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ВЪВЕДЕНИЕ 

Пероралните лекарствени форми заемат голям дял от предписваните лекарствени 
продукти. Най-често използвани от възрастните пациенти са твърдите дозирани форми. 
Голямото одобрение, което имат, се дължи на предимствата им, изразяващи се в 
удобство при приемане и контрол на пациента върху дозирането. Тези форми могат да 
създадат известни затруднения поради невъзможност за преглъщане и неприятни 
вкусови усещания. 

Понастоящем в педиатричната практика пероралният път също е предпочитан 
поради лесен и безопасен прием. Основен проблем е вкусовото коригиране на 
лекарствената форма, тъй като по-голяма част от лекарствените вещества имат 
неприятен вкус и мирис. Децата са особено чувствителни към горчивия вкус, който най-
трудно може да бъде маскиран. Ето защо разработването на вкусово коригирани и 
ефективни педиатрични лекарствени форми за перорално приложение е важна насока в 
съвременната фармацевтична технология.  

През последните години една от тенденциите при педиатричните лекарствени 
форми е разработването на диспергиращи се в устата таблетки, които постепенно 
изместват конвенционалните таблетни лекарствени форми. Предимствата им са 
улесненото приемане – разпадат се бързо в устната кухина без необходимост от вода, 
позволяват вкусово коригиране, точно дозиране и бърз терапевтичен ефект. 
Проучванията показват, че децата лесно приемат и оценяват положително 
диспергиращите се в устата таблетки. От друга страна трябва да се подчертае, че 
лекарствените продукти от тази група са все още незначителен брой на фармацевтичния 
пазар. Това е причина за изследователския интерес към този вид таблетки, включително 
такива, съдържащи антихипертензивни лекарствени вещества. 

Създаването на диспергиращи се в устата таблетки е свързано с два основни 
проблема – постигане на бърза разпадаемост и вкусово маскиране на лекарствените 
вещества. Основно значение има изборът на подходящи дезинтегранти, осигуряващи 
бързо разпадане на таблетката в устната кухина. Затова през последното десетилетие има 
засилен интерес към разпадащите помощни вещества, особено такива с природен произход.  

Обект на настоящия дисертационен труд е разработване на диспергиращи се в 
устата таблетки за детската практика, съдържащи еналаприл малеат. Ще бъдат 
приложени различни техники за маскиране на горчивия вкус на лекарственото вещество. 
Ще бъдат проучени възможностите за използване на полизахариди от ленено и дюлево 
семе, получени от нас по метода на разпръсквателно сушене, като супердезинтегранти.  
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящата работа е разработването и охарактеризиране на 
диспергиращи се в устата таблетки с еналаприл малеат с подобрени вкусови качества за 
приложение в детската практика. 

За реализацията на поставената цел са определени следните задачи: 

1. Да се разработи и валидира UV-спектрофотометричен метод за количествено 
определяне на еналаприл малеат. 

2. Да се разработят лекарство-полимерни комплекси с еналаприл малеат чрез метода 
на преципитация.  

3. Да се приложи емулсионна техника с изпаряване на разтворителя за получаване на 
полимерни микрочастици с еналаприл малеат. 

4. Да се приложи методът на разпръсквателното сушене за получаване на полимерни 
микрочастици с еналаприл малеат.  

5. Да се направи структурно-морфологично и физикохимично охарактеризиране на 
получените модели частици с еналаприл малеат. 

6. Да се оцени степента на маскиране горчивия вкус на еналаприл малеат чрез in vitro 
изпитване в изкуствени среди, както и чрез изпитване с опитни животни и здрави 
доброволци.  

7. Да се получат полизахариди от природни източници, които да се използват като 
дезинтегранти в диспергиращи се в устата таблетки. 

8. Да се разработят модели на диспергиращи се в устата таблетки с маскиран горчив 
вкус на еналаприл малеат с получените от нас микрочастици и природни 
полизахариди.  
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МАТЕРИАЛИ 

 
Еналаприл малеат                                          Alfa Aesar, Karlsruhe, Germany 

Eudragit EPO®                                                 Evonik, Essen, Germany 

Ethylcellulose                                                  Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Ленено семе                                                    Билек, Троян, България 

Семена от дюля                                              Билек, Троян, България 

Soy polysaccharides (Emcosoy®)                    JRS Pharma, Rosenberg, Germany 

Talc                                                                  Alfa Aesar, Karlsruhe, Germany 

SuperTab® 11SD Spray-dried lactose             DFE Pharma, New Zealand 

Microcrystalline Cellulose 102                        JRS Pharma, Rosenberg, Germany 

Sodium stearyl fumarate (Pruv®)                     JRS Pharma, Rosenberg, Germany 

Aerosil 200®                                                     Evonik, Essen, Germany 

Sodium starch glycolate (Vivastar® P)            JRS Pharma, Rosenberg, Germany 

Polysorbate 20 (Tween 20®)                            Alfa Aesar, Karlsruhe, Germany 

Dichloromethane                                             Alfa Aesar, Karlsruhe, Germany 

Acetone                                                            Alfa Aesar, Karlsruhe, Germany 

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

NaOH                                                               Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

NaCl                        Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

HCl                Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Na2HPO4                Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

KH2PO4                Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

H3PO4                         Sigma-Aldrich, St. Louis, USA
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МЕТОДИ 

1. UV-спектрофотометричен метод за количествен анализ на 
еналаприл малеат в две среди 
За целите на настоящия дисертационен труд се разработва и валидира UV-

спектрофотометричен метод за количествен анализ на еналаприл малеат в две различни 
среди – *изкуствен стомашен сок без ензими с рН 1,2 и **изкуствена слюнка без ензими – 
буфер с рН 6,8. Приготвят се стандартни разтвори с концентрации 10, 15, 20 и 25 µg/mL за 
определяне на абсорбционния максимум на еналаприл малеат в двете различни среди. 
Използват се стандартни разтвори за построяване на стандартна калибрационна крива на 
еналаприл малеат в изкуствена слюнка и изкуствен стомашен сок. 10 mg еналаприл малеат 
се разтваря съответно в 100 mL буфер с рН 6,8 и в среда с рН 1,2, за да се получат изходни 
стандартни разтвори с концентрация 100 µg/mL, от които с падащи разреждания се 
приготвят стандартни разтвори с концентрация 75, 50, 25, 20, 15, 10, 5 и 2,5 µg/mL. Измерва 
се абсорбцията с помощта на UV/Vis-спектрофотометър Evolution™ 300 (Thermo Fisher 
Scientific, USA) при дължина на вълната 206 nm и в двете среди. Стандартни калибрационни 
криви се получават чрез графично представяне на зависимостта абсорбция/концентрация. 

*Изкуствен стомашен сок без ензими (SGF) – среда с рН=1,2 , който се приготвя с 
2,0 g натриев хлорид, 7 mL солна киселина и дестилирана вода до 1000 mL  за 1 L буфер.  

**Изкуствена слюнка без ензими (SSF) – буфер с рН 6,8, който се приготвя с 2,38 
g Na2HPO4, 0,19 g KH2PO4, 8,00 g NaCl, дестилирана вода до 1000 mL и необходимото 
количество H3PO4 , за да се получи желаното рН. 

2. Получаване на вкусово маскирани частици с ENA 

2.1. Mетод на преципитация 
За получаване на вкусово маскирани частици с еналаприл малеат посредством 

метода на преципитация се приготвят поотделно наситени разтвори на еналаприл малеат 
и Eudragit EPO® в етанол 96% при разбъркване на електромагнитна бъркалка на 500 rpm 
и температура не по-висока от 25оС. Разтворите се смесват за 30 min, след което сместа 
се накапва към 0,1 N натриева основа, при напрекъснато разбъркване на електромагнитна 
бъркалка. На повърхността на пробата се получава полутвърд материал, който се отделя 
и оставя да съхне на стайна температура. Получената твърда маса се оситнява в хаван с 
пестик, след което се пресява през сито с размер на отворите 600 µm за уеднаквяване 
размера на частиците. Получените модели са означени с DPC1÷DPC9 в зависимост от 
работното съотношение лекарство:полимер (таблица 1, страница 19). 

2.2. Mетод на емулсионна техника с изпаряване на разтворителя 
За целите на изпитването се приготвя емулсия от типа М/В с външна фаза – 

дестилирана вода и емулгатор – Tween 20® (полисорбат 20). Вътрешната фаза се състои 
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от дихлорометан и ацетон, както и разтворените в тях полимери и лекарствено вещество. 
Като обвиващи полимери се използват Eudragit EPO® и етилцелулоза. Получените 
модели са означени с EMS1÷EMS5 (таблица 5, страница 29). 

Лекарственият и полимерният разтвор се приготвят поотделно, след което се 
смесват и разбъркват на електромагнитна бъркалка при 500 rpm. За получаване на 
разтвора на еналаприл малеат като разтворител се използва смес от 7 mL дихлорометан 
и 1 mL ацетон, в която се разтваря определено количество лекарствено вещество. 
Полимерният разтвор се получава при разтварянето на съответните количества Eudragit 
EPO® и етилцелулоза в 10 mL дихлорометан. Към приготвения полимерен разтвор се 
прибавя разтворът на еналаприл малеат. След като разтворите на полимерите и 
лекарственото вещество се смесят, се прибавя талк в количество 50 % от това на Eudragit 
EPO®. Разбъркването продължава до получаването на еднородна суспензия, която е 
дисперсна фаза на емулсията. Дисперсната среда се състои от 100 mL дестилирана вода 
и включен в нея емулгатор Tween 20®. Водната фаза се разбърква на електромагнитна 
бъркалка до пълното разтваряне на емулгатора. Маслената фаза се накапва към водната 
фаза при непрекъснато разбъркване с електромеханична бъркалка (Velp Scientifica, 
Usmate, Italy), при което се формира емулсия от типа М/В. В продължение на 6 часа 
емулсията се разбърква на стайна температура до пълното изпаряване на органичните 
разтворители и втвърдяване на частиците. Те се отделят чрез вакуумна филтрация (Nylon 
66 мембранен филтър, 0,45 µm, Sigma), промиват се с дестилирана вода и се оставят да 
съхнат на стайна температура за 24 h. За да се проучи способността за маскиране на 
горчивия вкус на лекарственото вещество се разработват модели с вариране на 
съотношението лекарство:полимер и концентрацията на емулгатора. 

2.3. Метод на разпръсквателно сушене 
За получаването на полимерни микрочастици по метода на разпръсквателното 

сушене се използва апарат Büchi B-290 Mini Spray Dryer (Büchi Labortechnik AG, Flawil, 
Switzerland). Приготвя се наситен разтвор на Eudragit EPO® в 0,1 N HCl при разбъркване 
на 500 rpm на електромагнитна бъркалка, в който се включва и еналаприл малеат. 
Лекарство:полимерният разтвор се прехвърля на високооборотна бъркалка (MICCRA D-
9 Homogenizer – Disperser, Miccra, Germany) и при 11 000 rpm се добавя необходимото 
количество талк (50% от количеството на полимера). Разбъркването на високооборотната 
бъркалка продължава 30 min до получаването на стабилна суспензия. Приготвената по 
посочения начин суспензия се разбърква без прекъсване на електромагнитна бъркалка и 
се отвежда до разпръсквателната сушилня посредством силиконов маркуч по 
предварително зададена скорост на перисталтичната помпа. Параметрите на апарата, при 
които се провежда изпитването, са опитно установени при предварителни проучвания. 
Входящата температура за приготвяне на моделите е 65оС, а изходящата температура 
30оС. Разпрашаването се извършва при аспирация 100% за по-добро разделяне и 
събиране на сухите частици. Скоростта на перисталтичната помпа е 10%. По този метод 
се приготвят микрочастици с вариране съотношението лекарство:полимер, които са 
означени с М2÷М10 (таблица 9, страница 36).  
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3. Охарактеризиране на получените частици 

3.1. Добив, натоварване (Drug loading, DL%) и ефективност на 
включване (Drug entrapment efficiency, DEE%) 

3.1.1. Добив 

Добивът на получените частици и по трите приложени метода се определя по 
следното уравнение: Добив (%) = 𝑊𝑊3

(𝑊𝑊1+𝑊𝑊2)
∗ 100, 

Където W1 е масата (mg) използвано лекарствено вещество, W2 е масата (mg) използван 
полимер и W3 е масата (mg) на получените частици. 

3.1.2. Натоварване с еналаприл малеат (Drug loading, DL%)  

Натоварването на получените частици с еналаприл малеат се определя според 
представената по-долу методика въз основа на химичните свойства на използваните 
помощни вещества. 

- За частици, получени по метода на преципитация, натоварването с ЕNA се 
изчислява по уравнението:  

𝐷𝐷𝐷𝐷 % = 𝑊𝑊4
50
∗ 100, където W4 (mg) e количеството лекарствено вещество, включено 

в 50 mg от всеки модел, което се определя спектрофотометрично и по предварително 
изведена калибрационна права по следния начин: 50 mg частици от всеки модел се 
разтварят в 250 mL изкуствен стомашен сок (SGF) с рН 1,2. 2 mL от получения разтвор 
се филтрува през Whatman филтър с големина на отворите 0,45 µm. Пробата се анализира 
спектрофотометрично с помощта на UV/VIS Spectrophotometer Thermo Evolution 300 
(Thermo Fisher Scientific, USA), съгласно описания спектрофотометричен метод т.1. 

- За частици, получени по метода на емулсионна техника с изпаряване на 
разтворителя, натоварването с ЕNA се определя по следното уравнение:  

𝐷𝐷𝐷𝐷 % = 𝑊𝑊4
10
∗ 100, където W4 (mg) e количеството лекарствено вещество, включено 

в 10 mg от всеки модел, което се определя по следния начин: 10 mg частици се разтварят 
в 10 mL етанол 96% и се разбъркват на електромагнитна бъркалка с 300 rpm за 2 h. Взима 
се 1 mL от пробата и се разрежда с 9 mL изкуствен стомашен сок с рН 1,2 – изкуствен 
стомашен сок. Полученият разтвор се филтрува през Whatman филтър с големина на 
отворите 0,45 µm. Пробата се анализира спектрофотометрично с помощта на UV/VIS 
Spectrophotometer Thermo Evolution 300 (Thermo Fisher Scientific, USA), съгласно 
описания спектрофотометричен метод т.1. 

- За частици, получени по метода на разпръсквателното сушене, натоварването 
с ЕNA се изчислява по уравнението:  

𝐷𝐷𝐷𝐷 % = 𝑊𝑊4
30
∗ 100, където W4 (mg) e количеството лекарствено вещество, включено 

в 30 mg от всеки модел, което се определя спектрофотометрично и по предварително 
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изведена калибрационна права по следния начин: 30 mg частици от всеки модел се 
разтварят в 300 mL изкуствен стомашен сок – буфер рН 1,2. 2 mL от получения разтвор 
се филтрува през Whatman филтър с големина на отворите 0,45 µm. Пробата се анализира 
спектрофотометрично с помощта на UV/VIS Spectrophotometer Thermo Evolution 300 
(Thermo Fisher Scientific, USA), съгласно описания спектрофотометричен метод т.1. 

3.1.3. Ефективност на включване на еналаприл малеат (drug entrapment 
efficiency, DEE%) 

Ефективността на включване на еналаприл малеат в получените и по трите 
приложени метода частици се определя по следното уравнение: 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 % = 𝑊𝑊5

𝑊𝑊1
∗ 100 , 

където W5 е масата (mg) лекарствено вещество включено в целия добив, а W1 е 
изходната маса (mg) на лекарственото вещество, използвано за приготвяне на модела. 

3.2. Форма и повърхностна морфология на частиците 

3.2.1. Оптична микроскопия 

 Формата на получените по метода на преципитация лекарство-полимерни 
комплекси се визуализира посредством оптичен микроскоп (Leica DM2000 LED, Leica 
Microsystems, Germany), който е снабден с дигитална камера (Leica DMC 2900) и софтуер 
за обработка на снимките (Leica Application Suite, LAS) при 400х увеличение. 

3.2.2. Сканираща електронна микроскопия 

Повърхностната морфология на полимерните микрочастици, получени по метода 
на разпръсквателното сушене и емулсионна техника с изпаряване на разтворителя, се 
изследва чрез сканираща електронна микроскопия. За целта се използва сканиращ 
електронен микроскоп ZEISS EVO LS25 (Zeiss, Germany) при ускоряващо напрежение 
20 kV и увеличение х5000 за моделите, получени чрез емулсионна техника и увеличение 
х10000 за моделите, получени чрез разпръсквателно сушене.  

3.3. Среден размер и разпределение на частиците по големина 
За определяне размера на получените частици и тяхното разпределение по 

големина се използва анализатор на принципа на лазерна дифракция на сухи и мокри 
дисперсии Beckman coulter particle size analyzer (LS 13 320, Beckman Coulter, USA), 
снабден с торнадо система за прахове (Tornado Dry Powder System, DPS). За всяко 
измерване се използват 200 mg частици. 

3.4. Съдържание на влага 
Съдържанието на влага (%) се измервa гравиметрично чрез влагоанализаторна 

везна (Kern MLB 09/ 2004, Kern & Sohn Gmbh, Germany). 
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3.5. Инфрачервена спектроскопия 
За определяне на възможно химично взаимодействие между лекарственото 

вещество и използваните помощни вещества се използва инфрачервена 
спектрофотометрия. Изследването се провежда с инфрачервен спектрофотометър 
(Nicolet iS10 FT-IR спектрометър, Thermo Fisher Scientific, USA), снабден с приставка 
ATR за пълно вътрешно отражение (smart iTR) при следните условия: 64 сканирания, 
4nm резолюция, спектрален обхват 4000-400cm- 1. 

3.6. Прахова рентгенова дифрактометрия 
За определяне на физичното състояние на лекарственото вещество в полимерните 

частици се провежда изпитване с прахов рентгенов дифрактометър D2 Phaser (Bruker 
AXS, Karlsruhe, Germany) с Ni-филтрирана Cu-радиация в диапазона от 4-60о 2-theta при 
30kV и 10 mA. 

3.7. Термичен анализ (TG-DTA) 
Диференциалният термичен анализ (DTA) и термогравиметричният анализ (TGA) 

се използват за изследване на температурни промени на лекарственото вещество и 
полимера в получените частици. Пробите се анализират в температурен диапазон от 25 
до 600°С при скорост на загряване 10°С min-1 под аргонова атмосфера, като се използва 
термовизионен апарат Stanton Redcroft STA 1500 (Thermal scientific plc., GB). 

