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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 
ЛВ – лекарствено вещество или вещества 
ЛФ – лекарствена форма 
КР – кетопрофен 
SC – Stratum corneum 
LPP – теория за липидно-протеинно разделяне 
DMSO – диметилсулфоксид 
DMF – диметилформамид 
DMAC – диметилацетамид 
GRAS – общоприети за безопасни 
FDA – агенция по храни и лекарства на САЩ 
ITP – йонофореза 
MN – микроигли  
PDI – индекс на полидисперсност 
НРМС – хидроксипропил метилцелулоза 
НСПВС – нестероидни противовъзпалителни средства 
LLP – течен парафин 
CA – цетилов алкохол 
IPM – изопропил миристат 
АО – бадемово масло 
SD – стандартно отклонение 
HPLC – високоефективен течен хроматографски анализ 
SEM – стандартна грешка 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Дермалните фармацевтични продукти са широко предписвани и 
използвани. Те съставляват около 15% – 20% от всички лекарски 
предписания. Изключително популярни са OTC (Over-The-Counter) 
продукти, съдържащи нестероидни противовъзпалителни лекарствени 
вещества, лубриканти, овлажняващи и омекотяващи средства. 
Доставянето на лекарствени вещества през кожата е удобна алтернатива 
на конвенционалния перорален път поради следните предимства:  ниска 
метаболитна активност на кожата в сравнение със стомашно-чревния 
тракт и черния дроб; избягване на променлива скорост на абсорбция; 
доставяне на лекарственото вещество директно на възпаленото място и 
постигане на висока локална концентрация; неинвазивност; позволява 
ефективно използване на лекарствени вещества с кратък биологичен 
полуживот; лесно прекратяване на прилагане на лекарството и повишено 
пациентско одобрение. Различни групи активни вещества се прилагат 
върху кожата с цел постигане на: локални ефекти (напр. кортикостероиди 
за лечение на дерматит); транспорт през кожата за системни ефекти 
(напр. фентанил, никотин, естрадиол и тестостеронови пластири); 
повърхностно действие (напр. слънцезащитни и антимикробни средства); 
насочване към дълбоки слоеве на кожата (напр. нестероидни 
противовъзпалителни средства).  

В съвременната лекарствена технология се използват два подхода 
при разработването на лекарствени форми. Единият подход е свързан с 
включването на нови лекарствени структури в класически носители на 
лекарствени вещества, докато вторият и значително по-често използван 
подход е свързан с разработването на иновативни носители, в които се 
включват вещества с добре познати физикохимични и терапевтични 
свойства. 

През последните години интензивно се разработват емулгели и 
бигели като платформа за дермално приложение на лекарствени 
вещества и съединения с природен произход. Основните им предимства 
са свързани с възможността за включване както на хидрофилни, така и 
на липофилни активни вещества, а също така постигане на контролирано 
освобождаване. 

В настоящия дисертационен труд ще бъде изследван потенциалът 
на полутвърди носители за дермални форми – емулгели и бигели за 
постигане на оптимално освобождаване на кетопрофен, с цел 
намаляване броя на апликациите и повишаване на пациентското 
одобрение. Ще бъде изследвана и възможността за запазване на 
фотостабилността на лекарственото вещество в разработваните 
носители. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 
Целта на настоящия дисертационен труд е разработване и 

охарактеризиране на емулгели и бигели с кетопрофен за дермално 
приложение, за осигуряване на продължително освобождаване и 
подобрена стабилност. 

 
За постигане на целта е необходимо да бъдат изпълнени следните 

задачи: 

1. Да се разработят моделни състави емулгели с добра физична 
стабилност при вариране вида на маслената фаза – течен 
парафин, цетилов алкохол, изопропил миристат, бадемово масло 
и вариране концентрацията на желиращия агент Carbopol® 940.  

2. Да се разработят моделни състави бигели при различни 
съотношения карбополов хидрогел/ сорбитан моностеарат – 
бадемово масло олеогел. 

3. Да се охарактеризират получените емулгели и бигели по 
отношение на външен вид, рН, вискозитет, тип на течене и 
способност за размазване.  

4. Да се изследват реологичното поведение и вискоеластичните 
свойства на емулгели и бигели. 

5. Да се охарактеризират получените емулгели и бигели по 
отношение кинетика и механизъм на освобождаване на 
кетопрофен от моделните състави. 

6. Да се изследва химичната стабилност и фотостабилността на 
кетопрофен в перспективни модели емулгел и бигел. 

7. Да се проведе in vivo изследване при плъхове на перспективен 
модел бигел за остра кожна токсичност, аналгетичен, 
противовъзпалителен и антихипералгезичен ефекти. 
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МАТЕРИАЛИ 

Ketoprofen  
[KP; (2RS)-2-(3-benzoylphenyl) propanoic acid]

(≥ 99%; Sigma- Aldrich, 
USA) 

Carbopol®  940 (Carbomer)                                  
(The Lubrizol Corporation, 
USA) 

Propylene glycol (propane-1,2-diol)                      (Sigma-Aldrich, USA) 

Ethanol 96% (v/v)                                                 (Eur.Ph. 9) 

Span® 60 (Sorbitan monostearate)  (Sigma-Aldrich, USA) 

Tween® 60 (Polysorbate 60)                                 (Sigma-Aldrich, USA) 

Light liquid paraffin                                               (Eur.Ph. 9) 

Cetyl alcohol                                                         (Sigma-Aldrich, USA) 

Isopropyl myristate                                               (Sigma-Aldrich, USA) 

Almond oil, 100% чисто от Californian 
Almonds         

(KTC (Edibles) Ltd. U.K.) 

Triethanolamine, чист за анализ                         (Филлаб ЕООД, Б-я) 

Рurified water                                                       (Eur.Ph. 9) 
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МЕТОДИ 

1. ПРИГОТВЯНЕ НА ЕМУЛГЕЛИ И БИГЕЛИ С КЕТОПРОФЕН 
 
1.1. Приготвяне на емулгели с кетопрофен 

Карбополовата дисперсия и емулсията бяха приготвени отделно. 
Маслената фаза на емулсията включва различни хидрофобни вещества -   
течен парафин (LLP), цетилов алкохол (CA), изопропил миристат (IPM) и 
бадемово масло (AO), в която е разтворен Span® 60. Хидрофилната фаза 
съдържа пропиленгликол, Tween® 60 и пречистена вода. Кетопрофенът 
беше разтворен в етанол и прибавен към хидрофилната фаза на 
емулсията. Маслената и хидрофилната фази бяха загрети до 
температура 70-80°С. Маслената фаза беше прибавена към 
хидрофилната фаза при непрекъснато разбъркване на електромагнитна 
бъркалка при 300 rpm. Дисперсията на карбопол беше получена в 
пречистена вода при стайна температура при непрекъснато разбъркване 
на електромагнитна бъркалка (300 rpm). Получената емулсия и 
дисперсията с карбопол бяха смесени в съотношение 1:1, след което рН 
беше коригирано до 5,5-6,5 с триетаноламин (фиг. 1).  

 

 

Фиг. 1. Технологична схема за приготвяне на емулгел 

1.2. Приготвяне на бигели с кeтопрофен 
Хидрофилната и липофилната фаза на бигела бяха приготвени 

отделно. Хидрогелът беше получен от пропилен гликол, етанол, карбопол 
и пречистена вода, а олеогелът съдържа бадемово масло и Span® 60. 
Carbopol® 940 беше диспергиран в сместа от пречистена вода, пропилен 
гликол и етанол (25°C, 400 rpm). С помощта на триетаноламин pH на 
получената дисперсия беше коригирано до 5,5-6,5, за да се формира 
хидрогелът. Span® 60 беше разтворен в бадемовото масло (60°C, 100 
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rpm). Бигелът беше получен като към хидрогела на порции беше 
прибавена загрятата до 60°С липофилна фаза при непрекъснато 
разбъркване (500 rpm) и охлаждане до стайна температура (фиг. 2). 
Кетопрофенът в концентрация 1% т/т беше включен в готовия бигел. 

 

 

Фиг. 2. Технологична схема за приготвяне на бигел 

 

2. МЕТОДИ ЗА ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЕМУЛГЕЛИ И 
БИГЕЛИ 

2.1. Външен вид 

Приготвените емулгели и бигели бяха оценени визуално за цвят, 
хомогенност, консистенция и разделяне на фазите. 

2.2. Определяне на рН 

Стойностите на рН на получените емулгели и бигели бяха 
определени потенциометрично (Eur. Ph. 01/2008:20203). Беше използван 
рН метър (inoLab рН 720, WTW GmbH, Germany), предварително 
калибриран със стандартни буферни разтвори. Измерванията бяха 
проведени три пъти за всеки от моделите, като рН е представено като 
средна аритметична стойност ± стандартно отклонение (SD). 

 

2.3. Оптична микроскопия 

Метод 1 
За оптичната микроскопия беше използван оптичен микроскоп (Leica 

DM2000 LED, Leica Microsystems, Germany), оборудван с камера (Leica 
DMC 2900) и софтуер за обработка на изображения (Leica Application 
Suite, LAS). Пробите бяха наблюдавани при увеличение от 40 пъти след 
оцветяване с разтвор на метиленово синьо (метилтионинов хлорид) 1,5% 
(w/v). 
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Метод 2 
Формата на капките в изследваните проби бяха определени чрез 

оптична микроскопия в преминала или в преминала поляризирана 
светлина, посредством микроскоп Axio Imager M2m (Zeiss, Germany). За 
провеждане на тези експерименти пробите бяха използвани в 
концентриран вид и след разреждане с разтвор на 5 mM SDS (анионно 
синтетично повърхностно активно вещество: натриев додецил сулфат 
(продукт на Acros Organics, cat. No: 23042-500, съкратено като SDS) след 
което изследваните проби бяха поставени между три стъкла и бяха 
извършени наблюденията. 

2.4. Определяне на размер на капчиците и разпределението им по 
големина 

Анализът на размера на капчиците и разпределението им по 
големина беше извършен с апарат Nanotrac Wave (Microtrac, Inc., USA). 
Microtrac софтуерът автоматично предоставя информация за 
мултимодални разпределения. Пробите за анализ бяха приготвени с 
използване на еднакво количество бигели (1% w/w), диспергирани във 
фосфатен буфер при рН 5,5. Те бяха подложени на ултразвуково 
въздействие за 10 минути до получаване на хомогенна емулсия. Проби с 
обем от 3 ml бяха анализирани при 25,0°С ± 0,5°С. Измерванията бяха 
извършени трикратно и резултатите са записани като средна стойност ± 
стандартно отклонение (SD). 

2.5. Тест за физична стабилност на емулгели чрез центрофугиране 

Този тест беше проведен една седмица след приготвянето на 
емулгелите за оценка на физичната им стабилност. За целите на 
изпитването бяха претеглени 5 g от експерименталните състави в 
центрофужна епруветка. Центрофугирани бяха в лабораторна 
центрофуга Cencom (J.P. SELECTA, s.a., Spain) при 3000 rpm в 
продължение на 30 минути при температура 25°С. Емулгелите и бигелите 
бяха оценени визуално за всякакви признаци на разделяне на фазите. 

2.6. Количествено определяне на кетопрофен в емулгели и бигели 

За количественото определяне на кетопрофена беше използвана 
експериментална техника на УВ-спектрофотометрия. Пробите за анализ 
бяха подготвени както следва: 0,100 g от моделните състави бяха 
диспергирани в прясно приготвен фосфатен буфер (рН 5,5) в мерителна 
колба от 100 ml под ултразвуково въздействие; 5 ml от тази дисперсия 
бяха филтрувани (Chromafil Xtra 0,45 µm) и разредени до 25 ml с 
фосфатен буфер (рН 5,5). 
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Количеството ЛВ беше определено при 260 nm при използване на 
UV-Vis спектрофотометър, Ultrospec 3300 pro (Biochrom Ltd., Cambridge, 
UK), по разработен и валидиран от нас метод за целите на настоящото 
изследване. Измерванията бяха проведени три пъти, като резултатите са 
представени като средна стойност ± SD. 

Приложеният УВ-спектрофотометричен метод беше валидиран по 
параметрите специфичност, линейност, работен обхват, устойчивост, 
прецизност, повторяемост. 

2.7. Инфрачервена спектроскопия – ATR-FTIR анализ 

За оценка на потенциално възникнало химично взаимодействие 
между кетопрофен и бигелната основа, беше приложена инфрачервена 
спектроскопия. ATR-FTIR анализът беше извършен с NicoletTM iS TM 10 
FT-IR спектрометър оборудван със Smart iTRTM приставка (ZnSe 
кристал) (Thermo Scientific, Thermo Fisher Scientific, Inc., USA). Спектрите 
бяха записани от 4000 до 650 cm-1, чрез използване на DTGS детектор. 
Всички спектри бяха коригирани за CO2 чрез вътрешен софтуер.  

