващат различни аспекти на антиоксидантното действие и дават пълноценна представа за антиоксидантния потенциал на екстракта. Някой от тях оценяват активността срещу различни радикали (ABTS•+, DPPH•+, пероксилен радикал (RXOO•) и др.), докато други (HORAC) измерва металната хелатираща активност на антиоксидантите в състава, в условията на Fenton – подобна реакция, а следователно и защитната способност срещу образуване на високореактивен хидроксилен радикал. 
	4.1.1 In vitro методи
	DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryl hydrazyl) метод
	Проведеният антиоксидантен тест отчита способността на растителния екстракт да редуцира стабилния DPPH радикал. Методът е базиран на електронен трансфер, предизвикващ поява на виолетово оцветяване, което се измерва UV – спектрофотометрично. За сравнение е използвана аскорбинова киселина, като референт с установен висок антиоксидантен потенциал. Спектрофотометричният анализ показва намаляване на абсорбцията на изследваните проби с увеличаване на концентрацията. В приложените ниски концентрации от 0,04 до 5 µg/ml екстрактът показва тенденция към повишаване на радикал редуциращата активност (%I), но с много слаби изменения. С увеличаване на концентрацията над 5 µg/ml се наблюдава пропорционално увеличаване на редуциращата активност, като при концентрации от около 80 µg/ml екстракта достига максималната ѝ стойност от 97%. За сравнение, приложената аскорбинова киселина редуцира активно радикала при концентрации над 0,5 µg/ml, като достига своята максимална редуцираща активност при концентрации около 5 µg/ml. Наблюдава се линейна зависимост между концентрацията на приложените вещества и %I, в определени концентрационни интервали: за сухия екстракт между 2,5 и 80 µg/ml (y = 18,154x + 0,6359, R² = 0,9967), а за аскорбиновата киселина между 0,5 и 5 µg/ml (y = 14,57x + 6,612, R² = 0,9952) (Фиг. 9). 
	/
	Фигура 9. DPPH редуцираща активност на аскорбинова киселина и сух екстракт 
	Съдържанието на биологично активни вещества с антиоксидантен потенциал в избрания моделен екстракт от листа на бреза води до редуциране на стабилния 2,2-Diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) радикал и показва антиоксидантна активност, съизмерима с тази на аскорбиновата киселина. 
	ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) - метод
	ABTS радикаловият метод на обезцветяване се базира на редукцията на ABST+ радикалите, предизвикана от антиоксидантните компоненти в растителния екстракт. Механизмът на реакцията включва способността на антиоксидантите да отдават електрон, което води до обезцветяването на радикала. Теста е проведен с концентрации на екстракта 10, 50, 100, 200, 400 и 800 µg/ml. Резултатите показват подобна тенденция като тази, наблюдавана при DPPH радикал улавящият метод. Антирадикаловата активност на приложения сух екстракт е концентрация и време зависима (Фиг. 10). При приложената ниска концентрация от 10 µg/ml, след 30 min реакционно време, антиоксидантната активност на екстракта достига 41,03 %. С повишаване концентрацията на екстракта нараства и антиоксидантната активност, като при концентрация от 200 µg/ml тя е съответно 98,47% на 15-та минута и 99,46% на 30-та минута реакционно време. Приложените концентрации от 400 и 800 µg/ml показват максимална антирадикалова активност още на втората минута реакционно време (˃99%). Получените резултати са в съответствие с данните, представени от Shalaby и съавт., при изследване на растителен екстракт с подобно полифенолно съдържание (Shalaby and Shanab, 2012). При приложена концентрация от 100 µg/ml, отчетената антиоксидантна активност е съответно 78,5% и 94,8% на 2-та и 30-та минута (за сухия екстракт от листа на бреза в същата концентрация – 58% и 77,02%), а при концентрация 200 µg/ml съответно 82,5% и 99% (71% и 99,5% за екстракта от бреза). 
	/
	Фигура 10. Антирадикалова активност на сухия екстракт в концентрации 10, 50, 100 и 200 µg/ml срещу ABTS радикал. 
	ORAC и HORAC методи
	ORAC методът се основава на измерване инхибирането на флуоресценцията на флуоресцеин при окислението му в присъствие на антиоксидант. Като генератор на свободни радикали се използва AAPH (2,2-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride). При другия приложен метод (HORAC) се измерва комплексообразуващата способност на компонентите притежаващи антиоксидантна активност в условия на реакция на Фентън, предизвикана от взаимодействие между Co(II) и Н2О2 и съответно отразява защитната способност срещу образуване на силно реактивоспособният хидроксилен радикал (Ou et al., 2002).
	Таблица 6. Полифенолно съдържание, стойности за ORAC и HORAC (тролокс еквивалент (TE/g) и галова киселина еквивалент (GAE/g))
	Табл. 6 представя резултатите от изследване на полифенолното съдържание на тествания сух екстракт и антиоксидантната активност определена чрез приложените методи. Установеното високо полифенолно съдържание в сухия екстракт от листа на бреза е предпоставка за проява на висока антиоксидантна активност. Стойностите за ORAC и HORAC изразени съответно в тролокс еквивалент и еквивалент галова киселина на грам сух екстракт са в съответствие с данните, докладвани за различни растителни екстракти с подобно полифенолно съдържание (Wasek et al., 2015). 
