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Резултати: Профилите на in vitro разтваряне на кетопрофен от емулгели
показаха количество освободено лекарствено вещество, вариращо между
88,48 ± 0,82% и 99,11 ± 0,69%, за време от 150 минути. Данните от in vitro
освобождаването показаха кинетика от първи порядък за изследваните модели, с
изключение на два модела, за които беше установена кинетика по Higuchi.
Профилите на разтваряне на кетопрофен от бигели за 5 часа, установиха
освободено лекарство между 82,4 ± 6,39% и 94,7 ± 2,3%. Данните от in vitro
освобождаването показаха кинетика от първи порядък и кинетика по Higuchi.

Въведение
Дермалното приложение на различни терапевтично активни вещества с цел постигане на локален и/или системен ефект е познат и използван подход от дълбока древност. В
настоящата работа са представени 18 модела емулгели с кетопрофен с различни маслени фази – течен парафин (LLP), цетилов алкохол (CA), изопропил миристат (IPM) и
бадемово масло (AO). Бяха разработени три състава с хидрофобна фаза течен парафин в концентрации 5%, 6% и 7,5%, като в останалите състави Цетилов алкохол (CA),
изопропил миристат (IPM) и бадемово масло (AO) бяха използвани в концентрация 5% за оценка влиянието на вида на маслената фаза върху биофармацевтичните
характеристики. Като желиращ агент беше използван Carbopol®940 в концентрации 0,5%, 0,75% и 1% за оценка влиянието на различното количество полимер върху
биофармацевтичните характеристики. Бяха разработени и три бифазни състава ( бигели) с кетопрофен с различни съотношения на карбополов хидрогел / бадемово масло
олеогел – BG20, BG30 и BG40, приготвени при съотношения съответно 80/20, 70/30 и 60/40.

Цел на изследването: Целта на настоящата работа е да се изследват in vitro процесите на
освобождаване на кетопрофен от емулгели и бигели за дермално приложение.
Материали и методи: In vitro изследване на освобождаването на кетопрофен от
приготвените моделни състави беше извършено в Dissolution Apparatus 1. Количеството на
активното вещество беше определено спектрофотометрично при λ = 260 nm. За да се
оцени кинетиката на освобождаване на кетопрофен, данните, получени от in vitro тестовете
за разтваряне бяха приведени към уравненията за нулев порядък, първи порядък и
Higuchi.

Профили на in vitro освобождаване от емулгели F1 – F18 Профили на in vitro освобождаване  
от бигели

Заключение: В резултат на проведеното in vitro освобождаване беше установено, че моделните състави емулгели и бигели показват голямо 
количество освободен кетопрофен и избрани модели могат да бъдат считани за ефективна лекарствена форма за дермално приложение.