2.8. Определяне на вискозитет и тип на течене 

Вискозитетът на полутвърдите форми се определя по метода на 
въртящ се вискозиметър (Eur. Ph. 01/2008:20210), на принципа на 
измерване на силата, действаща върху ротор, движещ се с постоянна 
ъглова скорост. Вискозитетът на получените моделни състави беше 
определен с вискозиметър Selecta STS-2011 (J.P. SELECTA, s.a., Spain) 
при стайна температура. Използван беше шпиндел R6 при 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 
10 rpm. Резултатите бяха представени като средна стойност ± SD, след 
трикратни измервания. След графично представяне на зависимостта на 
вискозитета от скоростта на срязване беше определен типът на течене 
на моделните състави.  

2.9. Реологични изследвания 

Реологичните свойства на избрани емулгели и бигели бяха 
изследвани с ротационен реометър Discovery Hybrid Rheometer DHR-3 
(TA instruments, USA). За всички експерименти беше използвана 
геометрия с паралелна пластина с диаметър 40 mm. Извършени бяха 
четири вида реологични тестове: 

2.9.1.Вискоеластични свойства като функция от честотата на 
осцилации (1)   

За да се имитират физиологичните условия за прилагане на 
изследваните емулгели и бигели върху кожата, първите три типа тестове 
бяха проведени при 32°C (типична телесна температура на кожата). В 
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този тест осцилаторната честота беше варирана логаритмично от 0,01 до 
100 Hz. Модулът на съхранение (Gʹ), наречен още „еластичен модул” и 
модулът на загуба (Gʺ) или „вискозен модул”, бяха измерени като 
функция от честотата на осцилациите при постоянна амплитуда на 
деформация (γА1 %). 

2.9.2.Вискоеластични свойства като функция от промяна в 
деформацията (2)   

Амплитудата на деформацията, γА, беше варирана логаритмично от 
0,05 до 500% при фиксирана честота – 1 Hz. Модулът на еластичност, G', 
и вискозният модул, G", бяха определени като функция от амплитудата 
на деформация, γА.  

2.9.3.Реологични изследвания като функция на напрежение на 
срязване (3)  

В този тест скоростта на срязване, γ, беше варирана логаритмично 
от 0,001 s-1 до 2000 s-1, като беше измерено напрежението на срязване и 
беше изчислен вискозитетът. 

2.9.4.Реологични изследвания като функция от температурата (4)  

В този експеримент температурата беше повишавана постепенно от 
10°C до 40°C със стъпка от 5°C/min при фиксирана скорост на срязване, 
γ, 1 s-1. Напрежението на срязване беше измерено като функция от 
температурата, а  също така и привидният вискозитет беше изчислен 
като функция от температурата. 

Експериментите бяха извършени по следния начин: Пробите бяха 
заредени и бяха оставени в покой в реометъра за 300 s при Т=32°С. След 
това бяха направени последователно тест (1), тест (2) и тест (3). 

При експериментите с вариране на температурата пробите бяха 
заредени в реометъра при Т=10°С. За да хомогенизираме пробата, беше 
извършено предварително срязване с фиксирана скорост, γ, 20 s-1 при 
T=10°C, след което беше проведен тест (4).    

2.10.Определяне на способността за размазване и типа на гела на 
моделните състави 

Метод 1 

Проба от 350 mg от изследвания модел беше претеглена върху 
стъклена плочка (10/5 cm). Друга стъклена плочка (10/5 cm и 6 ± 1 g) 
беше спусната върху пробата от разстояние 5 cm. Експериментът беше 
проведен при температура 25,0°С ± 0,5°С, като моделите бяха оценени 
48 часа след получаването им. Измерванията бяха извършени три пъти и 
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резултатите бяха записани като средна стойност ± SD.  Типът на гела 
бешe определен въз основа на диаметъра на получения кръг след 1 
минутa, по скалата, предложена от Varma и колектив (2014), както 
следва:  > 2,4 cm, течен гел; 1,9 до 2,4 cm, полутечен гел; 1,9 до 1,6 cm, 
полутвърд гел; 1,6 до 1,4 cm, твърд гел; и <1,4 cm, много твърд гел. 

Метод 2 

Способността за размазване на моделните състави беше оценена по 
следния начин: 1 ± 0,01 g проба беше притисната между две 
хоризонтални стъклени плочи (20 х 20 cm), където горната плоча тежи 
125 ± 1 g. Експериментът беше проведен при стайна температура, като 
моделите бяха оценени 48 часа след получаването им. Диаметърът на 
получения кръг (ɸ) се измерва след 1 минута. Измерванията се 
извършват три пъти и резултатите се записват като средна стойност ± 
SD. Arvouet-Grand и колектив (1995) и по-късно Lardy и сътрудници 
(2000), въвеждат термините „полутвърд” и „полутечен”, за оценка 
размазването на кремове и гели. Според двете класификации при (ɸ)≤ 50 
mm, изследваните модели се определят като полутвърди.  

 
 

3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА IN VITRO ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА 
КЕТОПРОФЕН ОТ МОДЕЛНИТЕ СЪСТАВИ 
In vitro изследване на освобождаването на кетопрофен от 

приготвените моделни състави беше извършено по метода на диализа. 
Проби от 0,300 g от изследваните състави бяха нанесени в тръбна 
целулозна мембрана (MWCO 12,500 Da), която предварително беше 
накисната в дестилирана вода в продължение на 24 часа. Целулозната 
мембрана беше фиксирана към кошничките на Dissolution Apparatus 1 
(Sotax AG, Aesch, Switzerland). Като тестова среда беше използван триста 
милилитра прясно приготвен фосфатен буфер рН 5,5. Експериментът 
беше проведен при 32°С ± 0,5°С и 50 rpm. Проби от акцепторната среда 
(5 ml) бяха вземани през определени интервали от време, след което 
аликвоти от фосфатен буфер рН 5,5 бяха връщани в средата за 
разтваряне, за да се запазят sink-условията. Количеството на 
освободения кетопрофен беше определено спектрофотометрично при 
λ=260 nm при използване на UV-Vis спектрофотометър, Ultrospec 3300 
pro (Biochrom Ltd., Cambridge, UK). Резултатите бяха нанесени след 
шесткратно измерване (n = 6, средно ± SD).  

За да се оцени кинетиката на освобождаване на кетопрофен от 
емулгели и бигели и да се разберат по-добре неговите механизми, 
данните, получени от in vitro тестовете за разтваряне бяха приведени към 
уравненията за нулев порядък (освободеното количество ЛВ спрямо 
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времето), първи порядък (Ln от неосвободеното количество ЛВ спрямо 
времето) и уравнението на Higuchi (освободеното количество ЛВ спрямо 
√t). 

 
 

4. ТЕСТОВЕ ЗА СТАБИЛНОСТ 

4.1. Стабилност на емулгели и бигели 

Стабилността на получените моделни състави беше оценена в 
съответствие с насоките на Международния съвет за хармонизация (ICH) 
и според изискванията на междинния тест при следните условия: 
изследваните модели бяха опаковани в плътно затворени пластмасови 
контейнери и бяха съхранявани при 30 ± 2°С / 65 ± 5% RH за шест 
месеца. Тяхната физична стабилност беше оценена визуално за промяна 
в цвета, разделяне на фазите или поява на синерезис на равни 
интервали от време. За установяване на промени в микроструктурата на 
изследваните модели беше използвана оптична микроскопия, както е 
описано по-горе. След 6 месеца, пробите бяха оценени по външен вид, 
рН и съдържание на кетопрофен. 

4.2. Фотостабилност на кетопрофен в бигелна основа и търговски 
продукт 

Тестът за фотостабилност на бигела с кетопрофен и търговски 
продукт беше проведен в продължение на 6 часа при екстремни условия 
с използване на 3 проби от модела. Търговският продукт се използва като 
контрола. Тестваните модели бяха изложени на открита дневна светлина. 
Проби за анализ (0,500 g) бяха взети на втория, четвъртия и шестия час. 
Пробите бяха прехвърлени в кювета с винтова капачка и разредени с 5 ml 
метанол. След това бяха центрофугирани в продължение на 15 минути 
при 2500 rpm. След филтруване (Chromafil Xtra 0,45 µm), неразграденият 
кетопрофен в супернатанта беше определен чрез модифициран 
високоефективен течен хроматографски анализ (HPLC) (Dvorak et al., 
2004). HPLC системата беше съставена от ProStar 230 модул за доставка 
на разтворител и PDA детектор модел 335, Microsorb-MV C18 колона (150 
х 4,6 mm, 5 μm размер на частиците), всички от Varian Australia Pty. Ltd., 
Mulgrave, Australia. Разтворителна система, включваща ацетонитрил (А) и 
Н2O с рН 3,1 (В) беше използвана в изократно състояние 45А:55В. 
Скоростта на потока е 1,1 ml/min и детектиране при 254 nm. Търсеното 
съединение (КР) беше идентифицирано в съответствие с времето на 
задържане, определено като се използва чисто вещество кетопрофен. 
Той беше определен количествено с помощта на абсолютна 
калибрационна крива. Беше използван софтуер Star Chromatography 
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Workstation Version 6,30 (build 5) (Varian Australia Pty. Ltd). Измерванията 
бяха извършени 3 пъти и резултатите бяха представени като средни 
стойности ± SD. 

За валидиране на метода за анализ три серии от стандартни 
разтвори на чистия кетопрофен бяха анализирани при определени 
условия и беше установено, че в избраните концентрационни граници (5, 
10, 20, 50, 80, 100 μg/ ml) съществува линейна зависимост между 
концентрацията и площта на хроматографския пик (регресионно 
уравнение y=5,3910e+005x; r2=0,9999). Това показва, че споменатият 
метод може да се използва за количествено определяне на изпитваното 
вещество, като границата на откриване е съответно (LOD = 30 µg/ml), а 
границата на количествено определяне (LOQ = 110 µg/ml) 1. Анализирана 
беше една проба с концентрация 30 (µg/ml) от изследваното вещество. 
Резултатът е средна стойност от петкратно измерване на една и съща 
проба. Възстановяването е 99,1%. Коефициентът на вариация (RSD) е 
4,21%. Това показва, че предложеният метод е достатъчно точен и 
прецизен. 
 
 

5. IN VIVO ЕКСПЕРИМЕНТИ 
Всички експериментални изследвания „in vivo” с опитни животни бяха 

разрешени от Българската агенция за безопасност на храните (номер на 
разрешителното: 88/09.01.2014 г.) и одобрени от Етичния комитет на 
Медицински университет – Пловдив (номер на одобрение: 1/22.01.2015 
г.). Експериментите бяха проведени в съответствие с етичните указания 
на Международния съвет за лабораторни животни за изследователите и 
съответните институционални и национални правила и разпоредби. 
      За провеждане на in vivo експериментите бяха използвани осемдесет 
и два мъжки плъха Wistar (с тегло от 180 до 400 g). Плъховете бяха 
държани при стандартни лабораторни условия (температура 22°С ± 1°С, 
влажност 45% и 12-часов светлинен цикъл), като получаваха храна и 
вода ad libitum. 

5.1. Изпитване за остра кожна токсичност 

За целта на изпитването бяха подбрани осемнадесет плъха с тегло 
250-400 g и разделени на 3 групи (n=6). Животните бяха анестезирани с 
интраперитонеално инжектиране на кетамин (90 mg/kg телесно тегло) и 
ксилазин (10 mg/kg телесно тегло). Козината на гърба на плъховете беше 
обръсната и бяха маркирани две полета с размери 1 cm2. Местата бяха 
избрани така, че да са възможно най-близо до шийката на плъховете, за 
да се избегне възможността животните да се оближат и така да погълнат 
част от лекарствената форма след нанасянето ѝ върху кожата. Едното 
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поле беше оставено нетретирано с моделния състав бигел, докато в 
другото поле чрез леко втриване в кожата беше нанесен изпитваният 
модел. Плъховете бяха третирани както следва: първата група – бигел с 
кетопрофен; втора група – бигел без включено лекарствено вещество; 
трета група (положителен контрол) – пазарен продукт хидрогел, 
съдържащ кетопрофен. Животните бяха върнати в клетките и 
наблюдавани за симптоми на локална и системна токсичност. Кожната 
токсичност беше оценена на първия, двадесет и четвъртия и четиридесет 
и осми час след прилагането на изпитваните модели. Отчетена беше 
степента на дразнене, като беше използвана модифицирана Draize 
система за оценяване (Widera et al., 2006). 