	4.1.2 In vivo методи
	Определяне на желязо редуциращата способност на плазмата (FRAP)
	За целите на изпитването бяха използвани 36 мъжки бели плъхa Wistar, разделени в 4 групи по 9, както следва: Група I (Контролна група – Физиологичен разтвор (0,9 % NaCl)); Група II (Референтна група с Тролокс - 160 mg/kg bw); Група III (Опитна група 1 - Екстракт 100 mg/kg bw); Група IV – Опитна група 2 - Екстракт 500 mg/kg bw. Като референт е използван Тролокс (водоразтворим аналог на вит. Е), с доказана висока антиоксидантна активност. Опитът е проведен остро и хронично. След извършване на кръвна колекция пробите се центрофугират и се отделя кръвна плазма за изследване на антиоксидантната активност. Методът се основава на редукцията на фери-трипиридил-триазин (Fe2+ TPTZ) до феро-трипиридил-триазин (Fe3+ TPTZ), който има наситено синьо оцветяване. Антиоксидантната активност се оценява по повишението на абсорбцията, причинено от формирането на цветното съединение. Абсорбцията се измерва UV – спектрофотометрично. Реакцията е неспецифична и промяната в абсорбцията е пряко свързана с тоталната редуцираща сила на антиоксидантните компоненти на сухия екстракт, действащи като донори на електрони.
	Резултатите показват значително повишаване на плазмената актиоксидантна активност след еднократно и хронично приложение на синтетичния антиоксидант Тролокс, в сравнение с контролната група (p<0,0001). В групите, третирани еднократно с предложения сух растителен екстракт, в двете дози от 100 mg/kg и 500 mg/kg телесно тегло също се наблюдава повишаване на серумната антиоксидантна активност, в сравнение с контролната група (p<0,0001). При хронично приложение резултатите са подобни – екстракта, приложен в дози 100 mg/kg и 500 mg/kg повишава антиоксидантната активност в сравнение с физиологичен разтвор (съответно р<0,001 и p<0,0001). И при остро и при хронично третиране, по-високата приложена доза от екстракта от 500 mg/kg показва значително по-високи стойности, за отчетената плазмена антиоксидантна активност, в сравнение с групите третирани със 100 mg/kg (p<0,0001) (табл. 7 и 8). Очаквано, групите третирани с Тролокс показват най-съществено повишаване на серумната антиоксидантна активност, в сравнение с двете експериментални групи и контролата (p<0,0001) (Фиг.11). 
	/
	Фигура 11. Желязо редуцираща способност на кръвната плазма. Група I – Контролна група – Физиологичен разтвор (0,9 % NaCl); Група II – Референтна група с Тролокс - 160 mg/kg bw; Група III – Опитна група 1 - Екстракт 100 mg/kg bw; Група IV – Опитна група 2 - Екстракт 500 mg/kg bw.
	По-високите стойности, при хронично третираната с Тролокс група в сравнение с остро третираната вероятно се дължат на процеси на кумулация и повишаване на плазмената концентрация след многократно приложение. При групите третирани с изследвания екстракт обаче тенденцията се различава – по-високи стойности се наблюдават при остро третираните групи, в сравнение с хронично третираните. Това би могло да се обясни с процесите на биотрансформация и елиминиране, протичащи в организма, което води до сравнително бързо понижаване на плазмената концентрация на биологично активните вещества, отговорни за антиоксидантния ефект на приложения екстракт. Подобни резултати са публикувани и от други авторски колективи (Cox C. et al. 2015). При изследване на бионаличността и метаболитните механизми на флавоноиди от групата на флавонолите, Mohsen и съавтори описват интензивния метаболизъм, който флавоноидите претърпяват след резорбция. Макар и немалка част от тях да се екскретира директно, някои флавоноиди и техни метаболити могат да бъдат открити в кръвта до няколко часа след тяхното приемане (Abd El Mohsen et al. 2002; Ramassamy C et al. 2006). Разработването на лекарствена форма с удължено освобождаване би могло да реши някои от проблемите, свързани с краткия престой в организма и да осигури поддържане на висока плазмена концентрация за по-дълъг период от време.