4. Методи за определяне степента на маскиране вкуса на 
еналаприл малеат 

4.1. In vitro освобождаване на ENA в изкуствена слюнка 
In vitro oценката на вкуса на частиците с еналаприл малеат, получени по трите 

различни метода – преципитация, емулсионна техника с изпаряване на разтворителя и 
разпръсквателно сушене, се извършва според описаната по-долу методика, съобразена с 
химичните свойства на използваните за приготвянето им помощни вещества. Определя се 
количеството освободен ENA във фосфатен буфер с pH 6,8 (изкуствена слюнка без ензими). 

4.1.1. Модели, получени по метода на преципитация 

Количеството на освободения еналаприл малеат се определя спектрофотометрично, 
като определено количество частици от всеки модел, еквивалентно на 1 mg еналаприл 
малеат, се поставя в 20 mL фосфатен буфер с рН 6,8 и се разбърква при 200 rpm на 
електромагнитна бъркалка. Пробите се филтруват през филтър с диаметър на отворите 
0,45 µм и на филтрата се измерва абсорбцията при 206 nm със спектрофотометър – UV-
VIS Spectrophotometer Thermo Evolution 300 (Thermo Fisher Scientific, USA). Количеството 
на освободения еналаприл малеат (%) се изчислява по уравнението на стандартната права 
и представлява количеството освободено лекарствено вещество за 60 секунди в изкуствена 
слюнка. За всяка проба се правят по три измервания. 
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4.1.2. Модели, получени чрез емулсионна техника с изпаряване на 
разтворителя 

Количеството на освободения еналаприл малеат се определя спектрофотометрично, 
като 10 mg от всеки модел се поставят в 50 mL фосфатен буфер с рН 6,8 и се разбъркват 
при 200 rpm на електромагнитна бъркалка. Пробите се филтруват през филтър с диаметър 
на отворите 0,45 µм и на филтрата се измерва абсорбцията при 206 nm със 
спектрофотометър – UV-VIS Spectrophotometer Thermo Evolution 300 (Thermo Fisher 
Scientific, USA). Количеството на освободения еналаприл малеат (%) се изчислява по 
уравнението на стандартната права и представлява количеството освободено в изкуствена 
слюнка лекарствено вещество за 60 секунди. За всяка проба се правят по три измервания.  

4.1.3. Модели, получени чрез метода на разпръсквателното сушене 

Количеството на освободения еналаприл малеат се определя спектрофотометрично, 
като 10 mg от всеки модел се поставят в 20 mL фосфатен буфер с рН 6,8 и се разбърква 
при 200 rpm на електромагнитна бъркалка. Пробите се филтруват през филтър с диаметър 
на отворите 0,45 µм и на филтрата се измерва абсорбцията при 206 nm със 
спектрофотометър – UV-VIS Spectrophotometer Thermo Evolution 300 (Thermo Fisher 
Scientific, USA). Количеството на освободения еналаприл малеат (%) се изчислява по 
уравнението на стандартната права и представлява количеството освободено в изкуствена 
слюнка лекарствено вещество за 60 секунди. За всяка проба се правят по три измервания.  

4.2. In vivo изпитване с експериментални животни 
Приложеният метод се основава на честотата на близане на разтвори на избраните 

модели, които съдържат едно и също количество еналаприл малеат. Експериментът се 
осъществява с одобрение от Българската агенция по безопасност на храните (одобрение 
№ 87/09.01.2014 г.) и Етичния комитет на Медицински университет – Пловдив 
(одобрение № 5/29.09.2016 г.). Проучването се извършва в съответствие с изискванията 
на Международния съвет за етични указания на лабораториите по животновъдство за 
изследователи и съответните институционални и национални правила и разпоредби. 

4.2.1. Използвани животни 

Изпитването се провежда с 94 бели мъжки плъхове порода Wistar с тегло 170÷240 g. 
Животните се отглеждат при стандартни лабораторни условия: 12-часов цикъл 
светло/тъмно, 50% относителна влажност на въздуха, температура (24±2)ºС и свободен 
достъп до храна и вода. 

За определяне на средна ефективна доза (ED50) за горчив вкус на еналаприл малеат 
по метода на Litchfield и Wilcoxon (Tallarida et al., 1987) се използват 30 мъжки бели плъха 
порода Wistar, разделени чрез случаен подбор в пет групи по 6 животни както следва: 

I група – приема разтвор на еналаприл малеат в концентрация 1 mg/mL 
II група – приема разтвор на еналаприл малеат в концентрация 5 mg/mL 
III група – приема разтвор на еналаприл малеат в концентрация 10 mg/mL 
IV група – приема разтвор на еналаприл малеат в концентрация 15 mg/mL 
V група – приема разтвор на еналаприл малеат в концентрация 20 mg/mL 
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За изследване честотата на близане се използват 64 мъжки бели плъха порода 
Wistar, разделени чрез случаен подбор в 8 групи по 8 животни както следва: 

I група (контрола) – приема дестилирана 
вода; 

II група (отрицателна контрола) – 
приема разтвор на еналаприл малеат в 
концентрация 13 mg/mL; 

III група – приема модел DPC6* VI група – приема модел М2** 
IV група – приема модел DPC7* VII група – приема модел М4** 
V група – приема модел DPC9* VIII група – приема модел М6** 

* - съставът на моделите е представен в таблица 1, страница 19 
** - съставът на моделите е представен в таблица 9, страница 36 

4.2.2. Определяне честота на близане 

Животните се оставят без вода за период от 24 h. След изтичане на 24-тия час, на 
всички животни се осигурява свободен достъп до дестилирана вода. Отчита се честотата 
на близане (брой близания в рамките на 3 min) на всяко животно и количеството изпита 
вода от групата за 3 min. Следва нов 24 часов период за животните без вода, след което 
се поставя съответният работен разтвор на еналаприл малеат за всяка група и се отчита 
честотата на близане на всяко животно за 3 минути.  

За статистическа обработка се използва показателят честотата на близане (%) 
(Noorjahan et al., 2014), изчислен по уравнението: 

Честота на близане(%) =
брой близания на разтвора на еналаприл малеат

брой близания на дестилираната вода
х 100 

4.2.3. Оценка на вкуса на полимерни частици с еналаприл малеат 

Животните се оставят без вода за период от 24 h, след което им се осигурява 
свободен достъп до дестилирана вода. Отчита се честотата на близане (брой близания в 
рамките на 3 min) на всяко животно и количеството, изпита вода от групата за 3 min. 
Следва нов 24 часов период за животните без вода, след което поставяне на разтвора на 
съответния модел за пиене на всяка група и отчитане честотата на близане на всяко 
животно. По време на експеримента се отчитат явни оро-моторни и поведенчески 
реакции на плъховете, реакции на избягване като удари с челюстите, миене на челюстта 
или отстъпване назад в ъгъла на клетката, които се приемат като проява на усетен горчив 
вкус. За статистическа обработка е използван показателят честотата на близане (%) 
(Noorjahan et al., 2014), изчислен по формулата: 

Честота на близане(%) =
брой близания на изследвания модел
брой близания на  дестилираната вода

х 100 

4.2.4. Статистическа обработка на резултатите 

Статистическите анализи на резултатите от изпитването с експериментални животни 
се извършват с програмата SPSS 17.0. За всеки показател се изчислява средната аритметична 
стойност (mean) и средната ѝ грешка (±SEM). За определяне на разпределението на 
получените резултати се провежда непараметричен One sample Kolmogorov-Smirnov test. 
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След установяване на нормално разпределение се използва вариационен анализ – One-way 
ANOVA. Сравняването на резултатите между групите се извършва с Bonferroni's Multiple 
Comparison Test (Aickin & Gensler, 1996). При всички анализи разликите с p≤0,05 се считат 
за статистически значими. Определянето на средна ефективна доза по метода на Litchfield и 
Wilcoxon се осъществява с програма Pharcap (НИФФ, София). За извършване на 
алтернативен анализ се използва програмата Instat 2.02 (PraphPad Software, Inc, CA, САЩ). 

4.3. Изпитване със здрави доброволци 
Провежда се изпитване със здрави доброволци с разрешение на Етичната комисия 

на МУ – Пловдив – Протокол № 1/22.02.2018 г. като експеримента се извършва съобразно 
нормите на етичния кодекс. Лекарственото вещество и моделите престояват върху езика 
10 секунди, последвано от промиване на устната кухина с дестилирана вода и оценяване 
на усетения вкус. В проучването се включват 18 здрави доброволци, които определят 
степента на горчивина на еналаприл малеат и моделите по зададена скала. Изпитването се 
провежда с модели М2, М4 и М6, получени чрез разпръсквателно сушене, които са 
избрани според резултатите от проведените проучвания. Първоначално доброволците 
оценяват вкуса на 5 mg чист еналаприл малеат, който се поставя за 10 секунди върху езика 
им, по зададена скала на горчивина. Следва промиване на устната кухина с вода за 
неутрализиране на неговия вкус. Доброволците поставят определено количество от 
моделите, съответстващо на 5 mg еналаприл малеат на езика си за 10 секунди, след което 
промиват устната си кухина с дестилирана вода. Следва определяне вкуса на моделите по 
зададената скала на горчивина. Данните, получени от изпитването със здрави доброволци, 
се обработват статистически с Microsoft Excel и представят в табличен и графичен вид. 

5. Изследване степен на освобождаване на еналаприл малеат от 
частици, получени по метода на разпръсквателното сушене 
Изпитването се извършва в Апарат 1 с въртяща се кошничка (Ph.Eur.9 2.9.3, апарат 

AT7 Sotax, Allschwil, Switzerland) в акцепторна среда (изкуствен стомашен сок) с рН 1,2 
с обем 500 mL при температура 37±0,5оС и скорост на разбъркване 50 rpm. Изследваните 
проби от полимерните микрочастици се поставят в диализна торбичка (Sigma, MWCO 
12000 Da) с размери 6/2,5 cm. Тя се накисва за 24 h в изкуствен стомашен сок с рН 1,2. 
Количество микрочастици от модели М2, М4 и М6, съответстващо на 5 mg еналаприл 
малеат се поставя в диализната торбичка, в която се прибавя 1 mL от средата. През 
избрани интервали от време, определени експериментално, се взимат проби по 2 mL и се 
възстановява същото количество среда. Количественият анализ се извършва по 
разработения спетрофотометричен метод (виж т.1 Методи). 

6. Получаване на сухи екстракти от семена на лен (Linum 
usitatissimum, Linnaeus) и семена на дюля (Cydonia oblonga, Miller) 

6.1. Получаване на водни екстракти от ленено семе 
Водните екстракти от ленено семе се приготвят със съотношение между семената 

и извлечителя (вода) 1:10. Моделите се означават съответно от FS1 до FS9. Получават се 
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чрез накисване на ленено семе в дестилирана вода за 72 h при различна температура. При 
модели FS1, FS2 и FS3 извличането се извършва при стайна температура – 20°С. При 
модели FS4, FS5 и FS6 – съответно при нагряване на 40°С, а при модели FS7, FS8 и FS9 – 
семената се накисват във вода при 40°С, като тази температура се поддържа 36 h, след 
което се охлаждат до 20°С и извличането продължава още 36 h при непрекъснато 
разбъркване. Получените след 72 часа водни извлеци се филтруват през марля за 
отстраняване на семената, след което се обработват до получаване на сухи екстракти.  

6.2. Получаване на сухи екстракти от ленено семе чрез 
разпръсквателно сушене 
За получаване на сухи екстракти от водните извлеци се използва техниката на 

разпръсквателното сушене на апарат Büchi B-290 Mini Spray Dryer (Büchi Labortechnik AG, 
Flawil, Switzerland) с дюза с размер на отвора 0.7 mm. Приложените условия на 
разпрашаване са установени опитно след предварителни изпитвания: входяща температура – 
110oC и скорост на газовия поток – 601 L/h. Моделите се приготвят при вариране на 
аспирацията и скоростта на перисталтичната помпа, които се комбинират както следва: 
аспирация – 50% и скорост на перисталтичната помпа – 10%, аспирация – 60% и скорост на 
перисталтичната помпа – 20%, аспирация – 70% и скорост на перисталтичната помпа – 30%.  

6.3. Получаване на водни екстракти от семена на дюля 
Водните екстракти от дюлево семе се приготвят със съотношение между семената и 

извлечителя (вода) 1:100. Моделите се означават съответно от QS1 до QS9. Моделите се 
получават чрез накисване на дюлевото семе в дестилирана вода за 24 h при стайна 
температура. Получените водни извлеци се филтруват за пълно отстраняване на остатъка 
от семената и механични онечиствания. Водните екстракти са с голям вискозитет, което 
би затруднило процеса на разпръсквателно сушене, затова се разреждат с равно 
количество дестилирана вода, след което пробите се подлагат на разпръсквателно сушене. 

6.4. Получаване на сух екстракт от семена на дюля чрез 
разпръсквателно сушене 
За получаване на сухи екстракти от водните извлеци се използва техниката на 

разпръсквателното сушене и апарат Büchi B-290 Mini Spray Dryer (Büchi Labortechnik AG, 
Flawil, Switzerland) с дюза с размер на отвора 0.7 mm. Условията на разпрашаване са 
установени при предварителни изпитвания: входяща температура – 130oC за модели QS1, 
QS2 и QS3, 140oC за модели QS4, QS5,QS6 и 150oC за модели QS7, QS8 и QS9, а скоростта 
на газовия поток е 601 L/h. Моделите се приготвят при вариране на аспирацията и 
скоростта на перисталтичната помпа, които се комбинират както следва: аспирация – 50% 
и скорост на перисталтичната помпа – 10%, аспирация – 60% и скорост на перисталтичната 
помпа – 20%, аспирация – 70% и скорост на перисталтичната помпа – 30%. 
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7. Охарактеризиране на получените сухи екстракти 

7.1. Добив 
Добивът на получените сухи екстракти се изчислява по следното уравнение: 

  Добив (%) = �𝑊𝑊1
𝑊𝑊2
� ∗ 100  , където W1 е теглото на получения сух екстракт, W2 е 

теглото на водния екстракт преди разпрашаване. 

7.2. Среден размер на частиците на получените сухи екстракти 
За определяне размера на частиците на приготвените сухи екстракти от ленено и 

дюлево семе и тяхното разпределение по големина се използва анализатор на принципа 
на лазерна дифракция на сухи и мокри дисперсии Beckman coulter particle size analyzer 
(LS 13 320, Beckman Coulter, USA), снабден с торнадо система за прахове (Tornado Dry 
Powder System, DPS). За всяко измерване се използват 200 mg частици. 

7.3. Индекс на набъбване 
Определя се по метода на Ph. Eur.9 (2.8.4) за индекс на набъбване. Изпитването се 

извършва с 0,5 g сух екстракт. Индексът на набъбване се определя от обема (mL), който 
се заема от 0,5 g сух екстракт след набъбване на изследвания материал във водна среда 
за 4 h.Изпитването се провежда с градуиран цилиндър с вместимост 15 mL. Претеглят се 
0,5 g сух екстракт, прехвърлят се в цилиндъра и се записва заетият обем, отбелязан с V1. 
Добавя се 1 mL етилов спирт 95% и се допълва до 15 mL с дестилирана вода, след което 
се затваря с капачка. Разклаща се на всеки 10 минути през първия час. Оставя се в покой 
да набъбва още 3 h. Измерва се обемът на набъбналия сух екстракт, който отбелязваме с 
V2. Процедурата се повтаря три пъти и се определя средна стойност на индекса на 

набъбване (S), който е изчислен по уравнението: 𝑆𝑆 = �𝑉𝑉2−𝑉𝑉1
𝑉𝑉1

� ∗ 100 

8. Получаване на диспергиращи се в устата таблетки 
Таблетките се приготвят по метода на директното таблетиране при приложено 

налягане от 1,5 t. Таблетната смес се получава след сухо смесване на 7,5 mg полимерни 
микрочастици, получени чрез разпръсквателно сушене, еквивалентни на 1 mg еналаприл 
малеат, и необходимите помощни вещества за таблетиране. За целта сe използват лактоза, 
микрокристална целулоза 102, натриев стеарил фумарат, колоиден силициев диоксид и 
аромат малина като коригенс. Получените от нас сухи екстракти от ленено и дюлево семе 
се включват чрез сухо смесване в моделните таблетки като дезинтегранти. Праховата смес 
се подлага на директно таблетиране на ексцентрична таблетна машина Erweka-EP1 
(Erweka, Germany) с диаметър на поансоните – 9 mm. Разработват се 15 модела 
диспергиращи се в устата таблетки, означени за краткост ODT, с различна концентрация 
на разпадащите помощни вещества и един модел, приготвен без дезинтегранти. 
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9. Охарактеризиране на диспергиращите се в устата таблетки 

9.1. Маса и равномерност на масата  
Определя се по метода на Ph. Eur.9 (2.9.5) за маса и равномерност на масата на 

еднодозни препарати. Извършва се с двадесет произволно избрани таблетки от всеки 
модел. Таблетките отговарят на изпитването, ако не повече от две отделни маси се 
отклоняват от средната маса повече от процентното отклонение (±7,5%) и нито една не 
се отклонява повече от двойно по-голямото отклонение в процент (±15%). 

9.2. Механична якост 
Изпитването се извършва с 10 таблетки от всеки модел по метода на Ph. Eur.9 (2.9.8) 

с апарат Erweka-TBH125 (Erweka, Germany). Апаратът отчита силата на счупване на 
таблетките (N). С получените резултатите се изчислява коефициентът на счупване (К) по 
следното уравнение: K = P/ d.h, (kg.mm2), където Р е силата на счупване; d е диаметърът 
на таблетката, (mm); h е височината на таблетката, (mm) 

9.3. Изтриваемост  
За таблетки с единична маса, равна или по-малка от 650 mg, се взимат брой таблетки, с 

маса възможно най-близка до 6,5 g. След точно измерване масата на избраните таблетки, те се 
поставят в апарата. Извършват се 100 пълни завъртания. След това таблетките се изваждат, 
обезпрашават и претеглят. Изтриваемостта се определя в процент по следното уравнение:  

степен на изтриваемост (%) =
изходна маса − крайна маса

изходна маса
∗ 100 

9.4. Разпадаемост  
Изпитването се извършва едновременно с 6 таблетки по метода на Ph. Eur.9 (2.9.1). 

Използва се апарат Erweka ZT 121 (Erweka, Germany). Средата е дестилирана вода 
900 mL с температура 37.0±2оС. Времето за пълно разпадане на таблетките се измерва в 
секунди. Изпитването се провежда три пъти с общо 18 таблетки. 