5.2. Антиноцицептивна активност (тест с гореща плоча) 

За целта на експеримента бяха използвани тридесет и два плъха 
(телесно тегло 180-250 g), разделени на 4 групи (n=8). Групи от 1 до 3 
бяха третирани, както е описано в предишния раздел (тест за остра 
токсичност върху кожата), а четвъртата група (контрола) беше третирана 
с физиологичен разтвор (0,9% NaCl). Същото количество (1 ml/плъх) от 
изследваните модели беше приложено локално върху плантарната 
повърхност на лапите на плъховете. Антиноцицептивният ефект беше 
оценен непосредствено след прилагането на тестваните модели и 
съответно 30, 90 и 180 минути след третирането. Тестът беше проведен с 
Hot Plate Analgesy Meter, Ugo Basile, Italy. Животните бяха поставени 
върху метална повърхност, загрята до температура 55°С ± 0,5°С. 
Антиноцицептивният отговор беше измерен чрез латентността, 
наблюдавана от времето, когато плъхът беше поставен върху нагрятата 
повърхност до първия поведенчески признак на ноцицепция. Като крайна 
точка на теста бяха използвани следните промени в поведението: 
облизване на задната лапа, вокализация или реакция на бягство. Беше 
използвана максимална латентност на горещата плоча от 30 секунди, за 
да се предотврати тъканно увреждане на лапите на плъховете 
(Apostolova et al., 2015). Латентността беше записана и отчетена като 
средна стойност ± SEM.  

5.3. Противовъзпалителна активност (карагенан предизвикан оток)  

Тридесет и два плъха порода Wistar (телесно тегло от 180-250 g) 
бяха разделени на 4 групи (n=8) и бяха третирани със съставите, описани 
в горния раздел (Антиноцицептивна активност – тест с гореща плоча). 
Същото количество (1 ml/плъх) от съставите беше приложено локално 
върху плантарната повърхност на дясната задна лапа на плъха. Кожното 
проникване на изследваните модели беше осигурено чрез нежен масаж. 
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Непосредствено след третирането плъховете получиха субплантарна 
инжекция от 0,1 ml карагенан (1% (т/о) суспензия във физиологичен 
разтвор) в дясната задна лапа. Следващите измервания на дясната 
задна лапа на животните бяха взети непосредствено преди нанасянето 
на съставите и на първия, втория и четвъртия час след субплантарната 
инжекция. Лапата беше потопена до тибиотарсалната става във водния 
стълб на плетизмометър (UgoBasile, Gemonio, Италия). Отчетен беше 
обемът на лапата и неговата промяна беше изчислена по формулата 
(Sakeena et al., 2010). 

 

Процент на увеличение (%) = (Vn – V0) / V0 x 100 
 

Vn = регистрираният обем на n-тия час; 
V0 = обемът, регистриран за същото животно преди третирането. 

5.4. Антихипералгезичен ефект 

За целта на експеримента бяха използвани същите животни, с които 
беше установена противовъзпалителната активност (карагенан 
предизвикан оток). Веднага след измерване на обема на лапата на 
плъховете прагът на болката беше оценен с помощта на аналгезиметър 
(UgoBasile). Върху задната дясна/лява лапа на животното, между третата 
и четвъртата метатарзална става се прилага постепенно увеличаващ се 
натиск (16 грама/сек). Ноцицептивният праг се измерва като големината 
на налягането, при което плъховете изтеглят тестовата лапа (в 
относителни единици PPT по линейната скала на апарата). 
Максималното възможно налягане (граница на прекъсване) е 250 g. 
Резултатите бяха представени като средна стойност ± SEM.  
 
 
6. СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ 

Статистическата обработка на данните беше направена с помощта 
на софтуерен продукт SPSS 19.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). За оценка 
на нормалното разпределение беше използван Kolmogorov-Smirnov тест. 
Еднопосочен анализ на вариацията с Tuckey post hoc тест беше направен 
в случай на нормално разпределение, а непараметричният Wilcoxon 
Signed-Rank Test и U-тест на Mann-Whitney бяха проведени в останалите 
случаи. Резултатите се считат за сигнификантни при Р < 0,05. Данните 
при емулгелите бяха анализирани чрез еднопосочен анализ на 
вариацията (ANOVA), използвайки GraphPad InStat (версия 3.10). 
Стойност P < 0,05 се счита за статистически значима. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

1. ПРИГОТВЯНЕ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ЕМУЛГЕЛИ. 

1.1. Приготвяне на емулгели 

На базата на литературни данни и предварителни наши проучвания 
бяха приготвени моделни състави емулгели с различни маслени фази – 
течен парафин (LLP), цетилов алкохол (CA), изопропил миристат (IPM) и 
бадемово масло (AO). Бяха разработени състави с хидрофобна фаза 
течен парафин в концентрации 5%, 6% и 7,5%. Цетилов алкохол, 
изопропил миристат и бадемово масло бяха използвани в концентрация 
5% за оценка влиянието на вида на маслената фаза върху вискозитета и 
способността за размазване на емулгелите.  

За приготвяне на гелната основа, като желиращ агент беше 
използван Carbopol® 940. Той спада към групата на карбомерите 
(Carbomers, Eur. Ph. 04/2009:1299), които са полимери на акриловата 
киселина, омрежени с алкенилови етери на захарни или полиалкохоли. 
Чрез използване на органични амини като неутрализиращи агенти, 
карбомерите формират триизмерна полимерна мрежа и гелна структура. 
Carbopol® 940 беше използван в концентрации 0,5%, 0,75% и 1% при 
приготвянето на емулгелите, за оценка влиянието на различното 
количество полимер върху вискозитета, способността за размазване и 
биофармацевтичните характеристики. 

В състава на емулгелите беше включен пропилен гликол (PG), като 
влагозадържащ агент и етанол(10%), в по-висока от обичайната 
концентрация в емулгелите(2,5%), за осигуряване на микробиологичната 
стабилност. В табл. 1 са представени съставите на различните модели 
емулгели.  

1.2. Органолептична оценка на външен вид на приготвените 
модели емулгели 

При органолептичното охарактеризиране на получените модели 
емулгели беше установено, че те са бели на цвят, вискозни, 
кремообразни, с гладка и хомогенна структура, без наблюдаване 
разделяне на фазите. 

Физичната стабилност на емулгелите беше потвърдена с 
изследването чрез центрофугиране. След извършването на 
експеримента не беше установено разделяне на фазите и промяна в 
хомогенната структура на емулгелите. 
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Табл. 1. Състав на моделите емулгели (% т/т) 

Състав KP Carbo
pol 940 

LLP CA IPM AO Span
® 60 

Tween
® 60 

PG Ethanol Purified
water

F1 1 1 5 - - - 0,69 1,31 5 10 76 
F2 1 1 6 - - - 0,69 1,31 5 10 75
F3 1 1 7,5 - - - 0,69 1,31 5 10 73,5 
F4 1 1 - 5 - - 0,14 1,86 5 10 76
F5 1 1 - - 5 - 0,69 1,31 5 10 76
F6 1 1 - - - 5 0,69 1,31 5 10 76
F7 1 0,5 5 - - - 0,69 1,31 5 10 75,75
F8 1 0,75 6 - - - 0,69 1,31 5 10 74,75
F9 1 0,75 7,5 - - - 0,69 1,31 5 10 73,25
F10 1 0,75 - 5 - - 0,14 1,86 5 10 75,75 
F11 1 0,75 - - 5 - 0,69 1,31 5 10 75,75
F12 1 0,75 - - - 5 0,69 1,31 5 10 75,75 
F13 1 0,5 5 - - - 0,69 1,31 5 10 75,5
F14 1 0,5 6 - - - 0,69 1,31 5 10 74,5 
F15 1 0,5 7,5 - - - 0,69 1,31 5 10 73
F16 1 0,5 - 5 - - 0,14 1,86 5 10 75,5
F17 1 0,5 - - 5 - 0,69 1,31 5 10 75,5
F18 1 0,5 - - - 5 0,69 1,31 5 10 75,5
 

1.3. Оптични наблюдения 

Изследването беше извършено чрез използване на 
експерименталната техника на оптична микроскопия в преминала или в 
преминала поляризирана светлина. Микрографиите (фиг. 3) показват 
наличието на неравномерно разпределени маслени капчици в 
непрекъсната матрица от хидрогел, което потвърждава образуването на 
емулгел. Наблюдава се наличието на малък брой по-големи капчици с 
неправилна форма, които вероятно са получени вследствия агрегация на 
капчици с по-малки размери. Въпреки това, малкият размер на маслените 
капчици (около 20 μm), предполога термодинамична стабилност на 
изследваната проба. 
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         а)      б)   

         в)     г)   

Размер на скалата: 20 μm. 

Фиг. 3. Микрографии на модел F1 (маслена фаза течен парафин) –                                 
а) в преминала светлина; б) в преминала светлина след разреждане с 5 mM 
SDS; в) в преминала поляризирана светлина; г) в преминала поляризирана 

светлина след разреждане с 5 mM SDS 

 

          a)            б)   

Размер на скалата: 20 μm. 

Фиг. 4. Микрографии на модел F4 (маслена фаза цетилов алкохол) –                              
а) в преминала светлина;  

б) в преминала светлина след разреждане с 5 mM SDS 

На фиг. 4 са представени микрографиите на модел F4, приготвен с 
маслена фаза цетилов алкохол. Видно е наличието на подредени 
структури, които биха могли да окажат влияние върху вискоеластичните 
свойства на този модел. По-големите цветни капки на фиг. 4б 
представляват агрегати от по-малки капчици. Склонността към агрегация 
може да се обясни с по-високата точка на топене (49,3°С) на цетиловия 
алкохол.                
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 a)            б)   

 в)             г)   

Размер на скалата: 20 μm. 

Фиг. 5. Микрографии на модел F6 (маслена фаза бадемово масло) –                             
а) в преминала светлина; б) в преминала светлина след разреждане с 5 mM 
SDS; в) в преминала поляризирана светлина; г) в преминала поляризирана 

светлина след разреждане с 5 mM SDS 

 
На микрографиите на модел F6 (фиг. 5), приготвен с бадемово масло, 

се наблюдават капчици със сферична форма. Маслените капчици са 
сравнително равномерно разпределени в хидрогелната основа, с ясно 
формиран филм около тях, вероятно от повърхностно активни вещества. 
Формата и сравнително малките им размери предполагат термодинамична 
стабилност на емулгелите. От друга страна са наблюдавани плътно 
прилепнали една до друга емулсионни капчици (фиг. 5а и фиг. 5в), но без 
да агрегират. Това вероятно се дължи на допълнителната стабилизираща 
роля на полимерната мрежа. Подобни констатации правят и Sagiri и 
колектив (2015), при изследване на желатинови емулгели. 

1.4. Определяне на рН и съдържание на кетопрофен в модели 
емулгели 

Получените модели емулгели бяха охарактеризирани по отношение 
на рН и съдържание на кетопрофен. На табл. 2 са показани стойностите 
на определяните показатели.  

Измерените рН – стойности на съставите варират от 5,62 ± 0,02 до 
6,42 ± 0,01. Тези стойности са в обхвата на физиологичното рН на 
здравата кожа, което е важно за физиологичната толерантност и 
отсъствие на възможно кожно дразнене при дермално приложение.  
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От данните в табл. 2 се вижда, че съдържанието на кетопрофен в 
моделите варира от 98,56 ± 0,01% до 99,72 ± 0,26%, което показва пълно 
включване на КР в емулгелите.  

 

Табл. 2. Обобщение на стойностите на рН и съдържание на ЛВ (%) на емулгели 

Състав рН 
Съдържание 
на ЛВ (%)

Състав рН 
Съдържание
на ЛВ (%)

F1 5,62 ± 0,02 98,91 ± 0,01 F10 6,03 ± 0,01 98,56 ± 0,05
F2 5,98 ± 0,02 99,01 ± 0,02 F11 5,95 ± 0,01 99,26 ± 0,10
F3 6,13 ± 0,02 99,25 ± 0,01 F12 6,02 ± 0,01 98,99 ± 0,13
F4 6,09 ± 0,01 98,56 ± 0,01 F13 6,42 ± 0,01 98,66 ± 0,21
F5 5,99 ± 0,02 98,99 ± 0,02 F14 6,22 ± 0,01 98,95 ± 0,15
F6 5,87 ± 0,02 99,72 ± 0,26 F15 5,89 ± 0,01 99,45 ± 0,06
F7 5,77 ± 0,01 98,69 ± 0,12 F16 5,81 ± 0,01 98,81 ± 0,07
F8 5,87 ± 0,01 99,05 ± 0,15 F17 5,66 ± 0,01 99,01 ± 0,08
F9 6,01 ± 0,01 99,25 ± 0,11 F18 5,73 ± 0,02 99,69 ±0,10

 

1.5. Вискозиметрични изследвания 

Вискозиметричните изследвания бяха проведени съгласно 
методиката описана в т. 2.8. в раздела „Материали и методи“. 
Зависимостта на вискозитета като функция от скоростта на срязване е 
представена на фиг. 6. От представените графики се вижда, че 
вискозитетът е повлиян от вида и количеството на маслената фаза и 
концентрацията на Carbopol® 940 в различните състави. 