	Таблица 7. Серумна антиоксидантна активност след еднократно приложение
	P
	t
	Mean±SD
	N
	Група
	10
	0,28 ± 0,009
	Control
	<0,0001
	99,714
	10
	0,67 ± 0,008
	Trolox 160 mg/kg bw
	10
	0,28 ± 0,009
	Control
	<0,0001
	17,665
	10
	0,37 ± 0,012
	Extract 100 mg/ kg bw
	10
	0,28 ± 0,009
	Control
	<0,0001
	62,644
	10
	0,55 ± 0,009
	Extract 500 mg/ kg bw
	10
	Trolox 160 mg/kg bw
	0,67 ± 0,008
	<0,0001
	64,651
	10
	Extract 100 mg/ kg bw
	0,37 ± 0,012
	10
	0,67 ± 0,008
	Trolox 160 mg/kg bw
	<0,0001
	31,961
	10
	0,55 ± 0,009
	Extract 500 mg/ kg bw
	10
	0,37 ± 0,012
	Extract 100 mg/ kg bw
	<0,0001
	36,239
	10
	0,55 ± 0,009
	Extract 500 mg/ kg bw
	P
	t
	Mean±SD
	N
	Група
	10
	0,29 ± 0,012
	Control
	<0,0001
	32,214
	10
	0,797 ± 0,046
	Trolox 160 mg/kg bw
	10
	0,29 ± 0,012
	Control
	<0,001
	4,272
	10
	0,31 ± 0,008
	Extract 100 mg/ kg bw
	10
	0,29 ± 0,012
	Control
	<0,0001
	39,915
	10
	0,49 ± 0,01
	Extract 500 mg/ kg bw
	10
	Trolox 160 mg/kg bw
	0,797 ± 0,046
	<0,0001
	31,478
	10
	Extract 100 mg/ kg bw
	0,31 ± 0,008
	10
	0,797 ± 0,046
	Trolox 160 mg/kg bw
	<0,0001
	19,401
	10
	0,49 ± 0,01
	Extract 500 mg/ kg bw
	10
	0,31 ± 0,008
	Extract 100 mg/ kg bw
	<0,0001
	43,594
	10
	0,49 ± 0,01
	Extract 500 mg/ kg bw
	Резултатите, получени от различните in vivo и in vitro методи за изследване на антиоксидантната активност показват, че сухият екстракт от листа на бреза притежава висок антиоксидантен потенциал и би могъл да се използва като естествен източник на антиоксиданти. 
	- Staphylococcus aureus
	- Escherichia coli
	- Candida albicans
	В други изследвания е демонстрирана антимикробната активност на етерично масло от листа на бреза срещу Legionella pneumophilla, Fusarium, Microsporum gypseum и Rhizopus spp. (Demirci F et al., 2000; Shimizu I et al, 2009). По-нататъшни изследвания биха изяснили различната чувствителност на Грам (+) и Грам (–) бактерии и гъбичките към ефекта на екстракта от листа на бреза. 
	Фигура 15. Ефект на  0.1 mg/ml и 0.3 mg/ml от екстракта върху KCl - контрактура Фаза 1 (а) и Фаза 2 (б). Резултатите са в средни стойности ±SEM 
	Добавянето на екстракта към разтвора с гладко-мускулни ивици води до стимулиращ ефект върху спонтанната съкратителна активност. Интензитета на ефекта е пропорционален на концентрацията в дози от 0.3 до 0.5 mg/ml. Повишаването на дозата води до редуциране на ефекта. Този двуфазен профил на доза-ефект кривата подкрепя предположението за деполяризиращ ефект и увеличен Са2+ инфлукс през волтаж-зависимите калциеви канали (VOCCs) при ниските концентрации на екстракта. При по-висока концентрация, увеличаването на количеството на вътреклетъчен Са2+ вероятно активира К+ ефлукс през Са2+- зависимите К+ канали, хиперполяризира мембраната и води до релаксация на гладката мускулатура (Berridge MJ, 2012). При предварително третирани с екстракта мускулни ивици, Фаза 1 и Фаза 2 са значително променени при 100 mmol/l KCl (което съответства на 80% деполяризация на мембраната). Това подкрепя предположението, че екстракта повлиява комплексно сигналната система, а не просто активира волтаж-зависимите калциеви канали. 
	Освен механизма на действие, клетъчната виталност беше отчетена и с МТТ тест. Фигура 24 показва зависимостта на оцелелите клетки в % спрямо приложената концентрация. Видно е, че с повишаване на концентрацията намалява броя на живите клетки. Тази зависимост концентрация/ефект е видима и за трите култури, но много по ясно изразена е динамиката на кривите за туморните клетки, в сравнение с мезенхимните стволови клетки, което показва много по-слабата им чувствителност към действието на екстракта. 
	/
	Изчислена е IC 50 – теоретичната концентрация, при която 50% от клетките, в клетъчната култура са мъртви. Те са съответно:
	 За PC 3 – 795,1 μg/ml
	 За HepG2 – 936,6 μg/ml
	 За SCP-1 – 1736,4 μg/ml
	Резултатите от проучването на антипролиферативната активност показват, че екстрактът от листа на бреза притежава биологична активност, която се изразява в изменение на клетъчната морфология и предизвикване на клетъчна смърт чрез апоптоза. Налице е по-силно инхибиране на пролиферацията и по-ниска клетъчна виталност на туморните клетъчни култури, в сравнение с нормалните клетки. В литературата се откриват множество данни, показващи че съединения като бетулин и бетулинова киселина, индуциращи апоптоза и притежаващи антитуморна и антипролиферативна активност, са изолирани от различни части на бреза, както и от редица други растителни видове  (Akiyama et al., 2001; Grassman, 2005; Demirci et al., 2000; Shimizu et al., 2009; Demikhova et al., 2006). 