9.5. Равномерност на съдържанието  
Изпитването се провежда по метода, описан в Ph.Eur.9 (2.9.6). За целта се използва 

предварително разработеният и валидиран UV-спектрофотометричен метод за 
количествено определяне на еналаприл малеат в среда изкуствен стомашен сок без 
ензими с pH=1,2 (Виж раздел Методи т.1). Таблетките отговарят на изпитването, ако 
всяко отделно съдържание е в границите от 85% до 115% от средното съдържание на 
еналаприл малеат във всички изпитани таблетки.  
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9.6. Време за омокряне и степен на омокряне на диспергиращите се 
в устата таблетки 
Времето за омокряне се определя като на дъното на петри с диаметър 6 cm се 

поставя двойно сгъната филтърна хартия и се излива 6 mL воден разтвор на кармин. 
Всяка таблетка предварително се претегля, поставя се в петрито и се отчита времето, за 
което разтворът достига горната повърхност на таблетката. Омокрената таблетка се 
претегля и се изчислява степента на омокряне по уравнението: R = 100* (Wb-Wa)/ Wb , 
където R е степен на омокряне; Wa  е масата на таблетката след омокряне; Wb  е масата на 
таблетката преди омокряне 

9.7. In vitro освобождаване на еналаприл малеат от диспергиращите 
се в устата таблетки в изкуствен стомашен сок 
Изпитването се провежда по изискванията на Ph.Eur.9 (2.9.3) в Апарат 2 с въртяща 

се лопатковидна бъркалка, (AT7 Sotax, Allschwil, Switzerland) в акцепторна среда с рН 
1,2 и обем 500 mL при температура 37±0,5оС и скорост на разбъркване 50 rpm. През 
опитно установени интервали от време се вземат проби по 2 mL и се възстановява същото 
количество среда. Пробите се филтруват през филтър с диаметър на отворите 0,45 µм и 
на филтрата се измерва абсорбцията при 206 nm със спектрофотометър – UV-VIS 
Spectrophotometer Thermo Evolution 300 (Thermo Fisher Scientific, USA). Количественият 
анализ се извършва по разработен за целите UV-спектрофотометричен метод (виж раздел 
Методи т.1). Измерването на абсорбцията се извършва срещу проба само от помощните 
вещества без лекарственото вещество. 

9.8. Оценка вкуса на диспергиращите се таблетки от здрави доброволци 
Изпитването се провежда с 24 здрави доброволци на възраст между 24 и 55 години. 

Избрани модели диспергиращи се в устата таблетки (ODT1, ODT4, ODT6, ODT7, ODT8, 
ODT11, ODT13 и ODT14) се поставят върху езика и се определя вкуса на таблетката по 
предварително избрана скала. След определяне на вкуса на всеки модел доброволците 
промиват устата си с дестилирана вода. Те не приемат вътрешно таблетката, при което 
еналаприл малеат не оказва терапевтичния си ефект. Провежданото изпитване не 
застрашава здравословното състояние на пациентите, тъй като след оценка на вкуса 
таблетката се изхвърля, а устната кухина се промива с дестилирана вода. Данните от 
изпитването се обработват статистически с Microsoft Excel и се привеждат към 100% 
според броя на отговорите за степента на горчивина и се представят в диаграма. 

9.9. Стабилност 
Избраният оптимален модел на диспергиращи се в устата таблетки се изпитва за 

стабилност съгласно указанията на Международния съвет за хармонизация на 
техническите изисквания към фармацевтични продукти за хуманна употреба (ICH). 
Таблетките се съхраняват в продължение на шест месеца при следните условия: 
25±2°С/60%±5% относителна влажност, 30±2°С/65%±5% относителна влажност и 
40±2°С/75%±5% относителна влажност. Оценяваните параметри са външен вид, 
механична якост, разпадаемост, равномерност на съдържанието, in vitro освобождаване 
на еналаприл малеат в изкуствен стомашен сок до 60-тата минута. Съответните 
параметри се изпитват по вече описаната методика за диспергиращи се в устата таблетки. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Количествено определяне на еналаприл малеат 

За количественото определяне на еналаприл малеат разработихме UV-
спектрофотометричен метод в две различни среди – изкуствена слюнка без ензими (SSF) 
с рН=6,8 и изкуствен стомашен сок без ензими (SGF) с рН=1,2. Валидирахме го съгласно 
БДС EN ISO/IEC 170:2006 + AC:2006 по параметрите специфичност, линейност, работен 
обхват, устойчивост, граница на откриване, граница на определяне, повторяемост, 
възпроизводимост и аналитичен добив. Установихме абсорбционен максимум на ENA 
при λ=206 nm и в двете среди. Построихме калибрационна крива на еналаприл малеат в 
SSF и SGF при много висока корелация (R=0,9976 при рН=6,8 и R=0,999 при рН=1,2). 

2. Маскиране вкуса на еналаприл малеат 

2.1. Получаване на модели лекарство-полимерни комплекси с 
еналаприл малеат чрез метод на преципитация 
За получаване на лекарство-полимерни комплекси с еналаприл малеат приложихме 

метода на преципитация. Като полимер за постигане на вкусово маскиране използвахме 
Eudragit EPO® (Thakral et al., 2013). По литературни данни основният параметър, който 
оказва влияние върху способността за маскиране горчивия вкус на лекарствените 
вещества, е съотношението лекарство:полимер (Harlalka et al., 2014). В редица 
проучвания (Khan et al, 2007; Malik et al., 2011 и други) маскиране на горчивия вкус се 
постига в модели, в които количеството на полимера е по-голямо. Ето защо в 
приготвените от нас по метода на преципитация модели лекарство-полимерни 
комплекси, обозначени съкратено DPC, се варира съотношението еналаприл малеат: 
Eudragit EPO® с цел маскиране горчивия вкус на лекарственото вещество (таблица 1).  

Таблица 1. Модели на лекарство-полимерен комплекс (DPC), получени по метода на 
преципитация. 

МОДЕЛ DPC1 DPC2 DPC3 DPC4 DPC5 DPC6 DPC7 DPC8 DPC9 
Съотношение 

лекарство: 
полимер 

2,5:1 2:1 1,5:1 1:1 1:1,5 1:2 1:2,5 1:3 1:4 

Съвместимостта между еналаприл малеат и съполимерите на акриловата и 
метакриловата киселина е проучена неотдавна от Ramirez-Rigo и колектив (2014). 
Тяхното изследване се осъществява в резултат на идеята за повишаване ниската 
бионаличност на ЛВ. Установява се, че при йонно взаимодействие между 
аминометакриловия кополимер (Eudragit E 100®) и лекарства с киселинни или основни 
свойства, се получават комплекси с подобрени физикохимични и биофармацевтични 
свойства. Еналаприл малеат е лекарствено вещество, което е с ниска бионаличност и 
ниска химична стабилност. Киселинните и основни групи, които присъстват в 
структурата на ENA, му позволяват да взаимодейства с анионни и катионни 
полиелектролити и да образува комплекси с тях (Bharate et al., 2010).  
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Образуването на полиелектролитен комплекс между Eudragit E 100® (катионен 
аминометакрилов кополимер) и еналаприл малеат е представено в проучването на   
Ramirez-Rigo и колектив (2014). Киселинните и основните групи в структурата на 
еналаприл малеат взаимодействат с функционалните групи на Eudragit E 100®   (фигура 
1), при което се образува лекарство-полимерен комплекс от еналаприл малеат и Eudragit 
E 100®  (Ramirez-Rigo et al., 2014). Eudragit E 100® и Eudragit EPO® имат еднакъв химичен 
състав, като Eudragit E 100® представлява гранули, а Eudragit EPO® е под формата на 
прах. Предполагаме, че при приложения от нас метод на преципитация за получаване на 
лекарство-полимерни комплекси протича подобно взаимодействие. 

                                        Еналаприл малеат              Eudragit E® 

 
Фигура 1. Структура на еналаприл малеат и Eudragit E®, показваща техните 

киселинни и основни групи ( Ramirez-Rigo et al., 2014). 

2.1.1. Охарактеризиране на получените лекарство-полимерни комплекси 

Добив, натоварване и ефективност на включване 

В таблица 2 са представени данни за добив, натоварване на комплексите с ENA 
(DL) и ефективност на включване на ENA (DEE) в приготвените модели.  

Таблица 2. Добив, натоварване с ENA (DL) и ефективност на включване на ENA 
(DЕЕ) в приготвените лекарство-полимерни комплекси (n=3). 

МОДЕЛ ДОБИВ, %±SD DL, %±SD DEE, %±SD 
DPC1 23,55±0,02 4,82±0,41 1,59±0,14 
DPC2 24,70±0,36 4,46±0,06 1,65±0,02 
DPC3 37,61±0,58 4,17±0,06 2,61±0,04 
DPC4 42,15±1,20 4,17±0,16 3,51±0,13 
DPC5 56,35±0,57 3,91±0,46 5,51±0,65 
DPC6 66,44±0,58 3,61±0,13 7,19±0,26 
DPC7 71,57±1,02 3,43±0,19 8,60±0,48 
DPC8 63,63±0,68 3,55±0,05 9,03±0,13 
DPC9 78,20±1,50 2,31±0,03 9,03±0,10 

Резултатите показват най-нисък добив (23,55%) при DPC1 и най-висок добив 
(78,20%) при DPC9. Налице е увеличаване на добива от DPC1 към DPC9. Ниският добив 
при първите модели е вероятно в резултат на по-голямото количество лекарствено 
вещество спрямо полимера. С увеличаване количеството на полимера се увеличава 
добивът на моделите. Следователно количеството на използвания полимер е определящо 
за добива. Включването на по-големи количества полимер увеличава добива вероятно 
поради способността да се образува повече полутвърд материал с включено в него 
лекарствено вещество. 
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Натоварването с лекарствено вещество в моделите варира от 2,31% при DPC9 до 
4,82% при DPC1. Включеният в моделите еналаприл малеат намалява с използването на 
по-малки количества от него за приготвяне на моделите. Ефективността на включване е 
най-ниска при DPC1 – 1,59%. Най-висока ефективност на включване се наблюдава при 
DPC8 (9,03%) и DPC9 (9,03%). DPC7 също има сравнително висока ефективност на 
включване 8,60%. При намаляване количеството на включения еналаприл малеат в 
моделите, се понижава и натоварването с лекарствено вещество, като същевременно 
ефективността на включване се увеличава. Следователно натоварването с ENA и 
ефективността му на включване в моделите са обратнопропорционални. Предполагаме, 
че по-малкото количество полимер не е достатъчно за включването на по-големи 
количества еналаприл малеат в структурите. Вероятно полимерът има определен 
капацитет за инкорпориране на ENA в матрицата, така че излишното ЛВ остава по 
повърхността на частиците или не се включва в комплекса. Получените резултати 
показват, че с нарастване количеството на включения полимер, се увеличава добивът и 
ефективността на включване, а натоварването с ENA намалява.  

Форма на частиците  

За визуализиране на получените лекарство-полимерни комплекси се използва 
оптична микроскопия. На фигура 2 са представени фотомикрографии на частиците на 
избрани модели след оситняване на получения твърд материал. 

 
Фигура 2. Фотомикрографии на модели DPC1, DPC4, DPC6 и DPC7, направени с 

оптичен микроскоп при 400х увеличение. 
Формата на частиците на получените модели е неправилна – със заострени върхове 

и ръбове, които вероятно се дължат на последващото оситняване. Трудно може да се 
предположи къде в структурата на частицата се включва лекарственото вещество. Тази 
форма на частиците се постига след допълнително обработване на материала с цел 
бъдещото приложение на комплексите в диспергиращи се в устата таблетки. 

Размер и разпределение по големина на моделите 

За целите на изпитването се използва анализатор за сухи и мокри дисперсии по 
методиката, описана в т.3.3. раздел Методи. Резултатите за среден размер на моделите 
са представени в таблица 3, а разпределението по големина – на фигура 3.  
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Фигура 3. Криви на разпределение по големина на моделите лекарство-полимерни 

комплекси DPC1, DPC2, DPC3, DPC4, DPC5, DPC6, DPC7, DPC8, DPC9, представени 
с Beckman coulter particle size analyzer. 

От фигура 3 се вижда, че разпределението е мономодално, без големи агрегати и 
много малък процент фини частици. Основната фракция частици е с размери от 100 до 
400 µm. Това е от значение за последващото включване на лекарство-полимерните 
комплекси в състава на диспергиращи се в устата таблетки. Няма ясна закономерност 
при разпределението на частиците по големина при различните модели, но данните 
предполагат добри насипни характеристики на праховия материал. 

Таблица 3. Среден размер на получените частици на лекарство-полимерни комплекси, 
(d50, µm), измерен с апарат Beckman coulter particle size analyzer (n=3). 
МОДЕЛ DPC1 DPC2 DPC3 DPC4 DPC5 DPC6 DPC7 DPC8 DPC9 
Среден 
размер 
(d50), 

µm±SD 

410,9 
±0,36 

266,9 
±0,96 

297,7 
±1,63 

284,3 
±0,88 

315,9 
±1,55 

379,3 
±1,27 

331,2 
±1,54 

333,6 
±1,44 

328,6 
±2,54 

Представените резултати за среден размер (d50) на частиците показват, че d50 варира 
от 266,9 µm до 410,9 µm. Средният размер на частиците в границите 200-400 µm е много 
подходящ за включването им в твърди дозирани лекарствени форми, защото осигурява 
по-голяма механична якост на таблетките поради по-добро уплътняване на пространствата 
между частиците при таблетиране (Joiris et al., 1998). 

Остатъчна влага в частиците лекарство-полимерни комплекси 

На получените модели лекарство-полимерни комплекси се определя остатъчната 
влага. Резултатите са представени в таблица 4. 

Таблица 4. Съдържание на влага (%) в модели DPC1, DPC2, DPC3, DPC4, DPC5, 
DPC6, DPC7, DPC8 и DPC9, получени чрез преципитационен метод (n=3). 
МОДЕЛ DPC1 DPC2 DPC3 DPC4 DPC5 DPC6 DPC7 DPC8 DPC9 

Влага, %   
±SD 

4,29 
±0,55 

4,74 
±0,25 

6,93 
±1,5 

5,26 
±1,45 

8,08 
±1,85 

7,11 
±1,01 

4,74 
±0,54 

7,37 
±0,69 

6,32 
±0,85 
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Получените след сушене на стайна температура модели  показват  съдържание на 
влага от 4,29% до 8,08%. Резултатите за остатъчна влага не са предпоставка за свързване 
на частиците в агломерати. Това се доказва и от разпределението на частиците по 
големина, което показва отсъствие на агрегация на частиците – фигура 3. Забелязва се, 
че при модели DPC1, DPC2 и DPC7 влагата е под 5%. При останалите модели 
съдържанието на влага е над 5%. Не се открива ясна зависимост между съотношението 
лекарство:полимер и съдържанието на влага. Високата влажност на праховата смес 
увеличава възможността за агрегация на частичките и влошава реологичните ѝ 
показатели (Nokhodchi, 2005). 

2.1.2. Изследване на съвместимостта между ENA и Eudragit EPO® 

За изследване на съвместимостта на еналаприл малеат и Eudragit EPO® в получените 
лекарство-полимерни комплекси се използва инфрачервена спектрофотометрия. 
Абсорбционните спектри на чистото лекарствено вещество, полимера, на тяхната физична 
смес и модел DPC1 са представени на фигура 4.  

 
Фигура 4. FTIR-ATR спектри на еналаприл малеат (1), Eudragit EPO® (2) , физична 

смес (3), модел DPC1, получен чрез преципитационен метод (4). 
В спектъра на еналаприл малеат се наблюдава пик при 1750 сm-1, дължащ се на С=О 

(карбоксилната група). Същият пик се наблюдава във физичната смес, но липсва в модел 
DPC1, което вероятно е резултат от взаимодействие на киселинните групи на еналаприл 
малеат с Eudragit EPO®. Пикът, който се дължи на кето групата на Eudragit EPO®, на 
1726 сm-1 не се наблюдава. Вероятно карбоксилната група на ЕNА реагира с диметиламиновата 
група на полимера. Пикът при 3210 сm-1 в спектъра на еналаприл малеат ясно се вижда и 
във физичната смес, но напълно изчезва в модел DPC1. Също така пикът при 1646 сm-1, 
който се дължи на карбоксилната група на еналаприл малеат, е по-малък при DPC1, което 
показва взаимодействие на тази група с Eudragit ЕРО®. Инфрачервеният спектър на модел 
DPC1 показва промени в характеристичните пикове на еналаприл малеат и полимера 
вероятно в резултат от получаването на полиелектролитен комплекс между тях. 
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Ramirez – Rigo и колектив (2014) в своето проучване представят взаимодействието 
между ENA и Eudragit Е 100® като комплексообразуване поради киселинно-основно 
взаимодействие между двете киселинни групи на ENA и основните групи на Eudragit 
E 100®. Получените йонни двойки водят до образуването на здрави лекарство-полимерни 
комплекси. Те са неразтворими във вода или буфер с алкално рН, защото притежават 
свойствата на полимера, който не се разтваря в среда с рН над 5.  

Видимите разлики между спектрите на ENA, Eudragit ЕРО®, тяхната физична смес 
и модел DPC1 доказват протеклото полиелектролитно взаимодействие. Спектърът на 
модел DPC1 наподобява спектъра на полимера, а характеристичните пикове на ENA са 
слабо проявени.  

2.1.3. Определяне физичното състояние на ENA и Eudragit EPO® в моделите 

За оценка на физичното състояние на лекарственото вещество и полимера в 
моделите лекарство-полимерни комплекси се използва прахова рентгенова дифракция и 
е направен термичен анализ. 

Прахова рентгенова дифракция 

Прилага се прахова рентгенова дифракция за отчитане на възможни полиморфни 
промени с еналаприл малеат и Eudragit EPO® в процеса на комплексообразуване. 
Извършва се анализ на физичното състояние на лекарственото вещество, полимера и 
избрани модели, получени чрез преципитация. Резултатите от това изследване са 
представени на фигура 5. 

Фигура 5. Дифрактограми на еналаприл малеат, Eudragit EPO® и модели DPC1, 
DPC4 и DPC8, получени чрез преципитационен метод. 