1.5.1. Влияние на вида и концентрацията на маслената фаза върху 
вискозитета 

От фиг. 6а е видно, че най-голям вискозитет се наблюдава при 
състав F4, приготвен с цетилов алкохол като маслена фаза и 1% 
Carbopol® 940 като желиращ агент. Този по-голям вискозитет вероятно е 
свързан с природата на маслената фаза, която представлява наситен 
мастен алкохол с восъкоподобна структура при стайна температура. 
Увеличаването на количеството на течния парафин в състави от F1 до F3 
(F1: 5%; F2: 6%; F3: 7,5%) води до намаляване на вискозитета. Този 
ефект на намаляване на вискозитета с увеличаване на количеството 
течен парафин е наблюдаван и при емулгели, разработени от Sabri и 
колектив (2009). Съставите F5 и F6 имат по-малък вискозитет съответно 
от F1-F4, вероятно поради използваните различни маслени фази 
изопропил миристат и бадемово масло. Подобни по-слабо изразени 
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тенденции се наблюдават при модели F7-F12, приготвени с 0,75% 
Carbopol® 940 и модели F13-F18, приготвени с 0,5% желиращ агент. 
Данните от вискозиметричното изследване показват, че видът и 
количеството на маслената фаза оказват влияние върху вискозитета. 

1.5.2. Влияние на концентрацията на Carbopol® 940 върху 
вискозитета 

При сравняването на вискозитета на модели от F1 до F6, приготвени 
с 1% Carbopol® 940, с модели от F7 до F12, с включен 0,75% желиращ 
агент в състава и модели от F13 до F18, с 0,5% Carbopol® 940, беше 
установено, че намаляването на концентрацията на желиращия агент 
води до намаляване на вискозитета. Резултатите представени на фиг. 6, 
показват намаляване на вискозитета в следния ред: F1-F6>F7-F12>F13-
F18, т.е. наблюдава се правопропорционална зависимост между 
концентрацията на желиращия агент и вискозитета. Увеличаването на 
концентрацията на Carbopol® 940 води до повишаване на вискозитета. 
Това може да се обясни с механизма на желиране на Carbopol® 940. 
Взаимодействието на карбомерните карбоксилни групи с хидроксилните 
групи на пропилен гликол и етанол, които са включени в състава на 
емулгелите води до образуване на водородни връзки (Suhaime et al., 
2012). По-високата концентрация на Carbopol® 940 е причина за 
формирането на по-голям брой водородни връзки, което води до 
формирането на по-плътна полимерна мрежа, съответно до по-голям 
вискозитет. 

Резултатите от статистическата обработка на данните от 
изследването на вискозитета показаха, че при най-ниската скорост на 
срязване (1 rpm) няма значителна разлика във вискозитета между групите 
модели F1-F6 и F7-F12 (P>0,05). Значителна разлика обаче се наблюдава 
между модели F1-F6 и F13- F18 (Р<0,001) и между емулгели F7-F12 и F13-
F18 (Р<0,01). При най-високата скорост на срязване (10 rpm) се 
наблюдават значителни разлики между F1-F6 и F13-F18 (Р<0,05), както и 
между F7-F12 и F13-F18 (P<0,05), но не и между F1–F6 и F7–F12 (P>0,05). 

1.5.3. Определяне тип на течене на модели емулгели 

От представената графична зависимост на промяната на 
вискозитета като функция от скоростта на срязване на фиг. 6, беше 
установено, че увеличаването на скоростта на срязване е свързано с 
намаляване на вискозитета, т.е. приготвените моделни състави емулгели 
са ненютонови тела с псевдопластичен тип течене, („shear thinning” 
поведение). При увеличаване на  скоростта на срязване, дългите 
полимерни вериги на Carbopol®940 се подреждат в посоката на 
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срязването. Тази ориентация на полимерните вериги намалява 
вътрешното съпротивление на изследваните системи, като по този начин 
намалява вискозитета (Nikumbh et al., 2015). 

 

а) 

б) 

в) 

 

Фиг. 6. Зависимост на вискозитета от скоростта на срязване:  
а) модели  F1-F6; б) модели F7-F12; в) модели F13-F18 
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1.6. Реологични изследвания 

Реологичните характеристики на дермалните емулгели са от 
съществено значение за способността им за размазване върху кожата, 
процеса на освобождаване на включеното лекарствено вещество и 
одобрението от страна на пациентите при използването на тези 
лекарствени форми. При проведените вискозиметрични изследвания 
установихме статистически значима разлика във вискозитета между 
емулгелите, приготвени с 1% Carbopol® 940 (от F1 до F6) и емулгелите, 
приготвени с 0,5% Carbopol® 940 (от F13 до F18). С тези групи модели 
бяха проведени по-нататъшни изследвания за определяне на 
реологичните им свойства и високоеластичното им поведение. 

1.6.1. Реологични изследвания за отчитане влиянието на 
концентрацията на маслената фаза (течен парафин) 

Тези изследвания бяха проведени с модели F1, F2 и F3, съдържащи 
съответно 5%, 6% и 7,5% течен парафин и 1% Carbopol® 940, и модели 
F13, F14 и F15, приготвени съответно с 5%, 6% и 7,5% течен парафин и 
0,5% Carbopol® 940. Вискоеластичните свойства на избраните групи 
емулгели бяха определени чрез осцилационни измервания на база 
промяна в честотата и осцилационни измервания на база промяна в 
деформацията. 

1.6.1.1. Вискоеластични свойства като функция от честотата на 
осцилации 

Установено е, че желиращият агент оказва значително влияние 
върху реологичните свойства на емулгелите (Berdey and Voyt, 2016). В 
състава на разработените от нас модели като желиращ агент е използван 
Carbopol® 940 и можем да предположим, че реологичните им 
характеристики ще кореспондират с реологичните свойства на 
карбополовите гели. Тестовете на база промяна в честотата са полезен 
инструмент за оценка на механичния отговор на микроструктурата на 
карбополовите гели в състояние на покой (Kim et al., 2003). Модулът на 
съхранение Gʹ и модулът на загуба Gʺ на изследваните емулгели са 
представени на фиг. 7а. Еластичният модул Gʹ не се променя 
съществено и остава много по-висок в сравнение с вискозния модул Gʺ в 
целия честотен диапазон, както се очаква за омрежени хидрогелни 
системи (Kocen et al., 2017).  Установените по-високи стойности на Gʹ в 
сравнение с Gʺ са индикация за преобладаващи еластични свойства на 
изследваните модели и показват образуването на непрекъсната 
полимерна мрежа, като тези характеристики се отнасят за гели със 
здрава структура (Li et al., 2011). Два фактора допринасят за 
еластичността на емулгелните структури. Когато се неутрализират с TEA, 
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набъбналите частици на Carbopol® 940 образуват плътно подредена 
структура, като по този начин образуват еластична мрежа (Nae and 
Reichert, 1992). Заплитането между сегментите с дълга верига и 
страничните вериги на съседните микрочастици също спомага за 
формирането на мрежовата структура (Testa and Etter, 1973). Кривите на 
изследваните модели F1, F2 и F3, приготвени с 1% Cabopol® 940, в 
еластичния модул се припокриват почти напълно, което означава, че 
разликата в концентрацията на течния парафин не оказва съществено 
влияние върху еластичните свойства на отделните емулгели. При 
моделите, приготвени с 0,5% Cabopol® 940, се наблюдава леко 
увеличаване на Gʹ в следния ред: F14 (6% течен парафин) < F15 (7.5% 
течен парафин) < F13 (5% течен парафин), което означава, че при най-
малката концентрация на течен парафин се получава най-еластичен 
емулгел. В края на изследването еластичният модул на F13 съвпада с 
еластичните модули на емулгелите, приготвени с 1% Cabopol® 940. От 
друга страна вискозният модул Gʺ нараства с увеличаване на честотата. 
При дадените експериментални условия не може да бъде определена 
пресечната точка между модула на съхранение Gʹ и модула на загуба Gʺ. 
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Фиг. 7. Изменение на еластичния Gʹ (пълни символи)  
и вискозен Gʺ (празни символи)  а) като функция от промяна в честотата,  

б) като функция от промяна в деформацията 

 

1.6.1.2. Вискоеластични свойства като функция от промяна в 
деформация 

Тестовете за определяне на вискоеластичните свойства като 
функция от промяна в деформацията се извършват, за да се получи 
информация за поведението на теченето на системата и особено за 
нейните еластични свойства (съхранена еластичност), обхвата на 
деформация на т.нар. линейна вискоеластичност и пресечната точка 
между еластичния и вискозния модул. 
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Получените резултати от определянето на Gʹ и Gʺ като функция от 
деформацията, γА, са представени на фиг. 7б. При ниски стойности на 
деформация, γА, в така наречения „плато-регион”(линейна 
вискоеластичност) двата модула не се променят значително с увеличаване 
на деформацията, γА. Изследваните емулгели се характеризират с много 
по-висок модул на еластичност в сравнение с модула на вискозност при 
ниски стойности на деформация, което показва пълната еластичност на 
системата. При този режим гелната мрежа може да се разглежда като 
плътно опакована дисперсия на твърда сфера (Prasanna et al., 2015). При 
по-високи деформации еластичната структура се разрушава, като модулът 
на еластичност намалява с увеличаване на деформацията, докато модулът 
на вискозност се увеличава и преминава през своя максимум преди двата 
модула да се пресекат. Получените криви на модулите са съпоставими с 
резултатите от други проучвания на сложни системи като емулсии и 
ксантанови смоли, както и с резултатите от предишни проучвания на 
карбополови гели (Mason et al., 1996; Hyun et al., 2002; Piau 2007). 
Намаляването на еластичността при висока амплитуда на деформация е 
свързано с подреждането на слоевете на системата по посока на теченето, 
което води до по-доброто размазване на емулгелите при нанасянето им 
върху кожата.  

1.6.1.3. Реологични изследвания като функция от напрежение на 
срязване 

За определяне на реологичното поведение на изследваните 
емулгели бяха проведени реологични изследвания при вариране на 
скоростта на срязване, при темпeратура от 32°С. Изведените 
зависимости на вискозитета като функция от напрежението на срязване 
са представени на фиг. 8. 
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Фиг. 8. Изменение на вискозитет на емулгели F1, F2, F3 (с 1% Carbopol® 940)  
и емулгели F13, F14, F15 (с 0,5% Carbopol® 940)  

като функция от скоростта на срязване 
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Видно е, че вискозитетът на изследваните модели намалява с 
увеличаването на скоростта на срязване, т.е. те се характеризират с 
ненютоново псевдопластично течене, („shear thinning“ поведение). 
Моделите, приготвени с 1% Carbopol® 940 се отличават с по-висок 
вискозитет от моделите, приготвени с 0,5% Carbopol® 940. Видно е, че 
различната концентрация на маслената фаза не оказва съществено 
влияние върху вискозитета. При ниски стойности на скоростта на 
срязване се наблюдава висок вискозитет, което би дало възможност за 
задържане на полутвърдата форма върху кожата и последващото ѝ 
размазване върху третирания участък. Поведението на „изтъняване“ при 
срязване е желано свойство на полутвърдите форми за  локално 
приложение, защото може да осигури доброто размазване на 
лекарствената форма върху кожата (Shadab and Shamsi, 2020). Освен 
това има съществено значение за намаляване на количеството емулгел, 
което се изисква за осигуряване на максимална зона на покритие на 
кожата. Редица автори са установили „shear thinning“ поведение на 
емулгели с различен състав (Sabri et al., 2009; Khalil et al., 2011; Berdey 
and Voyt, 2016). 

1.6.1.4.Реологични изследвания като функция от температурата 

За да се оцени дългосрочната стабилност на емулгелите, 
литературните методи често се основават на ускорени процедури с цел 
намаляване на времето за провеждане на тестовете, като най-
използвани са тестовете за стареене при висока температура, 
обикновено 40°C (Bajaj et al., 2012). През последните години методите, 
базирани на реология, са предложени като потенциална алтернатива на 
традиционните процедури и тестовете с повишаване на температурата 
могат да се считат за ефективни методи за имитиране на ускорената 
дестабилизация на полутвърдите форми (Lupi et al., 2015).        
       За определяне на реологичните характеристики и за оценка на 
дългосрочната стабилност на изследваните емулгели беше проведен 
тест с постепенно повишаване на температурата от 10°C до 40°C със 
стъпка от 5°C/min при фиксирана скорост на срязване, γ, 1 s-1. 
Получените резултати за вискозитета на изследваните модели като 
функция от температурата са представени на фиг. 9. 
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Фиг. 9. Изменение на вискозитет на емулгели F1, F2, F3 (с 1% Carbopol® 940) и 
емулгели F13, F14, F15 (с 0,5% Carbopol® 940) като функция от температурата 

 

При модели F1, F2, F3 (с 1% Carbopol® 940), се установява 
незначителна промяна на вискозитета с повишаване на температурата, 
докато при модели F13, F14, F15 (с 0,5% Carbopol® 940), се наблюдава 
леко понижаване на вискозитета. Количеството на маслената фаза не 
оказва влияние върху вискозитета при повишаване на температурата. От 
тези резултати е видно, че емулгелите притежават значителна 
температурна стабилност. Стабилността при повишена температура 
може да бъде обяснена с повишената топлинна подвижност на нишките 
на полимерната верига, които се подтискат от кръстосаните връзки в 
полимерната структура (Islam et al., 2004). 