	Имайки предвид резултатите от in vivo проучването на антиоксидантната активност на екстракта, предполагащи краткия му престой в организма, както и наличните литературни данни, за фармакокинетичните особености на основните биологично активни вещества, съдържащи се в него (интензивен метаболизъм и бързо елиминиране), си поставихме за цел разработването на таблетка с удължено освобождаване. За получаване на 27-те таблетни модела, формулирани с помощта на 33 пълен факторен дизайн и включващи всички възможни комбинации от променливи бяха разработени 9 гранулни модела (G1 до G9), чрез метода на влажно гранулиране.
	На таблица 9 са представени резултатите от проведените реологични изпитвания на моделните гранули, получени след влажно гранулиране.
	Таблица 9. Реологични характеристики на гранулните модели
	Всички измервания са проведени трикратно и резултатите са представени като средна стойност ±SD.
	Резултатите от проведените реологични изпитвания показват, че всички тествани модели отговарят на фармакопейните контролни показатели и притежават достатъчно добри реологични свойства, за да бъде извършен процеса на таблетиране. По отношение фактор на Хауснер всички изпитвани модели показват резултати под 1,25, което е показател за свободно течене. Коефициента на Кар, като показател за пресуемост за почти всички изследвани модели попада в графата „добро”, като само за гранулните смеси G5 и G8, от които се получават моделите F13,F14,F15 и съответно F22,F23,F24 попадат в графата „средно”. С изключение на гранулната смес G5 всички останали показват ъгъл на покой под 25°, което е показател за „отлично” течене.
	От представените 9 гранулни модела, при използване на три различни сили на пресуване (1t, 1.5t и 2t) са получени 27 таблетни модела. 
	На таблица 10 са представени резултатите от определяне на контролните показатели на 27-те моделни таблетни състава - маса и  равномерност на масата, разпадаемост, изтриваемост и механична якост.
	Таблица 10. Физико-механични характеристики на таблетките
	Всички измервания са проведени трикратно и резултатите са представени като средна стойност ±SD.
	Моделните таблетки показват добра равномерност на масата и сравнително висока механична якост, варираща в интервала от 88 N до 165 N, като закономерно тя в голяма степен корелира с приложената сила на пресуване. Изпитваните таблетки показват много ниска изтриваемост, варираща от 0,010 % до 0,126 %. 
	Наши предварителни проучвания показаха, че не се постига задоволително забавяне на процеса на освобождаването от таблетни модели, съдържащи само хидрофилен полимер (HPMC). Поради тази причина бяха разработени моделните състави, съдържащи комбинация от хидрофилен и хидрофобен полимер. В този случай, комбинирането на хидрофобната етилцелулоза (ЕС) с хидрофилен полимер (HPMC), както и промяната в съотношението хидрофобен-хидрофилен полимер предлага широки възможности за контролиране процеса на освобождаване. В литературата също се откриват данни, че комбинирането на хидрофилна матрица от HPMC с малко количество етилцелулоза води до забавяне на първоначалното интензивно освобождаване на добре разтворимите лекарствени вещества и по-ефективно контролиране на процеса на освобождаване (Enaytifard et al., 2009).
	С цел удължаване процеса на освобождаване и постигане на време за освобождаване на 80% от включеното вещество в рамките на най-малко 7 часа, както и елиминиране на първоначалното интензивно освобождаване на включеният екстракт, бяха разработени и проучени матрични таблетни модели, съдържащи комбинация от хидрофилен и хидрофобен полимер. Други фактори, които биха могли съществено да повлияят процеса на освобождаване са вискозитета на използвания полимер, както и силата на пресуване, приложена при получаване на таблетките. 
	За пълноценна оценка на статистическата значимост на влиянието на отделните фактори, както и комбинацията от тях, беше приложен пълен 33 факториален дисперсионен анализ. Бяха определени 3 фактора (независими променливи), които да бъдат изучавани в експериментален дизайн на три нива: ниско (-1), средно (0) и високо (+1), съответно влияние на съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC), влияние на молекулната маса на HPMC и влияние на силата на пресуване. Оценено беше тяхното влияние върху зависимата променлива t80, отразяваща времето, необходимо за освобождаване на 80% от включеното вещество. Проследено беше освобождаването на хиперозид (като доминиращ компонент, с най-висока концентрация в сухият екстракт) за период от 8 часа. Разработените 27 таблетни модела (от F1 до F27), включват всички възможни комбинации от променливи.  
	На фиг. 25.1, 25.2 и 25.3 са представени профилите на освобождаване на хиперозид от разработените таблетни модели. Фиг. 25.1 представя профилите на освобождаване, на моделите получени при процентно съотношение хидрофобен/хидрофилен полимер 40/60, фиг. 25.2 профилите на моделите получени при съотношение 25/75 и фиг. 25.3 тези при съотношение 10/90. 
	/
	Фигура 25.1. Профили на освобождаване на хиперозид от модели F1 - F9, съотношение EC/HPMC 40/60
	/
	Фигура 25.2. Профили на освобождаване на хиперозид от модели F10 – F18, съотношение EC/HPMC 25/75.
	/
	Фигура 25.3. Профили на освобождаване на хиперозид от модели F19 – F27, съотношение EC/HPMC 10/90.