Дифрактограмата на ЕNА (фигура 5) показва, че еналаприл малеат има кристална 
структура, за което свидетелстват многобройните характеристични отчетливи пикове при 
5о, 7о, 10о, 13о, 15о, 20о, 25о, 32о. Дифрактограмата на полимера, в която няма ясно изразени 
пикове, показва, че той е в аморфно състояние. Ясно се вижда сходството между 
дифрактограмите на полимера и анализираните модели лекарство-полимерни комплекси 
(DPC1, DPC4 и DPC8), както и липсата на изразени пикове, което е свидетелство за 
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аморфното състояние на получените комплекси. От дифрактограмите се вижда още, че 
еналаприл малеат претърпява промяна във физичното състояние при включването му в 
лекарство-полимерните комплекси, получени по метода на преципитация. Следователно 
ENA преминава от кристална в аморфна форма и губи ясно изразените пикове на 
кристалната структура, които се виждат на фигура 5 преди комплексообразуването. 

Термичен анализ 

За оценка на физичното състояние и наличието на възможни взаимодействия 
между лекарственото вещество и полимера в получените модели се прилага термичен 
анализ. На фигура 6 са представени термограми на еналаприл малеат (6.1), Eudragit EPO® 
(6.2) и модели DPC1 (6.3), DPC4 (6.4),  DPC8 (6.5). 

 

  

  
Фигура 6. Термограми на еналаприл малеат (6.1), Eudragit EPO® (6.2) и модели 

DPC1 (6.3), DPC4 (6.4), DPC8 (6.5), получени чрез преципитационен метод. 
От термограма 6.1 се вижда, че температурата на топене на еналаприл малеат е 

164,13оС (Тinf), след която настъпва пълно разлагане на веществото. Температурата на 
топене на Eudragit EPO® е 295,57оС, което се вижда от втората термограма (6.2 – Тinf). 
При него декомпозицията е в два етапа: първият ефект е в интервала 200-300оС, а вторият 
е в интервала 300-400оС. От резултатите на фигура 6.2 се вижда ясно тегловна загуба на 
полимера (∆m) до – 63%. Термичното поведение на моделите е сходно с това на Eudragit 
EPO®. В модели DPC1, DPC4 и DPC8 (фигура 6.3, 6.4 и 6.5) липсва нискотемпературният 

6.1 

6.2 6.3 

6.4 6.5 
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ефект на топене около 165оС и се наблюдава като първи ефект този между 200-300оС. 
Това е доказателство, че полимерът стабилизира лекарствения компонент в състава на 
комплексите, който от своя страна преминава от кристално в аморфно състояние. 

Резултатите от инфрачервената спектрофотометрия, праховата рентгенова 
дифракция и термичния анализ показват, че получените лекарство-полимерни комплекси 
(DPC) са стабилни аморфни твърди частици, в които ENA и Eudragit EPO® са йонно 
свързани. Получените резултати от изследването потвърждават изводите, публикувани от  
Ramirez-Rigo и колектив (2014). 

2.1.4. Определяне степента на маскиране вкуса на еналаприл малеат 

За оценка постигането на маскиране горчивия вкус на ENA се използват два метода – 
in vitro освобождаване на еналаприл малеат от приготвените модели в изкуствена слюнка 
и in vivo изпитване с експериментални животни. 

In vitro освобождаване на ENA от приготвените модели в изкуствена слюнка  

Изпитването се базира на количеството освободено лекарствено вещество в изкуствена 
слюнка без ензими. За целта се определя количеството разтворен еналаприл малеат във 
фосфатен буфер с рН=6,8. Резултатите от това изпитване са представени на фигура 7.  

 
Фигура 7. Количество освободен еналаприл малеат (%) в изкуствена слюнка от 

модели лекарство-полимерни комплекси, получени чрез преципитационен метод. 
Както се вижда от резултатите, при модел DPC6 и DPC7 на първата минута се 

освобождава най-малко количество лекарствено вещество – около 12%. При останалите 
модели освободеният ENA варира от 21,11% при модел DPC1 до 26,7% при DPC 4. При 
модел DPC9 количеството освободен ENA е най-високо – 30,5% , което е предпоставка 
за горчиво вкусово усещане. Моделите от DPC1 до DPC5 показват освобождаване на ЛВ 
над 20%, което е незадоволителен резултат по отношение на поставената задача за 
постигане вкусово маскиране. Вероятно по-голяма част от лекарственото вещество не се 
е включило в комплексите, затова се освобождава бързо от моделите. 

Перспективни лекарство-полимерни комплекси за диспергиращи се в устата 
таблетки са тези, при които с най-малко процентно участие на полимера се освобождава 
най-малко количество лекарствено вещество в изкуствена слюнка. Като оптимални 
модели можем да определим DPC6 (съотношение ENA: Eudragit EPO® 1:2) и DPC7 
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(съотношение ENA: Eudragit EPO®  1:2,5), които показват най-нисък процент разтворено 
в изкуствена слюнка ЛВ – около 12%. Въпреки това модели DPC6 и DPC7 не са 
подходящи за включване в диспергиращи се в устата таблетки, защото количеството 
освободен ENA е голямо и ще се усети горчивият му вкус.  

Тези резултати насочват към търсене на други методи за вкусово маскиране. 
Въпреки че се съобщава за подобрена бионаличност на ENA при включването му в 
комплекси с Eudragit EPO® (Ramirez-Rigo et al, 2014), преципитационният метод се 
оказва неподходящ за вкусово маскиране на ЕNА. За да се провери достоверността на 
направеното изпитване, е проведен експеримент с опитни животни. 

In vivo изпитване с експериментални животни 

За оценка маскирането горчивия вкус на еналаприл малеат в моделите лекарство-
полимерни комплекси се провежда in vivo изпитване с опитни животни – плъхове. 
Методът се базира на отчитане честотата на близане на поилките, пълни с разтвори на 
избрани модели (по описаната методика в т. 4.2.1 в раздел Методи). Резултатите от 
изпитването са представени на фигура 8.  

За да се направи обективна оценка на вкусовото възприятие (маскиране на 
горчивия вкус), най-напред се определя средна ефективна доза (ED50) на еналаприл 
малеат по отношение на усещането за горчив вкус. ED50 се изчислява по метода на 
Litchfield и Wilcoxon (Tallarida et al., 1987):  

ЕD50 = 12,6 (8,4÷18,8); ЕD16 = 23,4; ЕD84 = 6,8; χ2 = 1,15; S = 0,54. 
Въз основа на получените данни ЕD50 на еналаприл малеат по отношение на 

горчивия му вкус е 12,6 mg/kg т.м. Затова приготвеният разтвор на еналаприл малеат за 
контрола е с концентрация 13 mg/ml. 

 
Фигура 8. Оценка на вкуса на модели DPC6, DPC7 и DPC9 от експериментални 

животни, *** р ≤0.001 спрямо контрола; ** р ≤0.01 спрямо контрола; р ≤0.01 срещу 
еналаприл малеат (еднопосочен анализ на вариация ANOVA); n = 8. 

От получените резултати се вижда, че контролната група с дестилирана вода 
показва честота на близане 99,3%±8,44. Наблюдава се значително понижение в честотата 
на близане за групата с разтвор на еналаприл малеат с концентрация 13 mg/mL 
(50,1%±11,1 v/s 99,3%±8,4, р≤0,001) и DPC6 (60,9%±2 v/s 99,3%±8,4, р≤0,01) в сравнение 
с контролите. При модел DPC7 значително се увеличава честотата на близане (87.6%±2.7 
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v/s 50.1%±11.1, р≤0.01) в сравнение с групата с разтвора на еналаприл малеат. 
Независимо че плъховете са били без вода 24 часа, ясно се наблюдава отдръпване от 
поилката след първоначално близане, помирисване, миене на муцуната и обикаляне на 
цялата клетка при групата, която опитва разтвор на еналаприл малеат. Увеличаване броя 
на близанията спрямо тази група се наблюдава и при модели DPC6 и DPC9, но не се 
регистрира значително нарастване. Вероятно плъховете усещат подобрените вкусови 
характеристики, но те не са достатъчни за значимо увеличаване честотата на близанията. 
Поведението на животните и голямата честота на близане при модел DPC 7 показват, че 
при този модел е постигнато задоволително маскиране на горчивия вкус. 

Резултатите от изпитването с експериментални животни потвърждават получените 
резултати от in vitro изпитването за постигане на маскиране горчивия вкус на еналаприл 
малеат. Модел DPC7 (съотношение ENA: Eudragit EPO®  1:2,5) е оптималният модел, при 
който в най-голяма степен е постигнато вкусово маскиране. Потвърждаването на 
резултатите от in vitro и in vivo изпитването дават основание да приемем използваните 
от нас методи като подходящи за определяне на маскиран вкус. 

Проведените изпитвания с приложения от нас метод на преципитация за маскиране 
вкуса на еналаприл малеат показват, че се формират комплекси на еналаприл малеат и 
Eudragit EPO® при вариране на тяхното съотношение. Добивът на получените частици 
(комплекси на еналаприл малеат с Eudragit EPO®) е задоволителен, но натоварването с 
ЕNА и ефективността на включване на ENA в полимерните комплекси са много ниски и 
незадоволителни. Получените частици имат мономодално разпределение, без наличие на 
големи агрегати, което ги прави подходящи за директно таблетиране. Проведените 
изследвания върху съвместимостта на ЕNА и Eudragit EPO® показват, че получените 
комплекси са стабилни аморфни твърди частици, в които ЕNА и Eudragit EPO®  са йонно 
свързани. Наличието на голямо количество несвързано лекарствено вещество, 
освободено в изкуствена слюнка, е причина за незадоволително вкусово маскиране. Тъй 
като не е постигнато маскиране на горчивия вкус на еналаприл малеат, лекарство-
полимерните комплеки няма да бъдат използвани за по-нататъшни проучвания. 

2.2. Получаване на полимерни микрочастици с еналаприл малеат 
чрез емулсионна техника с изпаряване на разтворителя 

Незадоволителните резултати, получени по метода на преципитация, ни насочиха 
към друг начин за вкусово маскиране посредством получаване на микрочастици по метода 
на емулсионна техника с изпаряване на разтворителя. След предварителни проучвания 
установихме, че по този метод с еналаприл малеат и аминометакрилов кополимер (Eudragit 
EPO®) не успяваме да получим твърди частици. Ето защо решихме да използваме втори 
полимер, необходим за втвърдяване на частиците. Въз основа на експериментални 
изследвания и литературни данни избрахме етилцелулоза като подходящ полимер за 
осъществяване на поставената цел. В проучвания с емулсионна техника и Eudragit EPO® 
на други колективи също се съобщава за необходимостта от включването на втори 
полимер с цел втвърдяване на частиците (Dhoka et al., 2011). Dhoka и съавтори откриват, 
че комбинация от два полимера осигурява желаните характеристики на микрочастиците 
като способност за маскиране на вкуса, повишен добив и лекарствено съдържание, 
подходящ размер на частиците и освобождаване на лекарството in vitro.  
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2.2.1. Получаване на полимерни микрочастици 

Условията, при които се получават моделните полимерни микрочастици, 
изведохме опитно, а съставът на моделите (EMS) е представен в таблица 5. В моделите 
се варира съотношението еналаприл малеат:полимери (Eudragit EPO® и етилцелулоза), 
съотношението между Eudragit EPO® и етилцелулоза, както и концентрацията на 
емулгатора (Tween 20®). 

Таблица 5. Модели полимерни микрочастици, получени чрез емулсионна техника. 

Модел Съотношение 
лекарство:полимери 

ENA, 
g 

Eudragit 
EPO®, g 

Ethylcellu- 
lose, g 

Talc, 
g 

Tween 20®,            
% 

EМS1 1:4 0,2 0,40 0,40 0,200 1,0 
EМS2 1:4 0,2 0,40 0,40 0,200 1,5 
EМS3 1:4 0,2 0,27 0,53 0,135 1,5 
EМS4 1:4 0,2 0,53 0,27 0,265 1,5 
EМS5 1:2 0,4 0,40 0,40 0,200 1,5 

2.2.2. Охарактеризиране на получените микрочастици 

Добив, натоварване и ефективност на включване 

В таблица 6 са представени резултати за добив, натоварване с ENA и ефективност 
на включване на ENA в модели EMS1, EMS2, EMS3, EMS4 и EMS5, получени чрез 
емулсионна техника. 

Таблица 6. Добив, натоварване с ENA (DL), ефективност на включване на ENA 
(DЕЕ) в модели EMS1, EMS2, EMS3, EMS4 и EMS5 (n=3). 

МОДЕЛ ДОБИВ, %±SD DL, %±SD DEE, %±SD 
EMS1 41,56±1,20 40,01±0,73 2,00±0,04 
EMS2 47,03±0,60 35,22±0,79 1,70±0,04 
EMS3 52,97±1,60 33,07±0,52 1,65±0,03 
EMS4 38,85±0,25 17,93±0,79 0,89±0,04 
EMS5 38,96±0,99 27,03±0,52 1,35±0,03 

Добивът при всички модели е над 38%, като при модел EMS3 е най-голям – 52,97%. 
Модели EMS1 и EMS2 съдържат еднакви количества ENA, етилцелулоза и Eudragit 
EPO®, но са приготвени с различна концентрация на емулгатора. Добивът при EMS2 e 
по-голям отколкото при EMS1, което вероятно се дължи на по-голямото количество 
емулгатор. Ето защо следващите модели се приготвят с концентрация на емулгатора – 
1,5% Tween 20®. При EMS1 DL% и DEE% са с най-високи стойности. Натоварването с 
ЛВ е най-високо при EMS1, а най-ниско - при EMS4. В проведено  проучване на Rani и 
колектив (2012) за включване на еналаприл малеат в микрочастици с удължено действие 
с Eudragit S 100®  по метода на емулсионна техника с изпаряване на разтворителя е 
варирано съотношението ENA:полимер, както и концентрацията на емулгатора. 
Резултатите показват, че най-висока стойност на натоварване на микрочастиците с 
еналаприл малеат от 38,4% се получава при съотношение лекарство:полимер 1:1 (Rani et 
al., 2012). В нашите изследвания се постига 40% натоварване с ENA при съотношение 
лекарство:полимери 1:4.  
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Модел EMS4 е с най-ниска ефективност на включване на ENA – 0,89% и най-малък 
добив – 38,85%, вероятно поради най-малкото количество етилцелулоза, използвано за 
приготвянето му. Най-високият добив е при модел EMS3, вероятно поради по-голямото 
количество етилцелулоза. Резултатите показват, че количеството етилцелулоза е 
определящ фактор за добива, натоварването с ЛВ и ефективността му на включване. Това 
заключение се потвърждава от изводите на Pandav и Naik (2014), които установяват, че с 
увеличаване концентрацията на полимера, се увеличава и свързващата способност или 
способността за формиране на матрица на полимера с лекарството. Поради тази причина 
по-големи количества ENA се включват във вътрешността на частиците и водят до по-
високи стойности за добив, когато съотношението лекарство-полимер е по-голямо 
(Lokhande et al., 2013). 

Форма на получените полимерни микрочастици 

За визуализиране на получените микрочастици се използва сканираща електронна 
микроскопия (фигура 9).  

                      Модел EMS3                                                        Модел EMS5 

  
Фигура 9. SEM фотомикрографии на модели EMS3 и EMS5 (5000х), получени чрез 

емулсионна техника. 
Изследването с техниката на SEM показва, че повърхността на получените частици 

не е гладка, а неравна с много вдлъбнатини. Това предполага, че ЛВ от вътрешността на 
микрочастиците ще се освободи и моделите може да не проявяват добра маскираща 
способност спрямо горчивия вкус на ENA. Формата на частиците не е идеално сферична, 
а закръглена. Вероятно при емулгирането и последващото втвърдяване на капчиците се 
формира неравна повърхност и неправилна форма. Може да се предположи, че комбинирането 
на двата полимера е причина за появата на порьозната повърхност на частиците. Подобна 
повърхностна морфология на микрочастици с етилцелулоза и Eudragit® е описана и от 
Pandav и колектив (2014). Eudragit EPO® и етилцелулоза, които се различават значително 
по структура и свойства, образуват леко пореста повърхност. Може да се предположи, че 
вдлъбнатините са се образували поради свиване на стената на частиците по време на 
втвърдяването (Gowda et al., 2011). Wasilewska и колектив (2019) откриват, че микрочастици, 
формулирани с помощта на органични разтворители, имат набръчкана, неправилна 
структура и приличат на „сбръчкани стафиди“. Те установяват още, че когато частиците 
са в подходяща среда за разтваряне, ЛВ, което се намира по повърхността, се освобождава 
бързо от нея. Вероятно предстоящите изпитвания ще ни насочат към същия извод. 
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Размер и разпределение по големина на получените полимерни микрочастици 

Размерът и разпределението по големина на частиците се определят с апарат 
Beckman coulter particle size analyzer, работещ на принципа на лазерна дифракция. На 
фигура 10 са показани кривите на разпределение на частиците по големина, а средният 
им размер е представен в таблица 7.  

 
Фигура 10. Криви на разпределение по големина на полимерни микрочастици на 
модели EMS1, EMS2, EMS3, EMS4 и EMS5, получени с апарат Beckman coulter 

particle size analyzer. 
Резултатите от изследването за разпределение по големина на частиците от 

изследваните модели показва, че частиците се разпределят в различни фракции, като 
основната маса от тях е с размери в широк диапазон от 60 до 1000 µm.  

Таблица 7. Среден размер (d50, µm) на получените модели полимерни микрочастици 
EMS1, EMS2, EMS3, EMS4 и EMS5 (n=3). 

МОДЕЛ EМS1 EМS2 EМS3 EМS4 EМS5 

Среден размер, 
(d50), µm±SD 148,5±0,25 236,3±0,54 187,6±0,98 140,1±1,02 339,00±2,56 

Средният размер на частиците варира от 140,1 µm при модел EMS4 до 339,0 µm 
при модел EMS5. По метода на емулсионна техника с изпаряване на разтворителя се 
получават частици със среден размер над 140 µm, което може да е резултат от агрегация. 
Частиците, получени по този метод, са с по-големи размери в сравнение с частиците, 
получени по метода на преципитация. Най-малки са частиците на модел EMS4, който 
има най-нисък добив, натоварване с ЛВ и ефективност на включване. Вероятно голямото 
количество ENA и висок процент твърда фаза повлияват размера на частиците на EMS5. 
Голямата концентрация на полимера увеличава вискозитета на емулсията, което води до 
образуването на по-големи капчици при емулгиране и по-големи твърди частици след 
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изпаряване на разтворителя. По-голямата концентрация на полимер във фиксиран обем 
разтворител увеличава вискозитета на средата и води до повишено повърхностно напрежение. 
При по-голям вискозитет се увеличава размерът на капчиците на емулсията, а оттам и 
размерът на микрочастиците (Kotagale et al., 2011; Behera et al., 2008; Pachuau et al., 2008). 