1.6.2.Реологични изследвания за отчитане влиянието на вида на 
маслената фаза и концентрацията на желиращия агент 
(Carbopol® 940) 

Тези изследвания бяха проведени с модели F1, F4, F5 и F6, 
съдържащи съответно 5% течен парафин, 5% цетилов алкохол, 5% 
изопропил миристат и 5% бадемово масло като маслена фаза и 1% 
Carbopol® 940, като желиращ агент. Другата група изследвани модели са 
F13, F16, F17 и F18, приготвени съответно с 5% течен парафин, 5% 
цетилов алкохол, 5% изопропил миристат и 5% бадемово масло като 
маслена фаза и 0,5% Carbopol® 940 като желиращ агент. 
Вискоеластичните свойства на избраните групи емулгели бяха 
определени чрез осцилационни измервания на база промяна в честотата 
и промяна в деформацията.  
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1.6.2.1.Вискоеластични свойства като функция от честотата 

Вискоеластичните свойства на изследваните емулгели бяха 
определени чрез осцилационни измервания на база промяна в честотата 
и получените резултати са представени на фиг. 10.  
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Фиг. 10. Изменение на еластичния Gʹ (пълни символи) и вискозен Gʺ (празни 
символи) модули, като функция от промяна в честотата –  

а) модели с 1% Carbopol® 940; б) модели с 0,5% Carbopol® 940 

Еластичните модули Gʹ на всички изследвани модели са по-високи 
от вискозните модули Gʺ, което показва, че системите са еластични. И 
при двете концентрации на желиращия агент (фиг. 10а и фиг. 10б), 
еластичните модули на съставите, приготвени с маслена фаза цетилов 
алкохол са по-високи в сравнение с еластичните модули на съставите, 
съдържащи изопропил миристат и бадемово масло като маслена фаза. 
По-високите стойности на еластичните модули при моделите с цетилов 
алкохол показват, че пробите са по-еластични. Това се дължи на 
формирането на подредени структури, които бяха установени под 
микроскоп (поляризирана светлина). Освен това, при концентрация 0,5% 
на желиращия агент разликата между еластичния и вискозния модул 
намалява. На фиг. 10б се наблюдава същият ефект на леко повишаване 
на еластичния модул на модела с 5% течен парафин, както при 
изследване влиянието на различната концентрация на течен парафин в 
т. 1.6.1.1., фиг. 7а. Този резултат потвърждава избора на 5% маслена 
фаза като оптимална в останалите модели. Еластичните модули на 
емулгелите, приготвени с течен парафин, изопропил миристат и 
бадемово масло почти се припокриват, което означава, че показват 
сходна еластичност. Това вероятно е свързано с агрегатното състояние 
на маслените фази при стайна температура. Представляват течности с 
близка по стойности плътност, съответно 0,88 g/cm3 за течен парафин, 
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0,85 g/cm3 за изопропил миристат и 0,91 g/cm3 за бадемово масло. 
Цетиловият алкохол има сходна плътност 0,81 g/cm3, но висока точка на 
топене от 49,3°C. Получените от нас резултати кореспондират с 
изследванията на емулгели с цетилов алкохол (Khalil et al., 2011). 

1.6.2.2.Вискоеластични свойства като функция от промяна в 
деформацията 

Вискоеластичните свойства на изследваните емулгели бяха 
определени като функция от деформацията, γА, а получените резултати 
са представени на фиг. 11.  
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Фиг. 11. Изменение на еластичния Gʹ (пълни символи) и вискозен Gʺ (празни 
символи) модули, като функция от промяна в деформацията –                                     
а) модели с 1% Carbopol® 940; б) модели с 0,5% Carbopol® 940 

 

При ниски стойности на деформацията, γА, в така наречения „плато-
регион“, не се наблюдава значителна промяна в еластичния и вискозния 
модул с увеличаване на деформацията, γА. При по-високи деформации 
модулът на еластичност намалява с увеличаване на деформацията, 
докато модулът на вискозност се увеличава и преминава през своя 
максимум преди двата модула да се пресекат. Изследваните системи се 
характеризират с много по-висок модул на еластичност в сравнение с 
модула на вискозност при ниски стойности на деформация. Тук отново 
модулите на пробата с 5% цетилов алкохол (фиг. 11а) показват по-високи 
стойности в сравнение с модулите на останалите изследвани модели, 
което означава, че този модел е по-еластичен. Тази по-висока 
еластичност може да се дължи на подредените структури, наблюдавани 
под микроскоп (поляризирана светлина). Еластичният и вискозният 
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модули при модела с 0,5% Carbopol® 940 и 5% цетилов алкохол (фиг. 
11б), показват по-различен тип на кривата, което най-вероятно се дължи 
на недостатъчна хомогенност на пробата. Независимо от това, модулите 
отново имат по-високи стойности, което се дължи на подредените 
структури. И при двете концентрации на желиращия агент, модулите на 
останалите изследвани модели се припокриват, т.е. те притежават 
сходни вискоеластични свойства. 

Модулите на еластичност на моделите, приготвени с 1% Carbopol® 
940 са по-високи от модулите на еластичност на моделите, приготвени с 
0,5% желиращ агент. Повишаването на концентрацията на желиращия 
агент води до по-голяма еластичност на изследваните модели. Това е 
възможно, защото по-голямото количество полимер дава възможност за 
взаимодействие и преплитане на полимерните вериги, в резултат на 
което се формира здрава полимерна мрежа. Получените резултати 
потвърждават заключенията на други автори, изследвали 
вискоеластичните свойства на карбополови гели с различна 
концентрация (A-sasutjarit et al., 2005).  

1.6.2.3.Реологични изследвания като функция от напрежение на 
срязване 

За определяне на реологичното поведение на изследваните 
емулгели бяха проведени реологични изследвания при вариране на 
скоростта на срязване, при темпeратура от 32°С. Изведените 
зависимости на вискозитета като функция от напрежението на срязване 
са представени на фиг. 12. 
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Фиг. 12. Изменение на вискозитет като функция от скоростта на срязване – 
а) на емулгели F1, F4, F5, F6 (с 1% Carbopol® 940); 

б) емулгели F13, F16, F17, F18 (с 0,5% Carbopol® 940) 
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Моделите, приготвени с 1% Carbopol® 940 се отличават с по-висок 
вискозитет от моделите, приготвени с 0,5% Carbopol® 940. В групата 
емулгели с 0,5% желиращ агент, най-голям вискозитет се установява при 
модела, приготвен с 5% цетилов алкохол (фиг. 12б). Този по-голям 
вискозитет може да бъде обяснен с природата на маслената фаза, коята 
представлява наситен мастен алкохол с восъкоподобна структура при 
стайна температура. Видно е, че вискозитетът на изследваните модели 
намалява с увеличаването на скоростта на срязване, т.е. те се 
характеризират с ненютоново псевдопластично течене, („shear thinning“ 
поведение). Това поведение на „изтъняване“ при срязване (или нисък 
вискозитет при високо срязване) е подходяща характеристика на 
полутвърдите дермални форми за лесно нанасяне и размазване върху 
кожата. От друга страна ниският вискозитет при високо срязване е важен 
за образуване на еднороден тънък слой от дермалната форма, който по-
лесно ще проникне през кожата и ще подобри резорбцията на активните 
вещества (Yao and Patel, 2001). 

1.6.2.4.Реологични изследвания като функция от температурата 

За определяне на реологичните характеристики и за оценка на 
дългосрочната стабилност на изследваните емулгели беше проведен 
тест с постепенно повишаване на температурата от 10°C до 40°C със 
стъпка от 5°C/min при фиксирана скорост на срязване, γ, 1 s-1. 
Получените резултати за вискозитета на изследваните модели като 
функция от температурата са представени на фиг. 13. 
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Фиг. 13. Изменение на вискозитет като функция от температурата –                            
а) на емулгели F1, F4, F5, F6 ( с 1% Carbopol® 940);                                            

б) на емулгели F13, F16, F17, F18 (с 0,5% Carbopol® 940) 

 



34 
 

       При емулгели с маслени фази течен парафин, изопропил миристат и 
бадемово масло и 1% Carbopol® 940 (фиг. 13а), се установява 
незначително понижаване на вискозитета с увеличаване на 
температурата. Моделът с цетилов алкохол и 1% Carbopol® 940, показва 
по-голяма стабилност при промяна в температурата, което отново 
вероятно е свързано с по-високата точка на топене от 49,3°С на 
цетиловия алкохол. При условията на експеримента температурата се 
повишава до 40°С, като не се достига точката на топене на цетиловия 
алкохол, с което може да се обясни и липсата на значителна промяна във 
вискозитета. При групата модели с 0,5% Carbopol® 940 (фиг. 13б), се 
наблюдава плавно понижаване на вискозитета до определени граници, с 
повишаване на температурата. Не се установява значителна разлика в 
хода на кривите на отделните модели. Емулгелите с 1% Carbopol® 940, 
показват по-добра стабилност при повишаване на температурата, в 
сравнение с моделите с 0,5% Carbopol® 940. Този резултат вероятно е 
свързан с факта, че по-високата концентрация на желиращия агент 
формира по-плътна полимерна мрежа, която притежава повече 
кръстосани връзки между полимерните вериги в полимерната структура. 
Този повишен брой кръстосани връзки съответно намалява топлинната 
подвижност на отделните полимерни вериги, което води до незначителна 
промяна във вискозитета и повишена стабилност. 
       Резултатите от проведените реологични изследвания показват, че 
емулгелите са еластични системи, като най-еластични са моделите с 5% 
течен парафин / 0,5% Carbopol® 940 и 5% цетилов алкохол / 1% Carbopol® 
940. Вискозитетът на всички изследвани модели намалява с 
увеличаването на скоростта на срязване, т.е. те се характеризират с 
ненютоново псевдопластично течене, („shear thinning“ поведение). Това е 
желана  характеристика на полутвърдите дермални форми за лесно 
нанасяне и размазване върху кожата. Емулгелите притежават значителна 
стабилност при температура до 40°С, като по-стабилни са моделите с 1% 
Carbopol® 940. 

1.7.Определяне способността за размазване на емулгели 

Способността за размазване на емулгелите е важна характеристика, 
която има отношение към приложението и биофармацевтичните 
характеристики. Резултатите от измерването, проведено по описания в т. 
2.10. от раздела „Материали и методи“, Метод 1, са представени в табл. 
3. Типът на гела бешe определен въз основа на диаметъра на получения 
кръг след притискане на пробата емулгел между две стъклени плочки, 
както следва:  > 2,4 cm, течен гел; от 1,9 до 2,4 cm, полутечен гел; от 1,9 
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до 1,6 cm, полутвърд гел; от 1,6 до 1,4 cm, твърд гел; и <1,4 cm, много 
твърд гел. 

На базата на тази класификация съставите, приготвени с 1% 
Carbopol® 940 (от F1 до F4), бяха определени като полутвърди гелове, 
докато F5 и F6 са полутечни гелове. Това вероятно се дължи на 
използваната маслена фаза – изопропил миристат, съответно бадемово 
масло. Намаляването на концентрацията на желиращия агент води до 
намаляване на вискозитета и подобряване на размазването, което се 
наблюдава при оценката на състави от F7 до F12 като полутечни гелове 
(с изключение на F10, дефиниран като полутвърд гел, приготвен с 
цетилов алкохол). Съставите, приготвени с по-ниска концентрация на 
Carbopol® 940, от F13 до F18, се характеризират като течни гелове (с 
изключение на F16, който се получава с цетилов алкохол и се определя 
като полутечен гел).  

Статистическата обработка на данните чрез Tukey-Kramer тест за 
множествено сравнение показа, че значима разлика между способността 
за размазване се наблюдава между групите F1-F6 и F7-F12 (P<0,05) и 
между F1-F6 и F13-F18 (Р<0,001). Установена беше и статистически 
значима разлика в способността за размазване между групите F7-F12 и 
F13-F18 (P<0,001). 

Получените резултати от проведеното изследване показват, че 
способността за размазване на емулгелите се подобрява при 
намаляване на концентрацията на Carbopol® 940. Този извод 
кореспондира напълно с резултатите, получени от Goyani et al., (2018) 
при изследване на способността за размазване на емулгел за лечение на 
акне. 