	За изясняване механизма на освобождаване, получените данни са приведени към различни кинетични модели: кинетика от нулев порядък (освободеното количество вещество спрямо времето), кинетика от първи порядък (Log от неосвободеното количество вещество спрямо времето), модел на Higuchi (освободеното количество вещество спрямо √t), модел на Korsmeyer-Peppas (Log от неосвободеното количество вещество спрямо Log от времето). Коефициентите на детерминация R2 са представени в таблица 11. В таблицата са представени и данни за дифузионната експонента n, която от редица автори се счита за показател, за механизма на транспорт през полимерната матрица (Dash et al., 2010, Mamani et al., 2012). 
	Таблица 11. Коефициенти на детерминация (R2), получени след привеждане на данните от освобождаването към различни кинетични модели. 
	Като най-подходящ кинетичен модел, описващ процеса на in vitro освобождаване от всички изпитвани модели таблетки, беше определен Korsmeyer – Peppas, показал и най-високи стойности на R2 (от 0,992 до 0,999). Математичния модел на Korsmeyer – Peppas се прилага често при анализиране на освобождаването на лекарствени вещества от полимерни системи и отразява линейната зависимост между логаритмуваното освободено количество вещество за време t (Log Mt/M0 и Log t). Логаритмичните плотове на освободеното количество хиперозид от моделните таблетки спрямо времето са представени в Приложение 1 (Фиг. 26). 
	С изключение на моделите F1, F19, F20 и F21, всички получени стойности за дифузионната експонента n са в интервала от 0,45 до 0,95. Тези резултати потвърждават предположението, че механизмите на дифузия и ерозия участват едновременно и повлияват процеса на освобождаване на включеното в матричната система вещество. Когато стойността на n е по-малка или равна на 0,45, това е показател за транспортен механизъм тип „Фикова дифузия“ (Case I транспорт). Стойности на n между 0,45 и 0,95 обикновено са показател за „Нефикова дифузия (Аномален транспорт)“, което включва комбинация от дифузия и ерозия в механизма на освобождаване. Стойности над 0,95 показват доминиращ ерозионен механизъм на освобождаване (Case II транспорт и Super Case II транспорт). Като цяло, стойностите на дифузионната експонента са по-малки, при освобождаване, предимно чрез дифузионен механизъм и по-големи, при процеси контролирани предимно от механизма на ерозия. Относителната комплексност на матричната система, съдържаща комбинация от хидрофобен и хидрофилен полимер е предпоставка механизмът на освобождаване да се повлиява от повече от един процес (Mamani et al., 2012; Madgulkar et al., 2009; Tetsuo et al., 2005). 
	Таблица 12.  Стойности на t80 за таблетните модели F1 – F27
	В Таблица 12 са представени времената за освобождаване на 80% от включения екстракт от разработените таблетни модели.
	Влияние съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC) – фактор А върху t80
	За оценка влиянието на концентрацията на ЕС върху процеса на освобождаване бяха разработени моделни състави при вариране на съотношението между хидрофобния и хидрофилния полимер (съответно 10%, 25% и 40% съдържание на ЕС от общото количество полимер). При сравняване на аналогични модели, съдържащи HPMC с еднаква молекулна маса и получени с една и съща сила на пресуване, ясно се наблюдава следната тенденция – повишаване количеството на хидрофобния полимер от 10% (ниво -1) на 25% (ниво 0) води до значително удължаване на t80. За сравнение, модел F19 получен с HPMC с молекулна маса 500 kDa, 1t налягане и съдържание на ЕС 10% показва t80 = 4,40 h, докато модел F10, получен при същите условия, но съдържащ 25% ЕС показва t80 = 5,26 h. Аналогично е и сравнението между модели F22 и F13 и F25 и F16 съдържащи съответно средномолекулна (750 kDa) и високомолекулна (1150 kDa) HPMC. Макар и по-слабо изразени, разликите следват същата тенденция. Модел F22 съдържащ 10% ЕС показва t80 = 7,01 h а аналогичния му модел F13, съдържащ 25% ЕС – t80 = 7,25 h. От профилите на освобождаване на експерименталните модели е видно, че с повишаване на концентрацията на ЕС се наблюдава по-плавен първоначален ефект на освобождаване и удължаване на t80. Това вероятно се дължи на факта, че наличието на хидрофобния полимер в матрицата забавя интензивното навлизане на вода в началните моменти, още преди формирането на вискозен хидрогел, от там разтварянето на включения растителен екстракт и се постига ефективно контролиране процеса на освобождаване. Прави впечатление, че по-осезаеми разлики се наблюдават при моделите съдържащи нискомолекулна HPMC. Това е логично, тъй като високомолекулните К15М и К100М създават по-вискозен хидрогелен слой, който по-ефективно забавя процеса на освобождаване. С повишаване на концентрацията на ЕС обаче, наблюдаваната тенденция се изменя. Сравняване на моделите F10 (съдържащ 25% ЕС, нискомолекулна HPMC и получен при 1t налягане) и F1 (съдържащ 40% ЕС, нискомолекулна HPMC и 1t налягане) показва намаляване на t80 от 5,26 h до 3,12 h. Тази закономерност се запазва и при другите аналогични модели, съдържащи средномолекулна и високомолекулна HPMC и съответно 25% и 40% етилцелулоза. При всеки от тях, моделите съдържащи 40% ЕС показват по-бързо освобождаване на включеният екстракт и съответно по-ниски стойности за t80. За сравнение модел F13 (25% ЕС) t80 = 7,25 h и модел F4 (40% ЕС) t80 = 5,81 h. Същата закономерност е докладвана и от други автори (Enaytifard et al., 2009; Madgulkar et al., 2009). Причината за това може да се обясни с факта, че големите хидрофобни молекули на етилцелулозата създават локални нарушения на интегритета на вискозния хидрогелен слой, водещи до по-слабо задържане на разтворимите вещества и по-бързо освобождаване. 