Остатъчна влага 

На получените модели се измерва остатъчната влага. Резултатите са представени в 
таблица 8. 

Таблица 8. Съдържание на влага (%) в получените полимерни микрочастици EMS1, 
EMS2, EMS3, EMS4 и EMS5 (n=3). 

МОДЕЛ EМS1 EМS2 EМS3 EМS4 EМS5 

Влага, 
%±SD 8,79±0,56 9,09±0,87 8,46±1,36 9,32±0,98 7,82±0,45 

Данните за остатъчна влага на всички модели са близки като стойност и варират от 
7,82% при модел  EMS5 до 9,09% при модел EMS2. Модел EMS5, който показва най-
ниска влажност, е моделът с най-голям среден размер на частиците. Следователно 
остатъчната влага в моделите не е предпоставка за агрегация на частиците.  

2.2.3. Изследване на съвместимостта между ENA, полимерите и талк 

За оценяване съвместимостта между еналаприл малеат, Eudragit EPO®, етилцелулоза 
и талк и потенциално настъпилото химично взаимодействие при получаване на частиците 
се използва инфрачервена спектроскопия. На фигура 11 са представени спектрите на 
чистите вещества – еналаприл малеат, Eudragit EPO®, талк и етилцелулоза, както и модели 
EMS3 и EMS5, получени чрез емулсионна техника с изпаряване на разтворителя. 

 

  
Фигура 11. FTIR-ATR спектри на еналаприл малеат (ENA), Eudragit EPO®, талк, 

етилцелулоза, модели EMS3 и EMS5, получени чрез емулсионна техника. 
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Фигура 11 показва, че характеристичните трептения на ENA се наблюдават при 
1750 cm-1, 1725 сm-1, 1450 cm-1, 1376 cm-1, 1226 cm-1, 1646 cm-1, 875 cm-1 и 668 cm-1. 
Характеристичните трепетения на Eudragit EPO® са при 1725 сm-1, 1455 сm-1 и при 1150 
сm-1. Характеристичните пикове на талк са при 1072 cm-1, 1000 cm-1 и 667 cm-1. В 
спектъра на етилцелулозата се наблюдава трептение при 1450 сm-1, дължащо се на – CH2 
група, при 1377 сm-1, дължащо се на CH3 група и две трептения при 1100 и 1060 сm-1 
заради C-O алифатен естер. При изследваните модели се виждат ясно характеристичните 
пикове на талк (при 1000 сm-1) и етилцелулоза (при 1100, 1060, 1377 и 1450 сm-1). По-
трудно се различават характеристичните пикове на еналаприл малеат и Eudragit EPO®, 
което доказва, че в моделите се включват много малки количества от тях.  

2.2.4. Определяне физичното състояние на ENA, полимерите и модели EMS3 и 
EMS5 чрез прахова рентгенова дифракция и термичен анализ 

Прахова рентгенова дифракция 

Извършва се анализ на физичното състояние на ENA и използваните помощни 
вещества с цел да бъдат установени евентуално настъпилите промени при приготвяне на 
моделите. Според нас перспективни модели за по-задълбочено проучване са EMS3 и 
EMS5. За определяне на физичното състояние се използва прахова рентгенова 
дифракция. На фигура 12 са представени дифрактограмите на модели EMS3 и EMS5. 
При модел EMS3 съотношението ЛВ:полимери е 1:4, а при модел EMS5 – 1:2.  

                       Модел EMS3                                                           Модел EMS5 
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Фигура 12. Дифрактограми на модели EMS3 и EMS5, получени чрез емулсионна 
техника с изпаряване на разтворителя. 

Резултатите от физичното състояние на ЛВ и полимера (фигура 5, раздел 2.1-
дифрактограми на ENA и Eudragit EPO®) показват, че ENA e в кристална форма, а Eudragit 
EPO® е в аморфно състояние. Дифрактограмите на модели EMS3 и EMS5 (фигура 12) 
показват, че характеристичните пикове на кристалната модификация на еналаприл малеат 
изчезват. Това е доказателство, че  лекарственото вещество е преминало от кристална в 
аморфна форма при процеса на включването му в частиците при приложения емулсионен 
метод. На дифрактограмите (фигура 12) в сиво е представена аморфната компонента, 
която съответства на еналаприл малеат, етилцелулоза и Eudragit EPO®. Талкът, включен 
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като помощно вещество (ПВ), което не позволява свързване на частиците и подпомага 
тяхното втвърдяване, е представен в оранжево. Той не повлиява аморфната компонента, 
състояща се от ENA и двата полимера. Ясно се вижда, че талкът е отделна фаза след 
получаване на частиците и че той не оказва влияние върху физичното състояние. 
Аморфната компонента при модел EMS3 е по-изразена отколкото при модел EMS5, което 
вероятно е резултат от по-голямото количество полимери в модел EMS3 за сметка на 
еналаприл малеат. Виждат се две ясно обособени фракции на аморфната фаза, обусловени 
от включването на втори полимер. В проучванията на други автори се установява, че 
получаването на микрочастици с етилцелулоза в комбинация с друг полимер, води до 
образуването на две фракции на аморфната фаза в получените модели (Mouffok et al., 2016). 

Термичен анализ 

За оценка на физичното състояние на еналаприл малеат в приготвените модели се 
използва TG-DTA анализ. Резултатите от термичния анализ на модели EMS3 и EMS5 са 
представени  на фигура 13.  

  
Фигура 13. Термограми на модели EMS3 (13.1) и EMS5 (13.2), получени чрез 

емулсионна техника с изпаряване на разтворителя. 
Термограмите на Eudragit EPO® и еналаприл малеат (фигура 6, раздел 2.1) показват, 

че температурата на топене на Eudragit EPO® e 295,57оС, a на ENA e 165оС. Както се 
вижда от термограми 13.1 и 13.2, точката на топене на ENA при модели EMS3 и EMS5 
отсъства, което предполага настъпило разлагане на еналаприл малеат. В интервала 
250оС-450оС е видима едностъпална температурна промяна, съответстваща  на интервала 
на топене на Eudragit EРО® и етилцелулоза. По литературни данни термалната деградация 
на етилцелулозата е при 334.46оС (Trivedi et al., 2015). И при двата модела инфлексната 
точка е при 362оС. Тези данни са свидетелство за промяна във физичното състояние на 
еналаприл малеат от кристално в аморфно.  

Термичният анализ и праховата рентгенова дифракция показват прехода на 
еналаприл малеат от кристална в аморфна форма, която е предпочитана от биофарма-
цевтична гледна точка. Освен това по време на етапите на изпаряване и сушене не е 
настъпил процес на рекристализация. Подобни резултати са докладвани и в проучване 
на Junqueira и колектив (2020). 

13.1 

 

13.2  
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2.2.5. Определяне степента на маскиране вкуса на еналаприл малеат 

In vitro освобождаване на ENA от приготвените модели в изкуствена слюнка  

Оценката се извършва въз основа на освободеното количество еналаприл малеат (%) 
във фосфатен буфер с рН=6,8 след 60 s. Резултатите от изпитването на модели EMS1, EMS2, 
EMS3, EMS4 и EMS5, получени чрез емулсионна техника, са представени на фигура 14. 

 
Фигура 14. Количество освободен еналаприл малеат (%) от полимерни 

микрочастици (EMS1, EMS2, EMS3, EMS4, EMS5) в изкуствена слюнка без 
ензими – фосфатен буфер с рН 6,8. 

Освободеният ENA след 60 секунди е 42,55% за EMS1 и 38,76% за EMS2. Тези 
модели са получени при съотношение ENA:полимери 1:4 и вариране концентрацията на 
емулгатора. EMS1 и EMS2, които са с най-високи стойности на DL и DEE, показват най-
висок процент освободен ENA в изкуствена слюнка. Според проучване на Maniruzzaman 
и колектив (2012), колкото по-голямо е натоварването на частиците с лекарствено 
вещество, толкова по-трудно е маскирането на вкуса им. Модел EMS4, съдържащ най-
голямо количество Eudragit EPO®, освобождава 16,51% ENA за 60 секунди. EMS5, 
приготвен с равни количества полимери, освобождава 4,53% ENA. При EMS3 се 
освобождават само 1,78% ENA. Може да се предположи, че бавното освобождаване на 
ENA се дължи на голямото количество етилцелулоза, осигуряваща оптимално маскиране 
на вкуса (Adeleke et al., 2019). По-бавното освобождаване на лекарството може да бъде 
свързано с ефективното маскиране на вкуса (Amelian et al., 2017). Според получените 
резултати включването на етилцелулоза играе решаваща роля в маскирането на вкуса, като 
е от съществено значение не само за етапа на приготвяне, но и затруднява освобождаването 
на лекарството. Основният критерий за избор на оптимален модел е най-ниското 
количество ENA, отделено в изкуствена слюнка, което може да е предпоставка за 
адекватно маскиране на вкуса. Обещаващ модел, който отговаря на горното изискване, е 
EMS3 (съотношение ENA:полимери 1:4), който може да служи като основа за бъдещи 
изследвания в разработване на перорална дозирана форма с подобрен вкус. 

Чрез метода на емулсионна техника с изпаряване на разтворителя успешно се 
получават микрочастици на еналаприл малеат с два водонеразтворими полимера – Eudragit 
EPO® и етилцелулоза – при вариране на тяхното съотношение. Добивът на получените 
модели е висок, натоварването им с ENA е задоволително, но ефективността на включване 
на еналаприл малеат в полимерните микрочастици е много ниска. Вдлъбнатините по 
повърхността на микрочастиците са предпоставка за по-голямата степен на освобождаване 
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на еналаприл малеат от вътрешността им. Ето защо вкусово маскиране се постига при един 
от моделите, но е в резултат от ниската ефективност на включване. Получените 
микрочастици не са перспективни за целите на настоящия труд, въпреки че средният им 
размер е подходящ за включване в твърди дозирани форми. 

2.3. Получаване на полимерни микрочастици с еналаприл малеат 
чрез разпръсквателно сушене 
Методът на разпръсквателното сушене е широко използван за микрокапсулиране на 

лекарствени вещества с цел вкусово маскиране. Незадоволителните резултати от метода 
на преципитация и емулсионната техника ни насочиха към него поради редица данни за 
постигане на успешно прикриване на горчив вкус и подходящи свойства на получените 
микрочастици за включването им в твърди дозирани форми. В настоящото изследване 
използваме аминометакрилов кополимер – Eudragit EPO® за вкусово маскиране горчивия 
вкус на еналаприл малеат. В редица проучвания по метода на разпръсквателно сушене 
Eudragit EPO® се разтваря в органичен разтворител (Yi et al., 2014) или се приготвя водна 
дисперсия, която изисква допълнителни помощни вещества (Xu et al., 2008). По 
литературни данни Eudragit E® полимерите не се разтварят във вода, но са разтворими при 
рН<5 (Rowe et al., 2006). Ето защо в нашите изследвания като разтворител на 
аминометакриловия кополимер използваме 0,1 М HCl (рН=1,2). Микрочастиците се 
получават при опитно изведени от нас параметри на апарата: входяща температура на газа – 
65оС, изходяща температура на газа – 30оС, аспирация – 100% и скорост на перисталтичната 
помпа – 10%. Свойствата на полимера и промяната в неговото агрегатно състояние при 
нагряване не позволяват вариране параметрите на разпрашаване, както и повишаване на 
изходящата температура над 45оС, тъй като може да настъпи встъкляване. 
(https://healthcare.evonik.com/product/health-care/en/products/pharmaceutical-excipients/EUDRAGIT/). 

2.3.1. Получаване на полимерни микрочастици чрез разпръсквателно сушене 

По метода на разпръсквателното сушене се разработват модели микрочастици при 
вариране количеството на еналаприл малеат и Eudragit EPO®, както е посочено в таблица 9. 
Моделите съдържат и талк в количество 50% от това на полимера с цел безпроблемно 
отделяне на получените частици от приемника на апарата. 

Таблица 9. Модели полимерни микрочастици с еналаприл малеат и Eudragit EPO®, 
получени чрез разпръсквателно сушене. 

МОДЕЛ М2 М3 М4 М5 М6 М7 М10 
Съотношение 

лекарство:полимер 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:10 

ENA, g 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Eudragit EPO®, g 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 10,0 

Talc, g 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 

https://healthcare.evonik.com/product/health-care/en/products/pharmaceutical-excipients/EUDRAGIT/
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2.3.2. Охарактеризиране на получените микрочастици 

Добив, натоварване и ефективност на включване 

Резултатите за добив, натоварване с ENA и ефективност на включване на ENA в 
микрочастиците са представени в таблица 10. 

Таблица 10. Добив, натоварване с ENA (DL), ефективност на включване на ENA 
(DЕЕ) в моделите, получени чрез разпръсквателно сушене (n=3). 

МОДЕЛ ДОБИВ, %±SD DL, %±SD DEE, %±SD 
M2 62,88±0,52 24,69±1,42 62,09±3,57 

M3 51,29±0,26 20,74±0,13 58,52±0,35 

M4 76,60±0,32 17,79±0,44 95,37±2,36 

M5 85,41±0,58 11,24±1,03 81,61±7,46 

M6 71,25±0,65 13,39±0,56 95,41±3,97 

M7 83,48±0,01 9,74±0,60 93,53±5,78 

M10 77,13±0,08 7,75±0,52 95,68±6,36 

Добивът варира от 51,29% при модел М3 до 85,41% при модел М5. Предполагаме, 
че включеният талк подобрява добива, тъй като предотвратява полепване на материала 
по частите на апарата. От друга страна, количествата на ENA, Eudragit EPO® и талк, които 
не са се включили в микрочастиците, както и най-малките и леки частици, се губят с 
изходящите газове, което повлиява негативно добива (Xu et al., 2008). 

Натоварването на частиците (DL, %) с еналаприл малеат намалява при увеличаване 
на количеството на включения полимер. При модел М10, където съотношението 
лекарство:полимер е 1:10, DL% е 7,75%, докато при модел М2 със съотношение лекарство: 
полимер 1:2 DL% e 24,69%. Възможно е по-голямото количество полимер да повлиява 
включването на по-големи количества лекарствено вещество в микрочастиците. Освен 
това с повишаването количеството на полимера се повишава количеството на включения 
талк като част от твърдата фаза вместо еналаприл малеат. Съотношението талк:полимер 
се запазва, но капацитетът на полимера за включване на ENA в микроструктурите намалява.  

Ефективността на включване на ENA в микрочастиците нараства с повишаване 
количеството на полимера, като при модел М10 достига 95,68%, т.е. приблизително 
цялото вложено количество еналаприл малеат се включва в посочения модел. При 
сравнение на резултатите и моделите, получени по трите метода за маскиране на горчив 
вкус, ясно се вижда ниската степен на натоварване и ефективност на включване на ENA 
при метода на преципитация, изключително ниската ефективност на включване на ENA 
при метода на емулсионна техника, докато при разпръсквателното сушене се постига 
ефективност на включване около 95%. Получават се модели с добри характеристики – 
висок добив и висока ефективност на включване на еналаприл малеат. Модели М2 (най-
голямo натоварване с ENA – 24,69%), М4 (висок добив 76,60% и ефективност на 
включване на ENA 95,37%) и М6 (висок добив 71,25% и ефективност на включване на 
ENA 95,41%) избрахме за по-нататъшните изпитвания като потенциални модели за 
включване в твърди дозирани форми. 
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Форма  и повърхностна морфология на получените полимерни микрочастици 

За визуализиране на получените микрочастици се използва сканираща електронна 
микроскопия. На фигура 15 е представена SEM-фотомикрография на модел М6, заснета 
със сканиращ електронен микроскоп Zeiss EVO LS25 при ускоряващо напрежение 20 kV 
и увеличение 10000х. 

 
Фигура 15. SEM фотомикрография на модел М6 (10000х), получен чрез 

разпръсквателно сушене. 
Както се вижда на фигура 15, представляваща фотомикрография на модел М6, 

направена чрез сканираща електронна микроскопия, частиците имат гладка повърхност 
и сферична форма. Наблюдават се малък брой частици с неправилна форма. Тя се 
получава вероятно в резултат от сливане на полимерните микроструктури. Неправилна 
форма може да се получи, когато вътрешното налягане в капката бързо се увеличава, а 
влагата не може да се отдели (Seville et al., 2007). 

Размер и разпределение по големина на получените полимерни микрочастици 

Използва се апарат Beckman coulter particle size analyzer на принципа на лазерна 
дифракция за изследване разпределението на полимерните микрочастици по големина, 
представено на фигура 16.  

 
Фигура 16. Криви на разпределение по големина на частиците на модели М2, М3, 

М4, М5, М6, М7 и М10. 
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От фигура 16 ясно се вижда бимодалното разпределение на частиците по големина. 
Основната маса частици са с размери от 2 до 40 µm. При всички модели се появява малка 
фракция с размери над 60 µm, която вероятно е в резултат на агрегация на частиците 
заради висока влажност.  

Средният размер на моделите полимерни микрочастици, получени чрез 
разпръсквателно сушене, е представен в таблица 11.  

Таблица 11. Среден размер (d50 , µm) на модели М2, М3, М4, М5, М6, М7 и М10 (n=3). 
МОДЕЛ М2 М3 М4 М5 М6 М7 М10 

Среден размер 
(d50), µm 

±SD 

13,89 
±0,25 

15,01 
±1,5 

17,47 
±1,36 

16,95 
±1,45 

9,10 
±1,69 

6,89 
±2,58 

5,00 
±1,36 

Резултатите показват, че средният размер на частиците варира от 5,00 µm до 17,47 µm, 
като достига най-висока стойност 17,47 µm при модел М4. Забелязва се постепенно 
намаляване размера на частиците от модел М4 към модел М10. Частиците на модели М6, 
М7 и М10 са с много малки размери вероятно в резултат на повишеното количество 
полимер. Очертава се тенденцията, че с увеличаване количеството на включения 
полимер, намалява размерът на частиците. Предполагаме, че повишеното количество 
полимер води до образуване на много на брой малки микрочастици, които могат да 
включват по-малки количества еналаприл малеат, на което се дължи ниският процент на 
натоварване с ЛВ при тези модели. 

Остатъчна влага в получените полимерни микрочастици 

Съдържанието на влага в получените частици е важен индикатор за ефективността 
на метода и качеството на продукта. Реолочните показатели, склонността към агрегация 
на частиците и стабилността на приготвените модели зависят от съдържанието на влага 
(Rattes et al., 2007). Затова на приготвените модели измерихме остатъчната влага, а 
резултатите са представени в таблица 12. 