 

Табл. 3. Стойности на размазване на емулгели (cm) 

Състав 
Размазване 

(cm) 
Състав 

Размазване 
(сm)

Състав 
Размазване

(сm)

F1 1,60 ± 0,10 F7 2,07 ± 0,06 F13 2,40 ± 0,10 

F2 1,63 ± 0,06 F8 2,13 ± 0,06 F14 2,47 ± 0,15 

F3 1,87 ± 0,06 F9 2,20 ± 0,06 F15 2,55 ± 0,06 

F4 1,77 ± 0,15 F10 1,85 ± 0,06 F16 1,93 ± 0,06 

F5 2,07 ± 0,06 F11 2,30 ± 0,06 F17 2,67 ± 0,06 

F6 1,93 ± 0,06 F12 2,35 ± 0,10 F18 2,63 ± 0,06 
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1.8. Изследване на процесите на in vitro освобождаване на 
кетопрофен от моделните състави емулгели 

In vitro изследване на освобождаването на кетопрофен от 
приготвените моделни състави беше извършено в Dissolution Apparatus 1 
(Eur.Ph. 01/2010:20903) по описаната методика в т. 3 в раздела 
„Материали и методи“. След предварително проведени изследвания 
беше установен оптималният период от време за провеждане на този 
експеримент. Данните за количеството освободен кетопрофен до 150 
минути са представени в табл. 4.  

 

Табл. 4. Количество освободен кетопрофен (%) до 150 минути 

Състав 
Количество 
освободено 

ЛВ (%) 
Състав

Количество 
освободено 

ЛВ (%)
Състав 

Количество 
освободено 

ЛВ (%)

F1 88,48 ± 0,82 F7 95,92 ± 4,68 F13 98,46 ± 3,07 

F2 95,19 ± 0,58 F8 96,80 ± 1,90 F14 98,02 ± 2,26 

F3 96,14 ± 0,27 F9 98,92 ± 0,53 F15 99,03 ± 0,56 

F4 90,14 ± 2,14 F10 96,16 ± 1,19 F16 96,94 ± 0,27 

F5 91,01 ± 0,26 F11 92,40 ± 1,48 F17 98,54 ± 0,78 

F6 95,31 ± 0,64 F12 95,54 ± 0,97 F18 99,11 ± 0,69 
 

Профилите на освобождаване на кетопрофен от емулгелите са 
показани на фиг. 14. Количеството на ЛВ, освободено до 150 минути, е 
голямо, вариращо между 88,48 ± 0,82% и 99,11 ± 0,69%. Намаляването на 
вискозитета води до увеличаване на количеството освободен кетопрофен. 
По-малката концентрация на Carbopol® 940, води до формирането на 
полимерна мрежа с по-малка плътност, с което може да се обясни по-
голямото количество освободено ЛВ. Нашите резултати подкрепят 
предишни констатации, направени от Raut и колектив (2012) при 
сравнителни изследвания на хидрогели и емулгели, приготвени с различна 
концентрация на Carbopol® 940. Аналогични резултати представят и Daood 
и сътрудници (2019) при изследване ефекта на различни концентрации 
Carbopol® 940 върху освобождаването на метронидазол от емулгели. От 
представените данни в табл. 4 е видно, че независимо от вида на 
маслената фаза, емулгелите освобождават около и над 90% кетопрофен в 
края на изследването, т.е. видът на маслената фаза не оказва съществен 
ефект върху профила на освобождаване на кетопрофен. Най-голямо 
количество освободено ЛВ – 99,11% се наблюдава при състав F18, 
приготвен с бадемово масло и 0,5% Carbopol® 940. 
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Фиг. 14. Профили на in vitro освобождаване на кетопрофен от емулгели:                       
а) F1-F6; б) F7-F12; в) F13-F18 
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Кинетиката на освобождаване на кетопрофен от емулгели беше 
определена чрез фитиране на данните от профилите на разтваряне към 
кинетичните модели за нулев порядък, първи порядък и кинетичния 
модел на Higuchi. Моделът за нулев порядък характеризира лекарствени 
носители, които не дезагрегират, а ЛВ се освобождава бавно, независимо 
от първоначалната му концентрация. Моделът за първи порядък може да 
опише първоначалния етап на разтваряне на слабо водоразтворимо ЛВ, 
включено във водоразтворима матрица. Уравнението на Higuchi се 
основава на няколко условия: първоначалната концентрация на ЛВ в 
носителя е по-голяма от неговата разтворимост, частиците на ЛВ са по-
малки от частиците на носителя, набъбването на системата и нейното 
разтваряне е незначително, постигнати са sink условия. Теоретично 
кинетичните модели за първи порядък и моделът на Higuchi биха били 
подходящи за определяне на кинетиката на освобождаване на 
кетопрофен от изследваните емулгели. Корелацията с кинетичните 
модели беше оценена с помощта на коефициент на корелация (R2). 
Данните за коефициента на корелация (R2) на експерименталните 
модели са представени в табл. 5. 

 

Табл. 5. Коефициент на корелация (R2) за различни кинетични модели  

Състав Нулев порядък (R2) Първи порядък (R2) Higuchi (R2) 

F1 0,5531 0,7966 0,7456 
F2 0,5922 0,9204 0,8235 
F3 0,5339 0,8828 0,7746 
F4 0,6546 0,8725 0,8537 
F5 0,6891 0,9614 0,8927 
F6 0,6005 0,8689 0,8334 
F7 0,5977 0,8786 0,8310 
F8 0,5420 0,8870 0,7820 
F9 0,5418 0,8828 0,7799 
F10 0,6742 0,9716 0,8870 
F11 0,5776 0,8996 0,8033 
F12 0,5399 0,9345 0,7832 
F13 0,5770 0,9474 0,8151 
F14 0,4990 0,8851 0,7418 
F15 0,5269 0,9533 0,7628 
F16 0,6259 0,9371 0,8512 
F17 0,5559 0,9485 0,7966 
F18 0,5191 0,9332 0,7639 
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Данните от in vitro освобождаването на кетопрофен съгласно 
стойностите на коефициента на корелация R2 показаха кинетика от първи 
порядък за всички изследвани модели, който резултат потвърди нашите 
предположения. Кинетика на освобождаване от първи порядък за 
кетопрофен установяват и Gallagher и колектив (2003) при изследване на 
хидрофилни гели.  

На база данните от in vitro освобождаването на кетопрофен от 
моделите емулгели най-голямо количество освободено ЛВ 99.11% ± 0.69 
беше установено при състав F18, приготвен с бадемово масло и 0,5% 
Carbopol®940. Този състав беше определен като най-перспективния 
експериментален модел и с него беше проведено изследването за 
стабилност на лекарствената форма.  

1.9. Тест за стабилност на модел F18 

Стабилността на избрания модел беше оценена в съответствие с 
насоките на Международния съвет за хармонизация (ICH) (Bajaj et al., 
2012). Приготвеният емулгел беше опакован в плътно затворен 
пластмасов контейнер и беше съхраняван при  30 ± 2°С / 65 ± 5% RH за 
шест месеца. През целия период на съхранение не бяха наблюдавани 
промени в цвета, консистенцията и хомогенността на избрания състав. 
Съдържанието на кетопрофен преди и след съхранение, както и 
стойността на рН са представени в табл. 6.  Незначителните промени в 
стойността на рН и съдържанието на кетопрофен, както и липсата на 
каквито и да е промени във външния вид, определят изследвания модел 
като стабилен.  

 

Табл. 6 Съдържание на КР и стойност на рН на моделен състав F18 при 
провеждане на тест за стабилност 

Съдържание на кетопрофен Стойност на рН 

Преди 
съхранение 

След 
съхранение 

Преди 
съхранение 

След 
съхранение 

99,69 ± 0,10% 98,96 ± 0,18% 5,73 ± 0,02 5,65 ± 0,01 

 
Въз основа на получените резултати при охарактеризирането на 

моделните състави, можем да заключим, че разработените емулгели с 
кетопрофен са подходящи за дермално приложение. Увеличаване на 
концентрацията на Carbopol® 940 води до повишаване на вискозитета и 
всички емулгели показват псевдопластичен тип на течене. Резултатите от 
реологичните изследвания определиха моделните състави като 
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еластични системи с „shear thinning“ поведение, което е желана  
характеристика на полутвърдите дермални форми за лесно нанасяне и 
размазване върху кожата.  Размазването на полутвърдите дозирани 
форми се подобрява чрез намаляване концентрацията на Carbopol® 940. 
Въз основа на анализа от in vitro освобождаването на кетопрофен, F18 е 
избраният състав с максимално освобождаване на ЛВ от 99,11 ± 0,69% 
до 150 минути, като можем да предположим, че ще бъде осигурен 
продължителен терапевтичен ефект с намален брой апликации. След 6 
месеца съхранение състав F18 остава стабилен.  

На база резултатите от технологичното и биофармацевтично 
охарактеризиране на моделните състави емулгели е подбрана маслена 
фаза бадемово масло за разработването на полутвърди бифазни 
системи – бигели. 

 

2. РАЗРАБОТВАНЕ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА БИГЕЛИ С 
КЕТОПРОФЕН 

Бигелите представляват бифазни системи, получени след смесване 
на олеогел и хидрогел. Двете фази бяха приготвени поотделно по метода 
описан в т. 1.2. в раздела „Материали и методи“. Съставите на хидрогела 
и олеогела са представени в табл. 7. По литературни данни бяха 
подбрани и получени три бифазни състава с различни съотношения на 
карбополов хидрогел / бадемово масло олеогел – BG20, BG30 и BG40, 
приготвени при съотношения съответно 80/20, 70/30 и 60/40. Бифазните 
състави са представени в табл. 8. 

 
Табл. 7. Състав на хидрогел и органогел за 100 g (т/т) 

Хидрофилна фаза – хидрогел Липофилна фаза – олеогел 

Carbopol® 940                      1,0  Almond oil                      85,0
Propylene glycol            5,0 Span® 60                         15,0
Ethanol 10,0   
Purified water      84,0   

 

Табл. 8. Модели бигели (съотношение за 100 g) 

Модел Хидрогел Органогел 
BG20 80 20 
BG30 70 30 
BG40 60 40 
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Формирането на гел беше потвърдено първоначално чрез теста на 
обърната туба (Singh et al., 2014b), (фиг. 15). Модел BG40 има различна 
структура и консистенция от тази на BG20 и BG30, вероятно поради по-
голямото количество олеогел на бадемовото масло и технологичните 
условия (температура, скорост на разбъркване, време на разбъркване и 
т.н.), използвани при неговото приготвяне. Всички моделни състави 
бигели бяха бели на цвят с кремообразен външен вид и приятен аромат 
на бадемово масло. BG20 и BG30 не са мазни на допир, за разлика от 
BG40, в който могат да се усетят маслените капчици, въпреки че няма 
разделяне на фазите. 

 

 

Фиг. 15. Моделни състави бигели, получени след смесване на                           
карбополов хидрогел и бадемово масло олеогел (без съхранение) 

 

2.1.  Оптична микроскопия за изследване микроструктурата на 
бигелите 

С оптичен микроскоп беше изследвано взаимното разположение на 
фазите в бифазната система. На фиг. 16 са представени оптични 
микрографии на трите състава бигели. В модели BG20 и BG30 (фиг. 16а и 
фиг. 16б) олеогелът от бадемово масло се диспергира под формата на 
малки гел капчици с правилна или овална форма в карбополовия 
хидрогел. Овалната форма се дължи на нанасянето на полутвърдата 
форма върху плъзгача преди микроскопския анализ. Тази микроструктура 
доказва формирането на бигелна система. И при двата изследвани 
модела бяха установени капчици с размери по-големи от 5 μm. При 
модел BG40 (фиг. 16в) се наблюдава нееднородна структура поради 
наличието на големи количества лошо диспергиран олеогел от бадемово 
масло, който не е хомогенно смесен с карбополовия хидрогел. Освен 
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това са наблюдава сливане на отделните капчици на олеогела, което 
предполага появата на физична нестабилност (разделяне на фазите) при 
продължително съхранение.  

 

а)                      б)   

в)   

Фиг. 16. Оптична микроскопия на бигели при 40x: 
a) BG20; б) BG30; в) BG40 (Leica DMC2900) 

 

 

Фиг. 17. Моделни състави бигели след 6 месеца съхранение при 
30 ± 2°С и влажност 65 ± 5% 
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2.2. Изследване на физичната стабилност на моделните бигели  
На фиг. 15 са представени моделните бигели непосредствено след 

приготвянето им, а на фиг. 17 са представени моделните състави бигели 
след 6 месеца съхранение при 30 ± 2°С / 65 ± 5% влажност. През този 
период на съхранение не бяха наблюдавани промени във физичната 
стабилност на BG20 и BG30, за разлика от BG40. Първоначалните 
промени по отношение на фазовото разделяне на BG40 бяха установени 
в началото на експеримента след около 1 месец съхранение, след което 
настъпи синерезис. 

Проведена беше оптична микроскопия, за да се изследват промените в 
микроструктурата на бигелите по време на съхранение. На фиг. 18 са  
представени оптичните микрографии на BG20, BG30 и BG40 в края на 
междинното изследване за стабилност. BG20 и BG30 се характеризират с 
хомогенно разпределение без зони на сливане на липофилната и 
хидрофилната фаза на бигелите. Тази микроструктура е определяща за 
физичната стабилност и на двата бигела (BG20 и BG30). Фигура 18в 
показва микроструктурата на BG40, който се характеризира с 
фрагментирана и нехомогенна структура и големи, ясно очертани вакуоли, 
показателни за синерезис. Поради проявената физична нестабилност на 
BG40, по-нататъшните изследвания бяха извършени само с BG20 и BG30. 