	Таблица 13.1. Тест на Туки – Хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC)
	(J) Отношение хидрофобен/хидрофилен полимер
	(I) Отношение хидрофобен/хидрофилен полимер
	Mean Difference (I-J)
	Sig.
	Std. Error
	,000
	,05526
	-,3148*
	25% / 75%
	10% / 90%
	,000
	,05526
	1,3085*
	40% / 60%
	,000
	,05526
	,3148*
	10% / 90%
	25% / 75%
	,000
	,05526
	1,6233*
	40% / 60%
	,000
	,05526
	-1,3085*
	10% / 90%
	40% / 60%
	,000
	,05526
	-1,6233*
	25% / 75%
	В таблица 13.1 са представени резултатите от проведения тест на Туки относно влиянието на съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC) върху времето за освобождаване (t80). Анализът на данните показва, че всяка една от разликите в средните стойности е статистически значима, т.е. вероятността да се допусне грешка от първи род е по-малка от допустимото ниво на значимост 5%. При съотношение EC/HPMC 10/90 имаме средноаритметично с 0,3148 по-ниска стойност за t80 в сравнение с хидрофобен/хидрофилен полимер 25/75. Съотношението 25/75 съответно показва с 0,3148 по-висока стойност за t80 в сравнение с 10/90 и с 1,6233 по-висока в сравнение със съотношението 40/60.
	Може да се направи заключение, че прибавянето на ЕС към хидрогелната матрица подобрява контролирането на процеса на освобождаване, но до определена концентрация на полимера. След това, повишаването на концентрацията има обратен ефект и по-скоро ускорява освобождаването на включените вещества.
	Влияние на молекулната маса на HPMC – фактор B върху t80
	От получените данни може да се направи заключение, че молекулната маса на използвания хидрофилен полимер е от съществено значение за скоростта и степента на освобождаване. При сравняване на аналогични модели, получени при еднакво съотношение хидрофобен/хидрофилен полимер 40/60 и еднаква сила на пресуване от 1 t (напр. модели F1, F4 и F7) ясно се очертава следната тенденция – с повишаване на молекулната маса на използвания хидрофилен полимер (повишаване на фактор B от ниво -1 до ниво 0, както и от ниво 0 до ниво +1) се наблюдава забавяне на освобождаването на включения растителен екстракт. Тази разлика е по-силно изразена при сравняване на моделите приготвени с най-ниско вискозен полимер К4М и тези със среден вискозитет К15М (модели F1 и F4). При сравняване на моделите F4 и F7 (включващи средномолекулната К15М и високомолекулната К100М) тенденцията се запазва, но макар и статистически значима, е много по-слабо изразена.  Аналогични резултати се наблюдават и при сравняване на моделите F2, F5 и F8 приготвени при съотношение EC/HPMC 40/60, сила на пресуване 1,5t и разлика във вискозитета на използваната HPMC – статистическа значима разлика в процеса на освобождаване се наблюдава между моделите F2 и F5, докато между моделите F5 и F8, макар и налична, разликата е по-незначителна. 
	Таблица 13.2. Тест на Туки – Молекулна маса
	Mean Difference (I-J)
	(J) Молекулна маса HPMC
	(I) Молекулна маса  HPMC
	Sig.
	Std. Error
	,000
	,05526
	-2,0637*
	750 kDa
	500 kDa
	,000
	,05526
	-2,4381*
	1150 kDa
	,000
	,05526
	2,0637*
	500 kDa
	750 kDa
	,000
	,05526
	-,3744*
	1150 kDa
	,000
	,05526
	2,4381*
	500 kDa
	1150 kDa
	,000
	,05526
	,3744*
	750 kDa
	Проведеният пост-хок тест показва, че междинната молекулна маса от 750 kDa средностатистически води до с 2,0637 по-високи стойности за t80 в сравнение с 500 kDa а най-високата молекулна маса от 1150 kDa само с до 0,3744 по-високи стойности за t80 в сравнение със 750 kDa (табл. 13.2). 