Таблица 12. Съдържание на влага (%) в модели М2, М3, М4, М5, М6, М7 и М10, 
получени чрез разпръсквателно сушене (n=3). 

МОДЕЛ М2 М3 М4 М5 М6 М7 М10 

Влага, % 
±SD 

10,32 
±1,52 

10,09 
±1,36 

8,89 
±1,85 

7,69 
±2,87 

8,93 
±2,65 

7,12 
±2,45 

9,96 
±1,69 

Съдържанието на влага в моделите е от 7,12% при модел М7 до 10,32% при модел 
М2. При процеса на разпръсквателно сушене в получените частици остава определена 
влажност, което би оказало негативно влияние върху свободното им движение, както и 
включването им в твърда дозирана лекарствена форма. В свое проучване Maurу и колектив 
(2005) констатират, че изходящата температура на газа определя остатъчната влага в 
получения прах. Ето защо вероятна причина за по-високата влажност в моделите е ниската 
входяща температура на газа – 65оС и още по-ниската изходяща температура – 30 оС.  
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2.3.3. Изследване на съвместимостта между ENA и Eudragit EPO®  

За изследване съвместимостта между ENA, Eudragit EPO® и талк се използва 
инфрачервена спектроскопия. Спектрите на чистите вещества – еналаприл малеат, 
Eudragit EPO® и талк, тяхната физична смес и модел М6 са представени на фигура 17. 

  
Фигура 17. FTIR-ATR спектри ЕNA, Eudragit EPO®, талк, физична смес (еналаприл 
малеат, Eudragit EPO® и талк) и модел М6, получен чрез разпръсквателно сушене. 

В спектъра на еналаприл малеат се наблюдават трептения при 1750 cm-1 и 1725 сm-1, 
отговарящи на две карбонилни групи (C=O). Метиловите групи се визуализират с пикове 
при 1450 cm-1 и 1376 cm-1. При 1226 cm-1 се наблюдава трептение от C-N връзка (C-NH-C). 
Откриват се три трептения на C=C връзки при 1646 cm-1, 875 cm-1 и 668 cm-1. Други 
характерни пикове се виждат при 1360 cm-1, дължащ се на O-H връзка, и при 700 cm-1, 
дължащ се на C-H връзка от монозаместен бензен. Характеристичните трептения на 
полимера Eudragit EPO® са при 1725 сm-1, отговарящи на C=O връзка на естерна група, 
при 1455 сm-1 – C-H връзка (метилова група) и при 1150 сm-1, отговарящ на C-O естерна 
връзка. Характеристичните пикове на талк, дължащи се на Si-O връзки са при 1072 cm-1, 
1000 cm-1 и 667 cm-1. Физичната смес показва основните пикове на талк и някои 
характеристични пикове на еналаприл малеат и Eudragit EPO®. Спектъра на модел М6 
показват характеристичните пикове на еналаприл малеат при 875 cm-1 (С=С),700 (О-Н) и 
668 сm-1 (С=С), както и метиловата група при 1450 сm-1. Трептенията при 1750 cm-1 и 
1725 сm-1, дължащи се на карбонилната група, са ясно изразени. Характеристичните 
пикове на полимера Eudragit EPO® при 1725 сm-1, отговарящи на C=O връзка при 1455 
сm-1, съответстващи на C-H връзка, също се откриват. Талкът се разпознава по пика при 
1000 сm-1, дължащ се на Si-O връзка. Не се наблюдават нови пикове, което предполага, 
че не са се образували нови химични връзки между еналаприл малеат, Eudragit EPO® и талк 
при получаване на полимерни микрочастици по метода на разпръсквателното сушене.  
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2.3.4. Определяне физичното състояние на ENA, Eudragit EPO®, модели М4 и М6 

Прахова рентгенова дифракция 

На фигура 18 са представени дифрактограми на физична смес на еналаприл малеат, 
Eudragit EPO® и талк, и на модели М4 и М6. 

 
Фигура 18. Дифрактограми на физична смес на еналаприл малеат, Eudragit EPO® 

и талк, модели М4 и М6. 
Резултатите от праховата рентгенова дифракция на фигура 18 представят 

състоянието на всички компоненти на физичната смес – ENA, Eudragit EPO® и талк. 
Талкът присъства навсякъде – във физичната смес и в моделите без промяна в 
състоянието му и без да повлиява самите модели. От дифрактограмите на модел М4 и 
М6 се вижда, че талкът не влиза във взаимодействие с ENA и полимера. От направените 
от нас дифрактограми на еналаприл малеат и Eudragit EPO® (фигура 5, раздел 2.1) се 
установи кристалната структура на ЕNА и се констатира аморфното състояние на 
Eudragit EPO®. Еналаприл малеат във физичната смес (фигура 18) е в кристално 
състояние, наблюдават се ясно изразените характеристични пикове в зелено. В модели 
М4 и М6 не се наблюдават характеристични пикове за кристална форма на ENA, което 
показва, че той е преминал в аморфно състояние. Аморфната компонента, изобразена в 
сиво при модели М4 и М6, се състои от еналаприл малеат и Eudragit EPO®. 

Следователно при получаване на полимерните микрочастици по метода на 
разпръсквателното сушене еналаприл малеат преминава от кристално в аморфно 
състояние, а полимерът запазва своето аморфно състояние. От биофармацевтична гледна 
точка аморфното състояние е предпочитано поради подобрени биофармацевтични 
параметри – скорост и степен на освобождаване на ЛВ и бионаличност. 
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Термичен анализ 

Приложихме термичен анализ за оценка на физичното състояние на ENA и Eudragit 
EPO®, като получените термограми на физичната смес на еналаприл малеат, Eudragit 
EPO® и талк (19.1), модели М4 (19.2) и М6 (19.3) са представени на фигура 19. 

 

       
Фигура 19. Термограми на физична смес на еналаприл малеат, Eudragit EPO® и 

талк - 19.1, модели М4 - 19.2 и М6 - 19.3. 
Резултатите от термичния анализ на еналаприл малеат и Eudragit EPO® показват, че 

ENA е в кристално състояние, а полимерът – в аморфно (фигури 6.1 и 6.2, раздел 2.1). 
Докато при физичната смес на еналаприл малеат, Eudragit EPO® и талк (фигура 19.1) се 
наблюдава температура на топене на ЛВ при 152,34оС, характерна за него, то при модели 
М4 (фигура 19.2) и М6 (фигура 19.3) тази температура на топене отсъства. Това показва, 
че еналаприл малеат не e в кристална форма в моделите. При тях ENA е преминал в 
аморфно състояние, което се доказва и от праховата рентгенова дифракция. Температурата 
на топене на полимера е между 250оС и 450оС с две инфлексни точки (фигура 6.2, раздел 
2.1). Те се откриват във физичната смес (фигура 19.1) и при модели М4 (фигура 19.2) и М6 
(фигура 19.3), което показва, че Eudragit EPO® не се променя, остава в аморфно състояние. 

При съпоставяне на термограмите на моделите, получени по трите метода – 
преципитационен метод, емулсионна техника с изпаряване на разтворителя и 
разпръсквателно сушене, се забелязват различия в термичното поведение, което е 
свидетелство, че технологията на приготвяне оказва влияние върху физичното състояние 
на ENA. Общото при трите метода е промяната във физичното състояние на еналаприл 
малеат от кристално в аморфно. Аморфната форма е предпочитана от биофармацевтична 
гледна точка. Следователно чрез приложените три метода за маскиране горчивия вкус на 
еналаприл малеат се постигат по-добри биофармацевтични характеристики. Избраният 
оптимален модел за включване в диспергиращи се в устата таблетки вероятно ще осигури 
подобрена бионаличност на ENA. 

19.1 

19.2 19.3 
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2.3.5. Определяне степента на маскиране вкуса на еналаприл малеат 

За оценка на постигането на маскиране горчивия вкус на лекарственото вещество 
приложихме следните методи: In vitro освобождаване на еналаприл малеат в изкуствена 
слюнка и in vivo изпитване с експериментални животни и здрави доброволци. 

In vitro освобождаване на ENA от приготвените модели в изкуствена слюнка  

Методът за оценка на вкуса се основава на количеството освободено ЛВ за 60 s в 
изкуствена слюнка, определено чрез разработен за целите на изпитването УВ- 
спектрофотометричен метод. На фигура 20 са представени резултатите за всички модели, 
получени по метода на разпръсквателното сушене.  

 
Фигура 20. Освободено количество еналаприл малеат (%) в изкуствена слюнка с 

рН=6,8 от модели М2, М3, М4, М5, М6, М7 и М10. 
При модел М2 (съотношение лекарство:полимер 1:2) освободеният ENA е 20,11%. 

При съотношение ENA:Eudragit EPO® 1:3 (M3) освободеното количество ENA е 19,19%, 
като при модел М4 (1:4) намалява до 10%. При модел М5 (1:5) се освобождава 7,2% ENA, 
докато при модел М6 (1:6) се забелязва значително намалено количество освободен ENA – 
1,81%. При модел М7 (1:7) се освобождава само 0,61% ENA, което не е статистически 
значима разлика с модел М6. Не се отчита освобождаване на еналаприл малеат в 
изкуствена слюнка при модел М10 (1:10), приготвен с най-голямото количество полимер. 
Ясно се забелязва тенденцията за намаляване количеството на освободения ENA при 
включване на по-голямо количество полимер в моделите. Ето защо не приготвихме модели 
М8 и М9 със съотношение лекарство:полимер 1:8 и 1:9, при които освобождаването на 
еналаприл малеат в изкуствена слюнка вероятно ще бъде между 0,6%-0%. Предполагаме, 
че количеството освободен еналаприл малеат в изкуствена слюнка при модел М6 със 
съотношение лекарство:полимер 1:6 не би довело до усещане горчивия вкус на ENA. 
Модел М7 освобождава 0,61% ENA, a модел М10 – 0% ENA в изкуствена слюнка, но по-
голямото количество полимер е основанието ни тези модели да не бъдат избрани за по-
нататъшни проучвания от гледна точка безопасност на пациента. 

In vivo изпитване с експериментални животни 

За проверка на получените резултати от in vitro освобождаването на ENA се 
извършва in vivo изпитване с експериментални животни за оценка вкуса на избрани 
модели. Изпитването се осъществява с модели М2, М4 и М6 както е описано в раздел 
Методи. Резултатите от оценка на вкуса на избраните модели от експериментални 
животни са представени на фигура 21.  

20,11 19,19

10,51
7,20

1,81 0,61 0
0
5

10
15
20
25

М2 М3 М4 М5 М6 М7 М10

О
С

В
О

Б
О

Д
Е

Н
О

 
К

О
Л

И
Ч

Е
С

Т
В

О
 

E
N

A
, %

(1:2)             (1:3)               (1:4)              (1:5)             (1:6)              (1:7)              (1:10)



 

- 44 - 
 

 
Фигура 21. Оценка на вкуса на модели М2 (1:2), М4 (1:4) и М6 (1:6) от 

експериментални животни. ***p≤0,001 спрямо контролата; #p≤0,05 спрямо 
еналаприл малеат; ##p≤0,01 спрямо еналаприл малеат; ###p≤0,001 спрямо 

еналаприл малеат. 
Оценката на вкуса на избраните модели се осъществява въз основа на честотата на 

близане на моделите от плъхове в сравнение с честотата на близане на чиста дестилирана 
вода (контрола) и чист еналаприл малеат. От получените резултати става ясно, че 
плъховете разпознават горчивия вкус на лекарственото вещество. При модели М2, М4 и 
М6 честотата на близане е над 80%, като при М2 е 82,8%±1,9, при М4 е 88,9%±2,79, а 
при М6 е 91,5%±2,72. Плъховете показват задоволителна честота на близане при модел 
М2. При модел М4 честотата на близане нараства до почти 89%. Модел М6 се доближава 
най-много до честотата на близане на водата, което означава, че плъховете почти не 
усещат горчив вкус. Най-високата честота на близане, доближаваща се до тази на водата, 
е постигната при модел М6, което показва предпочитание на експерименталните 
животни към този модел. 

Резултатите от това изпитване потвърждават получените данни от in vitro 
освобождаването на ENA – модел М6 (съотношение ENA: Eudragit EPO® 1:6) освобождава 
само 1,81% от включения еналаприл малеат в изкуствена слюнка и е предпочитан по вкус 
от експерименталните животни. 

Оценка на вкуса от здрави доброволци 

Вкусът на модели М2, М4 и М6 се оценя и от здрави доброволци по четиристепенна 
скала на горчивина. В изпитването участват 18 здрави доброволци на възраст 25-28 
години, от които 3 мъже и 15 жени. Скалата за оценка на вкуса е: 0 – без горчив вкус, 1 – 
леко горчиво, 2 – умерено горчиво, 3 – силно горчиво. След обработка на данните за 
оценка на вкуса на моделите полимерни микрочастици от здрави доброволци 
резултатите са представени на фигура 22.  

В този експеримент се вземат предвид субективните усещания и различните 
вкусови възприятия на доброволците. Първоначално доброволците оценят вкуса на 
чистия еналаприл малеат, поставен върху езика, като база за сравнение с вкуса на 
моделите. От 18 включени доброволци се оказва, че 14 от тях усещат вкуса на чистия 
еналаприл малеат като умерено горчив, а за четирима той е силно горчив. 
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Фигура 22. Оценка на вкуса на модели М2, М4 и М6 от здрави доброволци. 
При модел М2 преобладава леко до умерено горчив вкус. При модел М4 има 

доброволец, който не усеща горчив вкус, а за петима моделът има леко до умерено 
горчив вкус. Модел М6 има леко горчив вкус или се усеща като модел без горчив вкус 
от доброволците. Следователно M6 е модел с добра вкусова оценка. Доброволците 
показват предпочитание към модел М6 като най-приемлив във вкусово отношение. 
Проведеният опит със здрави доброволци за определяне степента на маскиране горчивия 
вкус на еналаприл малеат показва сходство в резултатите за оценка на вкуса на тези 
модели от плъхове.  

Модел М6 има най-висока честота на близане при изпитването с плъхове и показва 
добри резултати при in vitro освобождаването на ENA в изкуствена слюнка. Тези 
резултати и добрата оценка на вкуса му от доброволците го правят подходящ за следващи 
проучвания и включване в твърди дозирани форми. 

2.3.6. In vitro изследване кинетиката на освобождаване на ENA от модели М2, 
М4 и М6 

Изследването за кинетиката на освобождаване на еналаприл малеат от избрани 
модели, получени чрез разпръсквателно сушене, се провежда при условия, наподобяващи 
условията в стомаха, с цел да се определи биофармацевтичното поведение на получените 
модели. Профилите на освобождаване на ENA (%) от модели М2, М4 и М6 в изкуствен 
стомашен сок с рН 1,2 са представени на фигура 23.  

М2 (ЕNА:Еudragit EPO® 1:2)

без вкус
леко горчиво
умерено горчиво
силно горчиво

без горчив вкус
леко горчиво
умерено горчиво
силно горчиво

М4 (ENA:Eudragit EPO® 1:4) М6 (ЕNА:Еudragit EPO® 1:6)
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Фигура 23. Профили на освобождаване на еналаприл малеат от модели М2 (1:2), 

М4 (1:4) и М6 (1:6), получени чрез разпръсквателно сушене (n=3, ±SD). 
Профилите на разтваряне на еналаприл малеат от полимерните микрочастици на 

модели М2, М4 и М6 показват, че до 20-тата минута се освобождава 50% от включения 
ENA, последвано от забавено освобождаване, което продължава до 120-150 минути. 
Причината за това е, че първоначално се разтваря еналаприл малеат от най-малките 
частици или от повърхността на частиците. Бързото освобождаване на по-голямо 
количество ENA в началото се дължи и на високата разтворимост на полимера в изкуствен 
стомашен сок. Неговото разтваряне води до бързо освобождаване на еналаприл малеат. 
Както се вижда от фигура 23, модел М2 освобождава 93,45% от включеното лекарствено 
вещество за 120 минути. Модел М4 освобождава 83,35% от включения еналаприл малеат 
за 120 минути. При модел М6 се освобождават 78,33% ENA за 150 минути. По-голямото 
количество полимер в модел М6 забавя освобождаването на еналаприл малеат от 
микрочастиците. Подобни резултати са констатирани и от Rani и колектив (2012). 
Съществуват данни, че диализната мембрана може значително да забави преминаването 
на освободеното лекарствено вещество в акцепторната среда, като в този случай 
представеният профил на освобождаване на ЛВ няма да опише правилно действителната 
кинетика на освобождаване на ЛВ (Yi et al., 2019). Вероятно това е друга причина за 
забавяне освобождаването на ENA от полимерните микрочастици на модели М2, М4 и М6, 
получени чрез разпръсквателно сушене. 

Чрез метода на разпръсквателното сушене се получават микрочастици с ENA и 
Eudragit EPO®, които са със сферична форма и гладка повърхност. Разработените модели 
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са с висок добив, висока ефективност на включване и задоволителни стойности за 
натоварване с еналаприл малеат. Резултатите показват, че натоварването с ENA намалява 
с увеличаване количеството на включения полимер, но по-голямото количество полимер 
намалява капацитета за включване на еналаприл малеат в частиците. При метода на 
разпръсквателното сушене се постига много по-голяма ефективност на включване на ENA 
в сравнение с другите два приложени от нас метода за маскиране на вкуса (метод на 
преципитация и метод на емулсионна техника). Приложените методи за оценка на вкуса – 
in vitro освобождаване на ENA в изкуствена слюнка, изпитване с опитни животни и здрави 
доброволци с някои от разработените модели, показват успешно вкусово маскиране на 
еналаприл малеат. Изведен е оптимален модел по отношение на количеството включен 
полимер, добив и ефективност на включване на ENA. Здравите доброволци и 
експерименталните животни показват вкусово предпочитание към него. Ето защо моделът 
може да бъде използван като перспективен за по-нататъшни проучвания при разработване 
на диспергиращи се в устата таблетки, предназначени за детската практика. 

От всички експериментални резултати може да се обобщи, че методът на 
разпръсквателно сушене е подходящ за  получаване на полимерни микрочастици с 
еналаприл малеат с  успешно маскиране на  горчивия му вкус.  