 

а)                      б)   

в)   
Фиг. 18. Оптична микроскопия на бигели при 40x след 6 месеца съхранение                         
при 30 ± 2°С и 65 ± 5% влажност: a) BG20; б) BG30; в) BG40 (Leica DMC2900) 
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Състав BG40, който съдържа 40% (т/т) олеогел с бадемово масло е 
нестабилна система и първите признаци на физична нестабилност бяха 
наблюдавани още след първия месец на съхранение. Синерезис беше 
установен в олеогела от бадемово масло като част от бигелната 
композиция. Проявеният синерезис в BG40 може да се обясни с 
небалансираното междуфазово напрежение между бадемовото масло, 
сорбитан моностеарат и гравитационната сила (Rogers et al., 2008). За 
разлика от резултатите от нашето изследване, Singh и колектив (2014c) 
установявят, че бигелите с по-висок процент на олеогел в състава на 
бигела остават стабилни при високи температури и поддържат добре 
организирана структура. Според авторите дългите алкил-въглеводородни 
вериги на сорбитан моностеарат могат да бъдат стабилизиращ фактор в 
бигелните състави. Молекулите на желиращия агент са склонни да се 
самоасоциират чрез създаването на активни центрове, когато стопилката 
на желиращ агент-разтворител е пренаситена (например, температурата 
е под точката на топене на желиращия агент, 53°С за сорбитан 
моностеарат). Растежът на асоциатите е предимно линеен, което води до 
образуването на влакна, като степента на свръхнасищане е основният 
фактор, който оказва влияние върху него. Според Rogers и сътрудници 
(2008), стабилното състояние на олеогелите зависи от водородното 
свързване, Ван дер Ваалсови сили и механизма на растежа на влакната, 
който е повлиян от природата на течната фаза на гела. Наличието на 
бадемово масло, използвано в настоящото изследване, може да обясни 
разликата във физичната стабилност на BG40 и бигели, разработени от 
Singh и колектив (2014с), заедно с някои технологични различия в 
приготвянето и съхранението на бигелите. Необходими са допълнителни 
проучвания за изследване на причините за физичната нестабилност на 
BG40. 

2.3. Определяне на размер на капчици и разпределението им по 
големина 

За целите на изследването беше използван апарат Nanotrac Wave 
(Microtrac, Inc., USA), чийто софтуер автоматично предоставя 
информация за мултимодални разпределения. Анализът на размера на 
капчиците показа, че при BG20 90% от капките са по-големи от 0,257 ± 
0,06 μm и само 5% са по-големи от 3,29 ± 0,5 μm. Подобни резултати бяха 
наблюдавани и при BG30, където размерът на капчиците варира от 0,244 
± 0,04 μm до 6,06 ± 0,62 μm.  
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Анализът на разпределението по големина на капчиците показа 
широко бимодално разпределение за двата модела бигела, което е 
видно на фиг. 19.  

 

 

Фиг. 19. Разпределение на размера на капчиците на бигели: а) BG20 и b) BG30 

 

В табл. 9 са показани обобщените резултати от проведеното 
изследване за среден диаметър на капките, обема (%) (изчисленият 
принос в проценти от всеки пик спрямо общия обем на разпределението) 
и ширината (мярка за широчината на разглеждания пик) на пиковете. 
Данните показват, че средният диаметър на капките при двата състава е 
сходен. Установеният среден диаметър на капчиците при двата моделни 
състава бигели кореспондира с резултатите от оптичния микроскопски 
анализ. Независимо от полидисперсността на BG20 и BG30, те показаха 
добра физична стабилност. Това вероятно се дължи на факта, че 
размерът на капчиците е малък и варира между 0,2 μm и 6 μm.   

 
Табл. 9. Пикове на бимодално разпределение на капчиците по големина на 

BG20 и BG30 (n=3) 

Състав Пик Среден 
диаметър 

(μm)

Обем  
(%) 

Ширина 

BG20 
 

Пик 1 2,35 ± 0,44 64,2 ± 7,3 1,15 ± 0,50 
Пик 2 0,33 ± 0,05 35,8 ± 7,3 0,30 ± 0,06 

BG30 
 

Пик 1 2,59 ± 0,21 53,4 ± 5,5 1,76 ± 0,34 
Пик 2 0,34 ± 0,04 46,6 ± 5,5 0,29 ± 0,07 

 

2.4. Определяне на рН и количество КР в бигелите 

По метода описан в т. 2.2. в раздела „Материали и методи” бяха 
измерени стойностите на рН на моделите бигели. Резултатите са 
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представени в табл. 10. Установените стойности са в обхвата на 
физиологичното рН на здравата кожа. Според Worth и Cronin (2001), 
стойността на рН е важна за физиологичната толерантност и отсъствие 
на възможно кожно дразнене при локално приложение. 

Резултатите от количественото определяне на кетопрофен в 
бигелите, показаха пълно включване на ЛВ в бигелната основа (табл. 10). 

 
Табл. 10 Стойности на рН и количество КР в бигели 

Модел Количество КР рН 

BG20 98,12 ± 1,06% 5,66 ± 0,03 

BG30 98,33 ± 0,99% 6,33 ± 0,02 

 

2.5. Вискозиметрични изследвания на бигели 

На фиг. 20 е представена графичната зависимост на вискозитета 
като функция от скоростта на срязване. При проведеното 
вискозиметрично изследване беше установен по-малък вискозитет на 
BG20 в сравнение с BG30, при всички скорости на срязване.  

Фиг. 20. Зависимост на вискозитет като функция от скоростта на срязване на 
BG20 и BG30 

 
Увеличаването на скоростта на срязване доведе до намаляване на 

разликата между вискозитетите на двата бигела. Например, 
вискозитетите са съответно 524,7 ± 66 Pa.s и 613,5 ± 52 Pa.s за BG20 и 
BG30 при 1 rpm; 122,7 ± 17 Pa.s и 150,7 ± 12 Pa.s за BG20 и BG30 при 5 
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rpm; и 67,1 ± 9 Pa.s и 84,1 ± 5 Pa.s за BG20 и BG30 съответно при 10 rpm. 
Данните за вискозитета при различни скорости на срязване са 
представени в табл. 11. По-високият вискозитет на BG30 в сравнение с 
BG20 може да се обясни с по-високото съдържание на сорбитан 
моностеарат в BG30. Тези резултати потвърждават констатациите на 
Ibrachim и сътрудници (2013) в тяхното проучване на олеогели, хидрогели 
и бигели като трансдермални лекарстводоставящи системи на дилтиазем 
хидрохлорид. 

И двата модела бигели проявяват псевдопластичен тип на течене, 
при което увеличаването скоростта на срязване е свързано с намаляване 
на вискозитета.  

Статистическата обработка на резултатите показа, че разликата 
между вискозитета на двата бигела не е статистически значима (р>0,05).   

 

Табл. 11. Вискозитет (Pa.s) на BG20 и BG30 при различни степени на натоварване  

Степен на натоварване 
(об/мин) 

Вискозитет (Pa.s) 
BG20 

Вискозитет (Pa.s) 
BG30 

1 524,7 ± 66 613,5 ± 52 
2 279,9 ± 35 336,4 ± 31 
3 194,9 ± 25 235,5 ± 20 
4 150,0 ± 20 182,8 ± 15 
5 122,7 ± 17 150,7 ± 12 
6 104,6 ±14 129,4 ± 9 
10  67,1 ± 9 84,1 ± 5 

 

2.6. Реологични изследвания 

Реологичните характеристики на дермалните бигели са от 
съществено значение за способността им за размазване върху кожата, 
процеса на освобождаване на включеното лекарствено вещество и 
одобрението от страна на пациентите при използването на тези 
лекарствени форми. За определяне на вискоеластичното поведение и 
реологичните характеристики бяха проведени изследвания на 
карбополовия хидрогел, олеогела с бадемово масло и получените при 
тяхното смесване бигели. 

2.6.1. Вискоеластични свойства като функция от честотата 

Вискоеластичните свойства на изследваните модели бяха 
определени чрез осцилационни измервания на база промяна в честотата. 
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Получените резултати са представени на фиг. 21. Видно е, че хидрогелът 
и двата бигела имат много по-висок модул на еластичност Gʹ в сравнение 
с вискозния модул Gʺ в целия честотен диапазон. Информацията за 
модулите на съхранение и загуба показва, че не е имало кръстосване на 
двата модула, което е типично поведение на еластичните мрежи. Това 
означава, че сместа от олеогел и хидрогел има структура на здрав гел 
(Yan and Pochan, 2010). От друга страна модулите на олеогела са много 
по-ниски в сравнение с модулите на останалите изследвани модели. Този 
резултат показва, че самостоятелно олеогелът е по-малко еластичен в 
сравнение с хидрогела и бигелите. Освен това вискоеластичните 
свойства зависят от промяната в честотата на осцилациите, тъй като 
кръстосването между еластичния и вискозния модули се случва при по-
високи честоти. След пресечната точка еластичният модул намалява, 
докато вискозният се повишава.  

Комбинирането на олеогел и хидрогел води до повишаване 
еластичността на системата в реда хидрогел<BG20<BG30, като най-
еластичен е BG30, комбинация от 70% хидрогел и 30% олеогел.  
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Фиг. 21. Изменение на еластичния Gʹ и вискозен Gʺ модули, пълни символи - 
Gʹ; празни символи - Gʺ, като функция от промяна в честотата 

 

Вискоеластичното поведение на всички системи се контролира 
основно от полимера Carbopol®940, а комбинацията с олеогел води до 
увеличаване на модулите и повлиява реологията на системата като цяло. 
Увеличаването на количеството на олеогела в съотношението 
хидрогел/олеогел води до повишаване еластичността на системата. 
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Получените резултати подкрепят изследванията проведени и от други 
автори, според които по-голямото количество олеогел в състава на 
бигелите повишава еластичността на системата (Lupi et al., 2016). 

 

2.6.2. Вискоеластични свойства като функция от промяна в 
деформацията 

Вискоеластичните свойства на изследваните емулгели бяха 
определени като функция от деформацията, γА, и получените резултати 
са представени на фиг. 22.  
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Фиг. 22. Изменение на еластичния Gʹ (пълни символи) и вискозен Gʺ (празни 

символи) модули, като функция от промяна в деформацията 

 
При ниски стойности на деформацията, γА , в така наречения „плато-

регион“, не се наблюдава значителна промяна в еластичния и вискозния 
модул с увеличаване на деформацията, γА. При по-високи деформации 
модулът на еластичност намалява с увеличаване на деформацията, 
докато модулът на вискозност се увеличава и преминава през своя 
максимум преди двата модула да се пресекат. Изследваните системи се 
характеризират с много по-висок модул на еластичност в сравнение с 
модула на вискозност при ниски стойности на деформация. Модулът на 
еластичност е най-висок при BG30, като намалява при BG20 и хидрогела. 
И двата модула на олеогела са значително по-ниски в сравнение с 
останалите изследвани проби. Получените резултати напълно корелират 
с резултатите от изследванията на вискоеластичните свойства като 
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функция от честотата, като се потвърждава изводът, че увеличаването на 
количеството на олеогела в съотношението хидрогел/олеогел води до 
повишаване еластичността на системата. Получените резултати 
кореспондират с изводите на Lupi и сътрудници (2015), направени при 
изследването на бигели с маслиново масло. 

 

2.6.3. Реологични изследвания като функция от напрежение на 
срязване 

Реологичното поведение на изследваните бигели беше определено 
при вариране скоростта на срязване, при температура от 32°С. 
Получените резултати са представени на фиг. 23. 
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Фиг. 23 Изменение на вискозитет на олеогел, хидрогел, BG20 и BG30                         

като функция от скоростта на срязване 

 
Най-голям вискозитет се наблюдава при хидрогела, докато най-

малък вискозитет показва олеогелът. След смесването на двата гела в 
различни съотношения, получените бигели BG20 и BG30 се 
характеризират с много сходен вискозитет, който е по-малък от 
вискозитета на самостоятелния хидрогел. Включването на олеогела в 
хидрофилния гел води до намаляване на вискозитета (Rehman et al., 
2014а). Видно е, че вискозитетът на всички изследвани модели намалява 
с увеличаването на скоростта на срязване, т.е. те се характеризират с 
ненютоново псевдопластично течене, („shear thinning“ поведение). Това 
поведение на бигелите допринася за по-лесното нанасяне и размазване 



51 
 

върху повърхността на кожата. Псевдопластичното поведение може да се 
обясни с теченето на бигелите, тъй като при високи скорости на срязване 
те ще текат лесно, а в случай на ниска скорост на срязване  системата 
ще има по-голям вискозитет и ще възстанови първоначалните 
реологични свойства (Rehman et al., 2014а). Псевдопластично течене е 
наблюдавано при сусамово масло / Span® 60 / Carbopol® 940 бигели 
поради пренареждането на диспергираните капчици, което води до 
разпадане на по-големите капчици на по-малки след прилагане на по-
висока сила на срязване без загуба на структурната цялост (Singh et al., 
2014a). 