	Получените резултати са в съответствие с публикуваните данни от някои автори (Rastogi and Khadabadi, 2011;) че молекулната маса (съответно вискозитета) на използвания полимер е способна да окаже влияние върху процеса на освобождаване, но то е съществено само в определени граници. В случая, при повишаване на молекулната маса от 500 kDa (К4М) до 750 kDa (К15М) наблюдаваме разлика в процеса на освобождаване, като t80 при аналогичните модели нараства средно с около 2,5 часа, докато при промяна на молекулната маса от 750 kDa (К15М) на 1150 kDa (К100М) t80 за аналогичните модели нараства средно с около 0,32 часа. 
	Влияние на силата на пресуване – фактор C върху t80.
	За оценка влиянието на силата на пресуване бяха разработени модели, при вариране на приложения натиск – съответно 1t, 1,5t и 2t. Общата тенденция, която се наблюдава между всички аналогични модели, при вариране силата на пресуване е, че с увеличаване на натиска се забавя скоростта на освобождаване, но статистически изменението на тази независима променлива е с най-ниско влияние върху стойностите на зависимата променлива t80. Тази закономерност е по-силно изразена при сравняване моделите получени при 1t и тези при 1,5t налягане. Разликите при моделите получени при 1,5t и 2t са незначителни (от ниво 0 до ниво +1). С повишаване силата на пресуване се увеличава плътността на получената матрична система както и междучастичковите взаимодействия в нея. Това води до по-здрава матрична структура по-бавното навлизане на вода в началните моменти. Това вероятно е и причината, при моделите получени при най-слабо налягане от 1t да се наблюдава по-изразено интензивно първоначално освобождаване на включения екстракт. 
	Таблица 13.3. Тест на Туки – Сила на пресуване
	Mean Difference (I-J)
	(J) Сила на пресуване
	(I) Сила на пресуване
	Sig.
	Std. Error
	,000
	,05526
	-,3137*
	1,5 t
	1 t
	,000
	,05526
	-,4548*
	2 t
	,000
	,05526
	,3137*
	1 t
	1,5 t
	,036
	,05526
	-,1411*
	2 t
	,000
	,05526
	,4548*
	1 t
	2 t
	,036
	,05526
	,1411*
	1,5 t
	Проведеният тест на Туки (табл. 13.3) показва, че средноаритметично изменението на t80, при повишаване силата на пресуване от 1t до 1,5t е с 0,3137, а до 2t съответно с 0,4548. Доста по-незначителна разлика се наблюдава между двете по-високи сили на пресуване от 1,5t и 2t като средноаритметичното повишаването на t80 в този случай е с едва 0,1411. 
	Повишаването на налягането оказва съществено влияние върху процеса на освобождаване до определено ниво (в случая 1,5 t), след което значителни разлики не се наблюдават. Подобна тенденция се докладва от други авторски колективи (Adeleye et al., 2015). 
	Таблици 15.1 до 15.6 (виж Приложение 2) представят описателна характеристика на взаимното влияние на различните фактори и техните комбинации чрез дадените съответни им среднoаритметични стойности (Mean), стандартни отклонения (Std. Deviation), долна (Lower Bound) и горна граница (Lower Bound) на зависимата променлива „t80“. В таблица 16 е представена обобщена описателна статистика на освобождаването на 80% от включения сух растителен екстракт при взаимното влияние на различните фактори. Представени са среднoаритметични стойности (Mean), стандартни отклонения (Std. Deviation), долна (Lower Bound) и горна граница (Lower Bound) на зависимата променлива „t80“. 
	За по-доброто визуализиране на взаимното влияние на съотношението EC/HPMC, различната молекулна маса на HPMC и приложената сила на пресуване са представени 3-D плотовете (фиг.  27 а), б); фиг. 28 а), б); фиг. 29 а), б)). , отразяващи ефекта върху t80 на факторите A и B при фактор C съответно: фиг.  27 а), б) – 1t (ниво -1); фиг. 28 а), б) – 1.5t (ниво 0); фиг. 29 а), б) – 2t (ниво +1) (Приложение 2). 
	Таблица 14. Тестове на взаимовръзки между технологичните параметри
	Partial Eta Squared (η2)
	Type III Sum of Squares
	Sig.