3. Получаване на полизахариди с приложение като супердезинтегранти 
при диспергиращи се в устата таблетки 
Целта на това изследване е да се получат природни полизахариди от растителни 

дроги, богати на слузни вещества. Полизахаридите може да се използват успешно като 
супердезинтегранти в диспергиращи се в устата таблетки поради голямата способност за 
набъбване (Rani et al., 2016). Източници на полизахариди в нашите проучвания са семена 
от лен (Linum usitatissimum, Linaceae, L.) и семена от дюля (Cydonia oblonga, Rosaceae, 
Mill.). Лененото семе съдържа около 10% слузни вещества – рамноза, фукоза, арабиноза, 
ксилоза, галактоза, глюкоза, уронова киселина и протеини (Fekri et al., 2008). В обвивката 
на дюлевото семе се съдържат около 20% слузни вещества, амигдалин, дъбилни 
вещества и около 15% тлъсто масло (Silva et al., 2002). 

3.1. Получаване на сух екстракт от ленено семе 
Целта на това изпитване е да се изберат подходящите условия на извличане за 

приготвяне на воден извлек и последващо получаване на сухи екстракти чрез 
разпръсквателно сушене. Изследва се влиянието на параметрите на апарата (входяща 
температура, аспирация, помпа, поток на газа) при получаване на сухи екстракти с 
подходящи свойства за включването им в твърди дозирани форми като супердезинтегранти.  

Получените модели сухи екстракти от ленено семе (FS1÷FS9) и условията за 
получаването им са представени в таблица 13. Условията на разпръсквателното сушене 
са опитно изведени. Варират се аспирацията и скоростта на перисталтичната помпа при 
входяща температура на апарата за разпрашаване на водните извлеци 110оС и скорост на 
газовия поток 601 L/h. 
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Таблица 13. Условия на получаване на воден извлек и сух екстракт от ленено семе.  

Модел 

Температура на 
извличане за 

получаване на 
воден извлек, oC 

Входяща 
температура на 

газа за 
разпрашаване на 
воден извлек, оС 

Аспирация, 
% 

Скорост на 
перисталтичната 

помпа, % 

FS1 20 110 50 10 
FS2 20 110 60 20 
FS3 20 110 70 30 
FS4 40 110 50 10 
FS5 40 110 60 20 
FS6 40 110 70 30 
FS7 40/20 110 50 10 
FS8 40/20 110 60 20 
FS9 40/20 110 70 30 

3.2. Получаване на сух екстракт от семена на дюля 
Водният извлек от семена на дюля се получава при накисване на семената с вода 

на стайна температура – 20оС за 24 часа. Моделите се означават съответно QS1÷QS9. 
Условията, при които се получават водните извлеци, са представени в таблица 14.  От 
тях посредством разпръсквателно сушене се получават сухи екстракти при скорост на 
газовия поток 601 L/h и вариране входящата температура на газа, аспирацията и 
скоростта на перисталтичната помпа. 

Таблица 14. Условия на получаване на воден извлек и сух екстракт от семена на дюля.  

Модел 

Температура на 
извличане за 

получаване на 
воден извлек,  oC 

Входяща 
температура на 

апарата за 
разпрашаване на 
воден извлек, оС 

Аспирация, 
% 

Скорост на 
перисталтичната 

помпа, % 

QS1 20 130 50 10 
QS2 20 130 60 20 
QS3 20 130 70 30 
QS4 20 140 50 10 
QS5 20 140 60 20 
QS6 20 140 70 30 
QS7 20 150 50 10 
QS8 20 150 60 20 
QS9 20 150 70 30 

3.3. Охарактеризиране на получените сухи екстракти 
Добив 

Резултатите от определяне влиянието на условията на извличане и параметрите на 
апарата върху добива на сухите екстракти са представени на фигура 24 (за ленено семе) 
и на фигура 25 (за семена на дюля).  
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Фигура 24. Влияние на условията на получаване – температура на извличане, 

аспирация и скорост на перисталтичната помпа върху добива на сухите 
екстракти от ленено семе, получени чрез разпръсквателно сушене. 

Както се вижда от фигура 24, добивът на сух екстракт от ленено семе е най-голям 
при температура на извличане 40оС. Полученият воден извлек, подложен на 
разпръсквателно сушене при условия: 60% аспирация и 20% скорост на перисталтичната 
помпа, показва най-добри резултати за добив – модели FS2, FS5 и FS8. FS5 е моделът с 
най-голям добив – 0,78% при посочените условия, който ще бъде използван  за по-
нататъшни изпитвания и ще бъде оценена ролята му на дезинтегрант. 

 
Фигура 25. Влияние на условията на получаване – входяща температура на газа, 

аспирация и скорост на перисталтичната помпа върху добива на сухи екстракти 
от дюлево семе, получени чрез разпръсквателно сушене. 

От представените данни на фигура 25 се вижда, че най-задоволителни резултати за 
добив се постигат при моделите, получени при входяща температура на газа 140оС. При 
увеличаване на аспирацията и скоростта на перисталтичната помпа се увеличава и 
добивът на моделите, получени при входяща температура 140оС. Модел QS6 е с най-
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голям добив – 0,83%. Той е получен при следните условия: входяща температура на газа – 
140оС, аспирация – 70% и скорост на перисталтичната помпа – 30%. Установено е, че 
най-висок добив на сух екстракт, съдържащ полизахариди, по метода на разпръсквателно 
сушене се получава при ниска входяща температура и по-бърза скорост на пулверизиране. 
Високата температура е причина за отлагане на съединения с ниско молекулно тегло по 
стените на апарата, затова добивът при тези модели е нисък (Cervantes-Martínez et al., 2014). 
Ясно е, че както входящата температура, така и аспирацията и скоростта на перисталтичната 
помпа оказват влияние върху добива, затова е важно да се открие подходящата комбинация 
от условия за оптимален добив. Модел QS6 ще бъде използван в по-нататъшните 
проучвания за приложението му като дезинтегрант въз основа на високия добив. 

Среден размер на частиците на получените сухи екстракти 

За целите на изпитването се използва анализатор за сухи и мокри дисперсии 
Beckman coulter particle size analyzer. Резултатите са представени в таблица 15. 

Таблица 15. Среден размер (d50 , µm) на получените сухи екстракти (n=3). 

Модел FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7 FS8 FS9 

Среден 
размер 
(d50), 

µm±SD 

9,85 
±0,28 

9,68 
±0,87 

8,70 
±1,25 

6,30 
±1,85 

4,36 
±1,99 

27,41 
±1,25 

5,44 
±2,57 

21,79 
±1,54 

8,23 
±0,54 

Модел QS1 QS2 QS3 QS4 QS5 QS6 QS7 QS8 QS9 

Среден 
размер 
(d50), 

µm±SD 

5,06 
±1,57 

5,38 
±1,24 

4,99 
±0,25 

4,95 
±0,54 

4,98 
±0,87 

4,51 
±1,88 

4,72 
±1,54 

4,70 
±2,44 

4,57 
±1,20 

Средният размер на частиците при лененото семе е в границите от 4,36 µm до 27,41 µm. 
Средният размер на моделите сухи екстракти от семена на дюля варира от 4,51 µm при модел 
QS6 и достига до 5,38 µm при модел QS2. Моделът с най-голям добив е моделът с най-малък 
среден размер на частиците. В гъстовискозни разтвори с полизахариди термопластичното 
поведение се влияе от температурата, при която материалът се разпрашава. По-голямата 
скорост на пулверизиране и аспирация водят до намаляване на размера на частиците и 
увеличаване на контактната повърхност. При това се получават по-фини капчици, което 
позволява по-равномерно сушене, отколкото при по-големи капчици, което води до частици 
с по-малки размери (Cervantes-Martínez et al., 2014). Сухите екстракти от дюлево семе се 
получават при по-висока входяща температура на газа, затова размерът на частиците им е 
по-малък от този на сухите екстракти от ленено семе. Малкият среден размер на частиците 
до 27 µm показва, че сухите екстракти са с ниска степен на полидисперсност и се състоят от 
фини частици, което предполага лоши реологични показатели. 

Индекс на набъбване 

Резултатите за индекс на набъбване на получените сухи екстракти от ленено и 
дюлево семе са представени в таблица 16. Това е показател за способността на сухите 
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екстракти да поглъщат течност и да набъбват. Индексът на набъбване е от особено 
значение за разпадането на твърдата дозирана форма. Благодарение на способността си 
да набъбват сухите екстракти, съдържащи полизахариди, могат да бъдат използвани като 
разпадащи помощни вещества. 

Таблица 16. Индекс на набъбване на получените сухи екстракти от ленено и дюлево семе (n=3). 

Модел FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7 FS8 FS9 

Индекс  
на 

набъбване, 
%±SD 

35 
±0,59 

56 
±0,87 

38 
±1,57 

50 
±1,44 

58 
±0,25 

39 
±0,85 

61 
±0,55 

67 
±0,13 

55 
±0,44 

Модел QS1 QS2 QS3 QS4 QS5 QS6 QS7 QS8 QS9 

Индекс  
на 

набъбване, 
%±SD 

33 
±1,22 

47 
±1,47 

33 
±0,28 

44 
±2,55 

21 
±0,2 

67 
±1,45 

47 
±1,35 

79 
±1,44 

33 
±0,54 

Резултатите показват индекс на набъбване над 21%, като при модел QS8 достига до 
79%. Тези високи стойности на набъбване се дължат на съдържанието на полизахариди. 
Не може да се определи точно дали сухите екстракти от ленено семе или дюлево семе 
имат по-голям капацитет на набъбване. Модели FS5, FS7, FS8, QS6 и QS8 показват най-
висок индекс на набъбване. Не се наблюдава зависимост между съдържанието на влага 
и индекса на набъбване. Модели FS7, FS8 и QS6 са с ниско съдържание на влага и 
показват висок индекс на набъбване. Модели FS5 и QS8 имат съдържание на влага между 
2,2% и 2,8%, но висок индекс на набъбване. Високият индекс на набъбване потвърждава 
възможността тези сухи екстракти да бъдат използвани като свързващи или разпадащи 
помощни вещества, както и във форми за контролирано освобождаване (Аrasi et al., 
2015). Следователно сухите екстракти от ленено и дюлево семе, получени от нас, могат 
да бъдат използвани като дезинтегранти в диспергиращи се в устата таблетки, благодарение 
на способността им да набъбват, което е един от начините за разпадане на този вид таблетки.  

При опитно изведени от нас условия на разпръсквателно сушене получихме сухи 
екстракти от водни извлеци на семена от дюля (Cydonia oblonga, Rosaceae, Mill.) и лен 
(Linum usitatissimum, Linaceae, L.). Частиците им са със сферична форма, с малки 
размери, но с висок индекс на набъбване. Тези свойства ги правят подходящи за 
приложението им като разпадащи помощни вещества в диспергиращи се в устата 
таблетки. Реологичните характеристики на сухите екстракти показват, че те не са 
подходящи за директно таблетиране, ако се включват във висока концентрация. Предвид 
това, че ще ги използваме в малки количества като супердезинтегранти, те няма да 
окажат влияние върху реологията на таблетната смес. Избрани са модели с оптимални 
резултати за добив, среден размер и разпределение по големина, съдържание на влага, 
реологични показатели и индекс на набъбване, които ще бъдат използвани при по-
нататъшните изследвания. 
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4. Приготвяне на диспергиращи се в устата таблетки 

4.1. Приготвяне на модели диспергиращи се в устата таблетки по 
метода на директното таблетиране 
Приготвихме диспергиращи се в устата таблетки с маса 200 mg при вариране вида 

и концентрацията на включените полизахариди. Моделите са означени с ODT0÷ODT15, 
а съставът им е представен в таблици 31 и 32. Приготвените таблетки по метода на 
директното таблетиране са с диаметър 9 mm и височина 2 mm. Този размер на таблетките 
се счита за подходящ за детската практика (Оrubu и Tuleu, 2017).  

Разработените модели таблетки съдържат 7,5 mg полимерни микрочастици на 
модел М6, получен чрез разпръсквателно сушене, еквивалентни на 1 mg еналаприл 
малеат. Дозата на лекарственото вещество е съобразено с нуждите на педиатричната 
практика. Целта е да се получат таблетки с подходящa дозa ENA за приложение при 
различна детска възраст. В състава на таблетките се включват и: 

- лактоза (spray dried lactose 11sd); 

- микрокристална целулоза 102 в концентрация 10%; 

- натриев стеарил фумарат 1%; 

- колоиден силициев диоксид 1% (Аерозил 200®); 

- малинов аромат 1% като коригенс на вкуса. 

Модел ODT0 е приготвен с горепосочените помощни вещества и 7,5 mg полимерни 
микрочастици на модел М6, получен чрез разпръсквателно сушене, но без допълнителни 
разпадащи помощни вещества. Модели ODT1÷ODT15 са приготвени при вариране 
концентрацията на дезинтегранта – 0,5%, 1% и 2%. Освен сухи екстракти от ленено и 
дюлево семе в избрани модели се включва и соев полизахарид, за да се проследи влиянието 
на различни полизахариди върху разпадаемостта на таблетките. Като разпадащо помощно 
вещество в избран модел се използва натриев нишестен гликолат, за да се сравни 
способността му за разпадане с таблетките, приготвени с природни дезинтегранти. 

Натриев стеарил фумарат, хидрофилно ПВ, се включва в състава на таблетките 
вместо широко използвания за това магнезиев стеарат. В редица проучвания е установено, 
че магнезиевият стеарат не е подходящ за включване в ODTs заради хидрофобната му 
природа и тенденция към увеличаване времето на разпадане (Randale et al., 2010). Mahrous 
и колектив (2019) публикуват данни за постигнато вкусово маскиране на ODTs с 
декстрометорфан хидробромид при директно таблетиране на прахова смес с включен 
натриев стеарил фумарат. Авторите на това изследване предполагат, че смесването му с 
ЛВ води до маскиране на вкуса чрез физична адсорбция на частиците на натриев стеарил 
фумарат върху частиците на ЛВ и този ефект би издържал на процеса на директно 
таблетиране и би осигурил ефективно прикриване на вкуса (Mahrous et al., 2019).   
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Таблица 17. Състав на модели диспергиращи се в устата таблетки. Количеството 
на компонентите е изразено в mg. 

Модели ODT0 ODT1 ODT2 ODT3 ODT4 ODT5 ODT6 ODT7 

Микрочастици с 
еналаприл малеат 

(модел М6) 
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Сух екстракт от  
ленено семе  
(модел FS5) 

- 1 2 4 1 2 1 2 

Сух екстракт от  
дюлево семе 
(модел QS6) 

- - - - 1 2 - - 

Соев полизахарид - - - - - - 1 2 

Лактоза 166,5 165,5 164,5 162,5 164,5 162,5 164,5 162,5 

МКЦ 102 20 20 20 20 20 20 20 20 
Натриев стеарил 

фумарат 2 2 2 2 2 2 2 2 

Аерозил 200 2 2 2 2 2 2 2 2 

Малинов аромат 2 2 2 2 2 2 2 2 

Маса таблетка 200 200 200 200 200 200 200 200 

Таблица 18. Състав на модели диспергиращи се в устата таблетки. Количеството 
на компонентите е изразено в mg. 

Модели ODT8 ODT9 ODT10 ODT11 ODT12 ODT13 ODT14 ODT15 

Микрочастици с 
еналаприл малеат 

(модел М6) 
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Сух екстракт от 
дюлево семе 
(модел QS6) 

1 2 4 1 2 - - - 

Соев полизахарид - - - 1 2 1 2 - 
Натриев нишестен 

гликолат - - - - - - - 1 

Лактоза 165,5 164,5 162,5 164,5 162,5 165,5 164,5 165,5 

МКЦ 102 20 20 20 20 20 20 20 20 
Натриев стеарил 

фумарат 2 2 2 2 2 2 2 2 

Аерозил 200 2 2 2 2 2 2 2 2 

Малинов аромат 2 2 2 2 2 2 2 2 

Маса таблетка 200 200 200 200 200 200 200 200 
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Модели ODT1, ODT2, ODT3 съдържат полизахариди от ленено семе в нарастваща 
концентрация 0,5%-1%-2%. Модели ODT4 и ODT5 включват комбинация от полизахариди 
на ленено и дюлево семе с обща концентрация съответно 1% и 2%. Модели ODT6 и ODT7 
съдържат комбинация от полизахариди на ленено семе и соев полизахарид с обща 
концентрация 1% и 2%. Модели ODT8, ODT9, ODT10 включват само полизахариди от 
дюлево семе в нарастваща концентрация 0,5%-1%-2%. Модели ODT11 и ODT12 съдържат 
комбинация от полизахариди на дюлево семе и соев полизахарид. ODT13 и ODT14 
включват само соев полизахарид като разпадащо помощно вещество.  

4.2. Охарактеризиране на приготвените модели диспергиращи се в 
устата таблетки 

4.2.1. Фармакопейни показатели (Ph. Eur. 9) 

Приготвените таблетки са изпитани по следните фармакопейни показатели – маса 
и равномерност на масата, механична якост, коефициент на счупване, изтриваемост, 
разпадаемост и равномерност на съдържанието, които са представени в таблица 19.  

Таблица 19. Фармакопейни показатели на приготвените модели диспергиращи се в 
устата таблетки (n – брой таблетки, с които се извършва изследването). 

Модел 
Средна маса, 

mg±SD,  
n=20 

Механич-
на якост, 
нютон N 

±SD, n=10 

Коефи-
циент на 
счупване, 

kg.mm2 

Изтри-
ваемост,  
%±SD, 
n=32 

Разпадаемост, 
s±SD, 
n=6 

Съдържа-
ние на 

ENA, % 
±SD, n=10 

ODT0 199,11±1,52 54±1,45 3,1 1,2±0,90 185±0,19 99±0,98 

ODT1 199,90±1,71 75 ±15,5 4,2 0,5±0,008 50±0,02 100±0,25 

ODT2 200,00±2,03 66±14,74 3,7 1,3±0,02 180±0,015 99±0,32 

ODT3 199,85±1,95 78±2,65 4,3 0,6±0,01 240±0,04 98±0,04 

ODT4 200,05±1,67 78±7,55 4,3 0,7±0,01 90±0,02 97±0,52 

ODT5 200,05±1,76 79±14 4,4 0,7±0,015 390±0,05 100±0,44 

ODT6 200,30±1,38 71±10,27 3,9 1,1±0,016 60±0,028 89±0,54 

ODT7 200,45±1,54 53±1,73 2,9 0,8±0,014 120±0,035 95±0,46 

ODT8 200,20±1,51 73±9,29 4,0 1,1±0,016 150±0,12 98±0,66 

ODT9 199,85±1,66 65±8,14 3,6 0,6±0,011 270±0,06 89±0,36 

ODT10 199,75±1,68 61±3,46 3,4 0,9±0,014 300±0,087 96±0,55 

ODT11 199,80±1,67 73±8,02 4,1 0,8±0,012 120±0,023 98±0,89 

ODT12 200,05±1,82 69±5,13 3,9 0,6±0,01 195±0,03 100±0,23 

ODT13 199,85±1,50 78±2,89 4,4 0,7±0,01 90±0,07 101±0,87 

ODT14 199,80±1,64 70±1,53 3,9 0,8±0,013 120±0,065 98±0,99 

ODT15 199,55±1,76 96±14 5,3 1,1±0,018 180±0,047 97±0,55 
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Средната маса на 20 произволно избрани таблетки от всеки модел варира от 199,55 mg 
до 200,45 mg. Установява се, че приготвените модели таблетки отговарят на контролния 
показател маса и равномерност на масата на еднодозни препарати според Ph. Eur.9. 