	F
	Mean Square
	df
	Source
	,984
	,000
	129,448
	5,337
	26
	138,768a
	Corrected Model
	,999
	,000
	76455,429
	3152,323
	1
	3152,323
	Intercept
	,947
	,000
	485,302
	20,009
	2
	40,019
	EC/HPMC
	,977
	,000
	1128,922
	46,546
	2
	93,093
	Молекулна маса
	,568
	,000
	35,491
	1,463
	2
	2,927
	Сила на пресуване
	,335
	,000
	6,802
	,280
	4
	1,122
	EC/HPMC * молекулна маса
	,085
	,300
	1,254
	,052
	4
	,207
	EC/HPMC * сила на пресуване
	,312
	,000
	6,116
	,252
	4
	1,009
	Молекулна маса * сила на пресуване
	,150
	,322
	1,190
	,049
	8
	,393
	EC/HPMC * молекулна маса * сила на пресуване
	,041
	54
	2,226
	Error
	81
	3293,318
	Total
	80
	140,995
	Corrected Total
	a. R2 = 0,984, R2Adj. = 0,977
	В таблица 14 са представени статистическите тестове относно влиянието на съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC), влиянието на молекулната маса на HPMC, влиянието на силата на пресуване и взаимовръзките между тези три фактора. Използваните три независими променливи, а също така и някои от техните взаимовръзки оказват влияние върху процеса на освобождаването на включения сух растителен екстракт, съответно t80. Установява се статистическа значимост както на индивидуалните фактори, така и частична такава на техните комбинация. Има статистически значими разлики в средноаритметичните стойности за t80 между различните показатели на независимите променливи. Информацията за взаимодействието на различните фактори относно стойността на резултатната променлива показва, че имаме статистически значим ефект върху скоростта на освобождаване на включения сух растителен екстракт при взаимодействието на съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC) и молекулната маса на HPMC, както и при взаимодействието на молекулната маса на HPMC и силата на пресуване, докато при взаимодействието на съотношението хидрофобен/хидрофилен полимер (EC/HPMC) и силата на пресуване не се установя статистическа значимост. Стойността на коефициента на определяне R2 показва каква част от промените в независимата променлива ще доведат до промени в резултативната (зависимата) променлива. R2=0,984 показва, че с 98,4 % сигурност промените във времето за освобождаване на 80% от включения сух растителен екстракт могат да бъдат обяснени с факторните променливи на модела. Коригираният коефициент на определяне R2Adj. е 0,977. Стойността му, която е близка до 1 показва, че има наличност на значителна линейна връзка между факторните променливи и резултатната променлива. Още повече, много малката разлика между стойностите на R2 и R2Adj. показва, че влиянието на допълнителни условия в статистическия модел е незначително. 
	От проведените детайлни проучвания на процеса на освобождаване и влиянието на изследваните променливи могат да се обобщят следните заключения: концентрацията на EC съществено повлиява процеса на освобождаване, като съотношението EC/HPMC : 25/75 е най-подходящо за удължаване на процеса, както и елиминиране на първоначалното интензивно освобождаване. Увеличаването на молекулната маса на използваната HMPC води до забавяне на процеса на освобождаване, като по-значими разлики се наблюдават между K4M и K15M (съответно 500 kDa и 750 kDa) а по-слабо изразена е промяната при най-високомолекулната K100M (1150 kDa). Макар и с по-несъществено влияние върху стойностите на t80, повишаването на приложената сила на пресуване, води до забавяне процеса на освобождаване. Като най-перспективен може да се определи модел F18, получен при съотношение EC/HPMC : 25/75, молекулна маса на HPMC 1150 kDa и сила на пресуване 2t, показващ най-дълго време за освобождаване на 80% от включеното вещество (7,97 h). 
	Изводи
	1. Установени са условията за получаване на екстракти от стандартизираната растителна дрога (листа от Betula pendula, Roth) с оптимално съдържание на биологично активни вещества: мацерация със 70% етанол, при стайна температура и ултразвуково въздействие за 60 min.  
	2. Разработен е метод за получаване на сух екстракт чрез техниката на разпръсквателно сушене, и е определено съдържанието на важни групи биологично активни вещества – флавоноидите рутин, кверцетин и хиперозид и тритерпените бетулин и бетулинова киселина. Като преобладаващ компонент, в най-висока концентрация е определен флавоноида хиперозид – 12824 µg/g.  
	3. Резултатите от проучването на антиоксидантния потенциал на сухият екстракт, чрез приложените in vitro и in vivo методи показват, че екстракта притежава висока радикал-редуцираща активност, сравнима с тази на аскорбинова киселина и тролокс. In vivo изследването на желязо-редуциращата активност на плазмата показва по-висока антиоксидантна активност при острото, в сравнение с хроничното приложение. 
	4. Екстрактът показва по-силно изразено бактериостатично действие срещу Грам положителните Staphylococcus aureus, в сравнение с Грам отрицателните Escherichia coli. Гъбичките Candida albicans не се повлияват, независимо от приложената концентрация на екстракта. 
	5. Ефекта на екстракта върху съкратителната активност на гладко-мускулни ивици показва, че екстрактът повлиява комплексно клетъчната сигнална система и ефекта е пропорционален на концентрацията в дози от 0.3 до 0.5 mg/ml. Повишаването на дозата води до редуциране на ефекта.
	6. Екстракта от листа на бреза проявява биологична активност in vitro, която се изразява в изменение на клетъчната морфология и предизвикване на клетъчна смърт чрез апоптоза. Налице е по-силно инхибиране на пролиферацията и по-ниска клетъчна виталност на туморните клетъчни култури (L5178Y, HepG2, PC3 ), в сравнение с нормалните клетки (McCoy – Plovdiv и SCP-1).
	7. Чрез 33 факториален дизайн е проучено влиянието на зависимите променливи върху процеса на освобождаване. Изведен е оптимален модел, получен при съотношение хидрофобен/хидрофилен полимер 25/75, молекулна маса на HPMC 1150 kDa и сила на пресуване 2t, показващ време за освобождаване на 80% от включеното вещество (t80) приблизително 8 часа.    
	Приноси
	1. Разработен е метод за получаване на екстракт от листа на бяла бреза (Betula Pendula, Roth), с високо съдържание на биологично активни вещества.
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