Механичната якост варира от 53 N при модел ODT7 до 96 N при модел ODT15. 
Коефициентът на счупване е от 2,9 при модел ODT7 до 5,3 при модел ODT15. Тези резултати 
корелират със стойностите на коефициент на счупване на ODTs с еналаприл малеат на Rao 
и колектив (2015). Модел ODT7 се очертава като най-слаб на механично въздействие, а 
модел ODT15 – съответно – най-здрав. При разработените модели механичната якост варира 
от 50 N до 96 N, което е свидетелство за достатъчна здравина на таблетките. Според Tawfeek 
и съавтори (2018) ниската механична якост е проблем при диспергиращите се в устата 
таблетки и би довело до нуждата от специални опаковки. Изтриваемостта на приготвените 
модели варира между 0,5% и 1,3%. Tawfeek и колектив (2015) установяват, че стойности за 
изтриваемост до 1% са задоволителни за диспергиращи се в устата таблетки. 

От резултатите за разпадаемост в таблица 33 се вижда, че модели ODT3, ODT5, 
ODT9, ODT10 и ODT12, приготвени с по-висока концентрация сухи екстракти, се разпадат 
за повече от 3 минути, поради което не отговарят на фармакопейните норми за 
разпадаемост на диспергиращи се в устата таблетки (Ph. Eur 9). Модел ODT0, несъдържащ 
дезинтегранти, се разпада за 185 s, а модели ODT3, ODT5, ODT10 и ODT12 с разпадащо 
помощно вещество в концентрация 2% се разпадат за по-дълго време. Причината за тези 
резултати е полизахаридният състав на природните дезинтегранти. Вместо разпадане на 
таблетката, тя става по-здрава заради агрегация на частиците на полизахаридите. Kumar и 
колектив (2014) също доказват, че по-голямата концентрация на природни полизахариди 
води до забавено разпадане. Следователно по-високата концентрация на природните 
супердезинтегранти влияе негативно на разпадаемостта на таблетките. Полизахаридите 
имат свойството да набъбват, поради което вероятно се получава гъстовискозен гел, 
представляващ бариера за по-нататъшното проникване на течната среда в таблетката, 
което забавя разпадането й (Randale et al., 2010). На контролния показател разпадаемост 
според Ph. Eur. 9 отговарят модели ODT1, ODT4, ODT6, ODT7, ODT8, ODT11, ODT13 и 
ODT14. ODT1 съдържа 0,5 % сух екстракт от ленено семе и показва най-бързо разпадане – 
50 s. ODT4 съдържа комбинация от сухи екстракти на лененено и дюлево семе с обща 
концентрация 1%. ODT6 включва соев полизахарид и сух екстракт от ленено семе с обща 
концентрация 1%, а ODT13 съдържа само 0,5% соев полизахарид. Според Swamy и 
колектив (2012) първата стъпка в процеса на разпадане е проникването на вода в 
таблетката. Порьозността зависи от налягането при таблетиране, както и от състава на 
таблетната смес. При ниски нива на сила на компресия в таблетката се създават много 
кухини, а високата сила на компресия води до таблетка с по-ниска порьозност и бърза 
разпадаемост. При приготвените от нас таблетки приложената сила на пресуване е еднаква – 
1,5 t при всички модели, защото анализираме влиянието на концентрацията и вида на 
разпадащите помощни вещества върху разпадаемостта. 

Резултатите за разпадаемост на приготвените от нас ODTs показват, че получените 
сухи екстракти имат свойството на супердезинтегранти – ефективни са в изключително 
ниски концентрации. Сухият екстракт от ленено семе има по-добри разпадащи свойства 
отколкото този от дюлево семе. По литературни данни дюлевото семе съдържа много 
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голямо количество слузни вещества, което води до по-голяма механична якост (Ashraf et 
al., 2016). Това е предпоставка за по-здрави връзки и може да доведе до желиране. Ето 
защо вместо бързо разпадане на таблетката, полизахаридният състав е причина за забавяне 
на разпадането поради набъбване и желиране. Модел ODT15, който съдържа утвърден 
супердезинтегрант – натриев нишестен гликолат, показва разпадаемост 180 s. Модели 
ODT13 (приговен с 1% соеви полизахариди) и ODT15 (приговен с 1% натриев нишестен 
гликолат) се разпадат по-бавно от модел ODT1 (приготвен с 1% сух екстракт от ленено семе). 

Проведеното изпитване за равномерност на съдържанието показва количествено 
съдържание на ЕNА в моделите от 89% до 101%. Всички модели отговарят на 
контролния показател на Ph.Eur. 9 (2.9.6) за равномерност на съдържанието. 

4.2.2. Нефармакопейни показатели 

Време за омокряне и степен на омокряне на диспергиращите се в устата таблетки 

Резултатите от време и степен на омокряне на приготвените модели диспергиращи 
се в устата таблетки са представени в таблица 20. 

Таблица 20. Време за омокряне и степен на омокряне на приготвените модели 
диспергиращи се в устата таблетки. 

Модел Време за омокряне, s Степен на омокряне, % 
ODT0 57 13,4 
ODT1 20 23,1 
ODT2 60 13,6 
ODT3 70 13,6 
ODT4 120 16,7 
ODT5 180 24,0 
ODT6 50 4,8 
ODT7 35 9,5 
ODT8 140 9,1 
ODT9 120 9,1 
ODT10 140 13,6 
ODT11 70 9,1 
ODT12 60 13,6 
ODT13 50 9,1 
ODT14 50 9,5 
ODT15 55 12,5 

Времето за омокряне и степента на омокряне имат връзка с вътрешната структура 
на таблетката, особено размера на порите, като повлияват навлизането на водата в 
таблетката (Kumar et al., 2014). Времето за омокряне характеризира времето, за което 
слюнката навлиза през порите в таблетката, предизвиква набъбване на 
супердезинтегранта, при което се създава голяма хидродинамична сила, водеща до бързо 
разпадане на таблетката (Sharma et al., 2012). Ето защо времето за омокряне е важен 
показател, който е пряко свързан с разпадаемостта на таблетките (Abed et al., 2010). 
Времето за омокряне на приготвените модели варира от 20 s при ODT1 до 180 s при 
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ODT5. Това са и моделите с най-висока степен на омокряне, съответно 23,1% при модел 
ODT1 и 24% при модел ODT5. Ясно се вижда от получените резултати връзката между 
времето за омокряне, степента на омокряне и разпадаемостта на приготвените от нас 
таблетки. Модел ODT1, който се омокря най-бързо, се разпада само за 50 s, а модел 
ODT5, който се омокря най-бавно, се разпада най-бавно – 390 s. Резултатите показват, че 
моделите, приготвени със сух екстракт от дюлево семе, имат по-ниска степен на 
омокряне, което е свързано и с по-продължителното им време на омокряне и разпадане.  

4.2.3. In vitro освобождаване на еналаприл малеат от приготвените модели 
таблетки в изкуствен стомашен сок с pH=1,2 

Резултатите от in vitro освобождаването на еналаприл малеат в изкуствен стомашен 
сок с рН=1,2 от избрани модели таблетки са представени на фигура 26. Изпитването е 
проведено с модели ODT1, ODT4, ODT6, ODT7, ODT8, ODT11, ODT13, ODT14, които 
показват време на разпадане до 3 min. 

 
Фигура 26. Профили на освобождаване на еналаприл малеат  

в изкуствен стомашен сок рН=1,2 от модели ODT1, ODT4, ODT6, ODT7, 
ODT8, ODT11, ODT13, ODT14, n=3±SD. 

От фигура 26 ясно се вижда, че 80% до 90% от ЕNА се освобождава от моделните 
таблетки до 60тата минута. Профилът на освобождаване на ENA от приготвените 
таблетки се различава от този на полимерните микрочастици на модел М6 (фигура 26), 
където установихме забавено освобождаване на ENA при повишаване количеството на 
включения полимер. Вероятно при таблетиране част от полимерните микрочастици се 
разрушават, в резултат на което освобождават по-бързо включения в тях ENA. 

Модел ODT1 освобождава 92% от включения ЕNА на 45тата минута, което може 
да се обясни с краткото време за омокряне – 20 s, високата степен на омокряне – 23,1%, 
както и резултата за разпадаемост (50 s). Повече от 85% от ENA се освобождава до 45 
минути. Най-бавно се освобождава еналаприл малеат от модел ODT8, който се 
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характеризира с продължително време за омокряне – 140 s и ниска степен на омокряне- 
едва 9,1%, а разпадаемостта му е 2 min и 30 s. Очертава се ясна зависимост между 
времето за омокряне, степента на омокряне и разпадаемостта, които оказват влияние и 
върху профила на освобождаване на еналаприл малеат от приготвените модели. 

4.2.4. Оценка на вкуса на приготвените таблетки от здрави доброволци 

Провежда се изпитване за оценка вкуса на избрани модели таблетки (ODT1, ODT4, 
ODT6, ODT7, ODT8, ODT11, ODT13, ODT14) от здрави доброволци. За целта се избират 
модели, които отговарят на изпитването за разпадаемост на диспергиращи се в устата 
таблетки според Ph. Eur. 9 – това са моделите, които показват разпадаемост до 3 min. 
Резултатите са представени на фигура 27.  

 
Фигура 27. Оценка на вкуса на модели ODT1, ODT4, ODT6, ODT7, ODT8, ODT11, 

ODT13, ODT14 от здрави доброволци. 
Оценката на вкуса се извършва според описаната методика на базата на 

четиристепенна скала на горчивина – без горчив вкус, леко горчиво, умерено горчиво и 
силно горчиво. След обработване на резултатите се установява, че доброволците оценят 
избраните модели като леко горчиви или без горчив вкус. На фигура 27 са представени 
получените данни за вкуса на избраните модели, приравнени към 100%. Всички 
доброволци оценят модел ODT13 като леко горчив (100%). Модели ODT7 и ODT11 
получават оценка без горчив вкус (100%). При модели ODT1 и ODT6 67% от 
доброволците констатират липса на горчив вкус, а останалите 33% усещат леко горчив 
вкус. Модели ODT4, ODT8 и ODT14 се оценят от 33% от доброволците като модели без 
горчив вкус, но 67% ги определят като леко горчиви. Получените резултати показват, че 
вкусово маскиране е постигнато при модели ODT1 (с ленено семе), ODT6 (с ленено семе 
и соев полизахарид), ODT7 (с ленено семе и соев полизахарид) и ODT11 (с дюлево семе 
и соев полизахарид). Проведеното проучване показва, че вкусовите предпочитания на 
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доброволците са към модели ODT7 и ODT11, които са оценени на 100% като модели без 
горчив вкус. Възможно е вкусът на някои от помощните вещества в таблетната смес да 
оказва влияние върху вкусовите усещания на доброволците, например малиновият 
аромат. Някои автори съобщават, че включването на ароматизиращо помощно вещество 
в таблетките може да подобри вкусовите усещания (Kamble et al., 2015). 

Модел ODT1, приготвен с 0,5% полизахариди от ленено семе, с разпадаемост 50 s, 
време за омокряне 20 s и степен на омокряне – 23,1%, освобождаващ 92% ENA за 45 min, 
оценен като модел с маскиран горчив вкус от доброволците, определяме като оптимален. 
При него се постига поставената цел за вкусово маскиране. 

4.2.5. Изследване за стабилност на модел ODT1 

Провежда се изпитване за стабилност на избрания оптимален модел ODT1 за 
период от шест месеца на избрани параметри – външен вид, механична якост, 
разпадаемост, равномерност на съдържанието и освобождаване на ENA в изкуствен 
стомашен сок. Резултатите от теста за стабилност са представени в таблица 21, а 
профилите на освобождаване са представени на фигура 28. 

Таблица 21. Изследване за стабилност на модел ODT1 след съхранение в 
продължение на 6 месеца (n=3). 

Условия на 
съхранение 

Показатели 
след 

приготвяне 

25±2°C и                      
относителна 

влажност 
60%±5% 

30±2°C и                      
относителна 

влажност 
65%±5% 

40±2°С и             
относителн
а влажност 
75% ±5% 

Органолептични 
свойства 

Таблетките са с 
бял цвят и  

малинов аромат 
без промяна без промяна без промяна 

Механична якост, 
нютон (N)±SD 75±15,5 72±10,5 69±2,5 65±6,8 

Разпадаемост (s) 
±SD 50±0,02 52±0,55 54±0,78 60±1,77 

Равномерност на 
съдържанието±SD 100±0,25 99,54±0,78 98,88±0,48 98,12±1,45 

Изпитването за стабилност на избрания модел се извършва след приготвяне и 
съхранение при посочените условия. Не се констатира промяна във външния вид (цвят и 
мирис) на таблетките. Механичната якост след съхранение при посочените условия е 
между 72 N и 65 N, без съществена разлика с резултатите за механична якост след 
приготвяне. Разпадаемостта е между 52 s и 60 s, което показва минимално удължаване с 
10 s в сравнение с разпадаемостта на таблетките след приготвяне (50 s). Съдържанието 
на ЕNА е между 98% и 99%, допустимо отклонение според контролния показател 
равномерност на съдържанието по Ph. Eur.9 (2.9.6).  
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Фигура 28. Профили на освобождаване на еналаприл малеат от таблетки на 

модел ODT1 след 6 месеца, съхранявани при посочените условия, n=3±SD. 
До 60-тата минута се освобождава между 89% и 90% от включения в състава на 

таблетките еналаприл малеат (фигура 28). Не се констатират значителни промени в 
профила на освобождаване на ENA от таблетките, съхранявани при различни условия за 
посочения период. Изпитването за стабилност показва, че модел ODT1 остава стабилен 
през периода на съхранение от 6 месеца при посочените условия. 

Получените чрез разпръсквателно сушене сухи екстракти от ленено и дюлево семе 
и полимерни микрочастици със съотношение ENA: Eudragit EPO® 1:6 включихме в 
таблетки посредством директно таблетиране. При някои модели се постига разпадаемост 
до третата минута, което е фармакопейно изискване за диспергиращи се в устата 
таблетки. По-малкото време за омокряне и високата степен на омокряне водят до по-
бързо разпадане на таблетките. Проведеното изпитване за оценка на вкуса на избрани 
модели таблетки със здрави доброволци показва постигнато вкусово маскиране при 
четири от приготвените модели. Резултатите дават основание да приемем, че таблетките, 
приготвени с микрочастици на еналаприл малеат и Eudragit EPO®, получени по метода 
на разпръсквателното сушене, са една добра възможност за детска лекарствена форма с 
подобрени вкусови качества. 

Избраният оптимален модел (приготвен с получените от нас по метода на 
разпръсквателното сушене полимерни микрочастици с Eudragit EPO®, включващи 1 mg 
еналаприл малеат, 0,5% полизахариди от ленено семе, лактоза, микрокристална 
целулоза, натриев стеарил фумарат, колоиден силициев диоксид и малинов аромат) 
доказва постигането на поставената в дисертационния труд цел. 
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ИЗВОДИ 

1. Разработеният и валидиран спектрофотометричен метод осигурява точен и 
възпроизводим количествен анализ на еналаприл малеат в изкуствена слюнка без 
ензими (рН 6,8) и изкуствен стомашен сок без ензими (рН 1,2).  

2. Получените чрез преципитация комплекси на еналаприл малеат и Eudragit EPO® не 
показват задоволително маскиране на горчивия вкус независимо от работните 
съотношения между компонентите, постигнатите добиви и размера на частиците. 

3. Емулсионната техника с изпаряване на разтворителя е подходящ метод за 
получаване на микрочастици с еналаприл малеат и Eudragit EPO® с високи добиви и 
оптимални размери на частиците едва след включване на втори структурообразуващ 
полимер с хидрофобна природа – етилцелулоза. Постигнатото задоволително 
вкусово маскиране е резултат от ниската ефективност на включване на еналаприл 
малеат в микрочастиците. 

4. Установени са подходящи параметри за включване на еналаприл малеат в 
микрочастици от Eudragit EPO®  чрез разпръсквателно сушене. Получените частици 
имат оптимални физикохимични и структурно-морфологични характеристики, както 
и подобрени вкусови качества. 

5. Изведени са оптимални условия за получаване на сухи екстракти от семена на дюля 
(Cydonia oblonga, Rosaceae, Mill.) и лен (Linum usitatissimum, Linaceae, L.) за 
приложение като супердезинтегранти в състава на диспергиращи се в устата таблетки. 

6. Предложен е перспективен модел на диспергиращи се в устата таблетки с постигнато 
вкусово маскиране на еналаприл малеат и оптимални технологични и 
биофармацевтични свойства. 

ПРИНОСИ 

1. За първи път е проучен потенциалът на Eudragit EPO® за вкусово маскиране на 
еналаприл малеат чрез методите: преципитация, емулсионна техника с изпаряване 
на разтворителя и разпръсквателно сушене. 

2. Предложен е модифициран метод за разпръсквателно сушене на Eudragit EPO®  с 
воден носител (0,1 М HCl) за облекчаване на технологичния процес и елиминиране 
използването на органични разтворители. 

3. За първи път са изведени оптимални параметри за получаване на сухи екстракти, 
съдържащи полизахариди от семена на лен (Linum usitatissimum, Linaceae, L.) и дюля 
(Cydonia oblonga, Rosaceae, Mill.) чрез разпръсквателно сушене и е доказан техният 
потенциал като разпадащи помощни вещества в диспергиращи се в устата таблетки. 

4. Предложен е оптимален модел на детска лекарствена форма - диспергиращи се в 
устата таблетки, съдържащи микрокапсулиран в Eudragit EPO® еналаприл малеат и 
сух екстракт от ленено семе като супердезинтегрант. 
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