 

2.6.4. Реологични изследвания като функция от температурата 

За определяне на реологичното поведение и за оценка на 
дългосрочната стабилност на изследваните емулгели беше проведен 
тест с постепенно повишаване на температурата от 10°C до 40°C със 
стъпка от 5°C/min при фиксирана скорост на срязване, γ, 1 s-1. 
Получените резултати за вискозитета на изследваните модели като 
функция от температурата са представени на фиг. 24. 
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Фиг. 24. Изменение на вискозитет на олеогел, хидрогел, BG20 и BG30                             

като функция от температурата 
 

При повишаване на температурата в рамките на експеримента се 
наблюдава незначително понижаване на вискозитета на самостоятелния 
олеогел. При двата модела бигел, както и при хидрогела вискозитетът 
остава постоянен в температурния интервал 10°С – 40°С. Комбинацията 
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олеогел/ хидрогел допълнително стабилизира хидрофобната фаза по 
отношение на температурата. Видно е, че приготвените бигели 
притежават забележителна стабилност по отношение промяната в 
температурата. Въз основа на това можем да препоръчаме използването 
на бигелите в страни с високи среднодневни температури. 

Получените резултати потвърждават изводите на Lupi и колектив 
(2016), че термичната дестабилизация на бигелите се наблюдава над 
45°С. 

 
2.7. Изследване на способността за размазване на бигели 

Способността за размазване е важна характеристика на 
полутвърдите дермални форми, тъй като от нея зависи точното дозиране 
и прилагане върху мястото за терапия, методът на приложение (лесно 
или по-трудно нанасяне върху кожата). Способността за размазване 
беше определена чрез измерване на диаметъра на разпространение (ɸ), 
при притискане на моделите между две стъклени плочки, както е описано 
в т. 2.10. метод 2, в раздела „Материали и методи“. Диаметрите на 
получените кръгове (ɸ) бяха измерени съответно 38,0 ± 1,0 mm за BG20 и 
37,3 ± 0,6 mm за BG30 (табл. 12). 

 

Табл. 12 Диаметър на разпространение ɸ (mm) на BG20 и BG30 

Модел Диаметър на разпространение (ɸ)(mm) 

BG20 38,0 ± 1,0 mm 

BG30 37,3 ± 0,6 mm 

  

В проучване върху различни кремове М/В и гели, Arvouet-Grand и 
колектив (1995), и по-късно Lardy и колектив (2000), въвеждат термините 
„полутвърд“ и „полутечен“, за да се оцени способността за размазване на 
тези форми. Съгласно двете класификации, BG20 и BG30 са полутвърди 
форми, тъй като установеният диаметър на разпространение (ɸ) е ≤ 50 mm.  

Статистическата обработка на данните показва, че разликата между 
способността за размазване на двата бигела не е статистически значима 
(р>0,05).  

2.8. Изследване за наличие на химични взаимодействия в бигелите 

чрез ATR-FTIR анализ 

Проведеният ATR-FTIR анализ с апарат NicoletTM iS TM 10 FT-IR 
спектрометър оборудван със Smart iTRTM приставка (ZnSe кристал) 
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(Thermo Scientific, Thermo Fisher Scientific, Inc., USA), беше използван за 
установяване на химични или физични взаимодействия между двете 
фази на бигелите: олеогел от бадемово масло и карбополов хидрогел, 
както и възможни взаимодействия с кетопрофен. На фиг. 25 са 
представени спектрите на бигели без ЛВ (BG20 и BG30), и тези на двата 
гела преди смесване (олеогел от бадемово масло и карбополов 
хидрогел). 

 

 
Фиг. 25. ATR-FTIR спектри на двата бигела без ЛВ BG20 и BG30 в сравнение 

със спектрите на олеогел от бадемово масло и карбополов хидрогел:                              
а) олеогел от бадемово масло; b) карбополов хидрогел; c) BG20; d) BG30 

 

Олеогелът от бадемово масло се състои от бадемово масло и 
сорбитан моностеарат. Характерните абсорбционни пикове бяха 
установени в диапазона 2850-3000 cm-1, дължащи се на (-CH2-) групата, 
която е силно изразена и присъства в спектрите на сорбитан мотостеарат 
(Van Lierop et al., 1998) и бадемовото масло (Yildirim and Kostem, 2014).  

Карбополовият хидрогел се състои от Carbopol® 940, пропилен 
гликол, етанол, пречистена вода и триетаноламин (табл. 7). Този състав 
предполага следните характерни пикове в спектъра на карбополовия 
хидрогел: пикът, разположен при 3362,03 cm-1 се дължи на свободни (-
ОН) групи; карбонилната (=С=О) група може да бъде определена между 
1670 cm-1 и 1820 cm-1, но конюгацията на групите пренасочва 
абсорбциите към по-ниски стойности (пикът при 1644,75 cm-1). Пиковете, 
разположени при 1044,88 cm-1 показват валентно трептене на етерна С-



54 
 

О-С група. Нашите констатации потвърждават изводите, направени от 
Silverstein и колектив (2005) и Sahoo и колектив (2011). И трите пика са 
ясно различими в спектрите на моделни състави BG20 и BG30. 

Получените резултати предполагат липса на химично взаимодействие 
между олеогела с бадемово масло и карбополовия хидрогел, както и 
наличието на физична смес между двете фази. Нашите изводи са в 
съответствие с публикувани резултати от Singh и сътрудници (2014d). 

АТR-FTIR анализ беше направен и за да се установи 
съвместимостта на кетопрофен и бигелната основа. На фиг. 26 са 
представени спектрите на кетопрофен, бигелната форма без ЛВ (BG30 
без КР) и моделен състав (BG30). ATR-FTIR спектърът на кетопрофен 
показва 2 основни ивици, центрирани при 1695 cm-1 и 1654 cm-1, което 
съответства на С=0 валентно трептене на карбонилната група (Silverstein 
et al., 2005; Gálico et al., 2011; Chan et al., 2015), а също така беше 
установен триплет в диапазона 703 cm-1. И двете находки говорят за 
кристалния характер на кетопрофен, използван в тази разработка (Chan 
et al., 2015). Множеството слабо изразени ивици, разположени в областта 
1400-1600 cm-1, съответстват на наличието на ароматно ядро. 

Спектърът на моделен бигел с кетопрофен съдържа всички 
характерни пикове на бигелната основа (BG30 без КР) и някои от тези, 
които показват наличието на ЛВ. Очевидното изчезване на 
характеристичните абсорбционни ивици за кетопрофен в спектъра на 
BG30 може да се обясни с ниската концентрация на използваното 
лекарство (1% т/т). 

Въз основа на получените данни не бяха отчетени признаци на 
химично взаимодействие между кетопрофен и бигелната основа, т.е. 
моделният състав бигел представлява физична смес. 

 

Фиг. 26 ATR-FTIR спектри на кетопрофен, BG30 без KP и BG30 
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2.9. In vitro изследване процеси на освобождаване на кетопрофен от 
бигели 

За целите на изследването беше разработен модифициран от нас 
метод с въртяща кошничка (Модел 1, Eur. Ph.). Процесът на 
освобождаване на кетопрофен от бигелите е изследван в среда на 
разтваряне 300 ml фосфатен буфер с  рН 5,5 и температура 32 ± 0,5°С. 

На фиг. 27 са представени профилите на разтваряне на кетопрофен 
за 5 часа. Освободеното количество ЛВ в края на изследването е 82,4 ± 
6,39% за BG20 и 94,7 ± 2,3% за BG30.  

 

Фиг. 27 Профили на разтваряне на КР при BG20 и BG30 

 
На фиг. 28 са представени профилите на освобождаване на 

кетопрофен от пазарен продукт хидрогел (KP гел), моделен състав 
емулгел F18 (EG F18) и моделен състав бигел BG30. Пазарният продукт 
освобождава ~ 90% от ЛВ за около 30 минути. Разработеният от нас 
състав емулгел F18 освобождава същото количество кетопрофен за 
около 1,5 часа, докато при бигел BG30 се наблюдава освобождаване в 
продължение на 5 часа. Бигелният състав се характеризира с по-
продължително освобождаване на ЛВ в сравнение с KP хидрогел. 
Въпреки че освобождаването на кетопрофен е забавено в BG30 в 
сравнение с хидрогела и емулгела, достига нива по-високи от 85% в края 
на изследването за разтваряне. Този резултат може да се очаква при 
отчитане наличието на маслена фаза в състава на емулгела и бигела. 
Поведението на освобождаване на ЛВ може да бъде обяснено с неговия 
коефициент на разпределение. Тъй като количеството на маслената 
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фаза се увеличава в емулгела и бигела тя действа като депо за 
кетопрофен и контролирано освобождава ЛВ. Като се има предвид, че 
количеството на маслената фаза при емулгела е 5%, а бигелът съдържа 
30% олеогел, увеличеното количество маслена фаза води до 
допълнително забавяне на освобождаването като получените резултати 
потвърждават нашите очаквания. Обикновено хидрогелите, следвани от 
емулгелите и бигелите, се характеризират с най-високата скорост и 
степен на освобождаване на ЛВ, което е установено от Ibrachim и 
сътрудници (2013), в тяхното проучване на органогели, хидрогели и 
бигели за трансдермално доставяне на дилтиазем хидрохлорид. 

 

Фиг. 28 Профили на разтваряне на кетопрофен при КР гел, EG F18 и BG30 

 
За да се опишат кинетиката и механизмът на освобождаване на 

кетопрофен от приготвените бигели, данните, получени от in vitro 
изследването за освобождаване, бяха фитирани към различни кинетични 
модели, като нулев порядък, първи порядък и модел на Higuchi (табл. 13). 
Корелацията с кинетичните модели беше оценена с помощта на 
коефициент на корелация (R2). Съгласно стойностите на R2 беше 
установено, че кинетиката на освобождаване на кетопрофен следва 
модела на Higuchi за BG20. Това потвърждава, че освобождаването на 
ЛВ от бигелната основа се осъществява посредством дифузия. За 
определяне стойността на дифузионния експонент (n-стойност) е 
приложен моделът на Korsmeyer – Peppas. Стойността на дифузионния 
експонент "n"~0,5 показва, че механизмът, контролиращ 
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освобождаването на ЛВ, е Фикова дифузия. Кинетика на освобождаване 
по Higuchi за кетопрофен установяват и Hosny и колектив (2013), при 
изследване на емулгели. Кинетика по Higuchi установяват и Singh и 
колектив (2014b), при изследване на карбополови бигели. Нашите 
констатации потвърждават и установеното от Fergany (2001), който 
съобщава, че кинетиката на освобождаване на диклофенак натрий от 
хидрофилни гели следва моделът на Higuchi, а механизмът на 
освобождаване е дифузионно контролиран. 

 

Табл. 13. Коефициент на корелация (R2) за различни кинетични модели 

Състав Нулев порядък 

(R2) 

Първи порядък

(R2) 

Higuchi

(R2) 

Дифузионен експонент 

(n) 

BG20 0,7143 0,8677 0,9106 0,4985 

BG30 0,6742 0,9381 0,8680 0,5109 

 
Съгласно стойностите на R2, данните от in vitro освобождаването 

показаха кинетика от първи порядък за BG30. Стойността "n", установена 
от модела на Korsmeyer-Peppas е над 0,5, което определя аномален 
транспорт (не Фикова дифузия). Кинетика на освобождаване от първи 
порядък за кетопрофен установяват и Gallagher и колектив (2003), при 
изследване на хидрофилни гели. 

На база данните от изследване на процесите на in vitro 
освобождаване на кетопрофен от бигелите, като перспективен модел 
беше определен BG30. С него бяха извършени по-нататъшните 
изследвания. 

 
3. ТЕСТ ЗА СТАБИЛНОСТ НА МОДЕЛ BG30 

Стабилността на избрания модел беше оценена в съответствие с 
насоките на Международния съвет за хармонизация (ICH) (Bajaj et al., 
2012). Приготвеният бигел беше опакован в плътно затворен пластмасов 
контейнер и беше съхраняван при  30 ± 2°С / 65 ± 5% RH за шест месеца. 
През целия период на съхранение не бяха наблюдавани промени в 
цвета, консистенцията и хомогенността на избрания състав. 
Съдържанието на кетопрофен преди и след съхранение, както и 
стойността на рН са представени в табл. 14.  Незначителните промени в 
стойността на рН и съдържанието на кетопрофен, както и липсата на 
каквито и да е промени във външния вид, определят изследвания модел 
като стабилен.  
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Табл. 14. Съдържание на КР и стойност на рН на моделен състав BG30 при 
провеждане на тест за стабилност 

Съдържание на кетопрофен Стойност на рН 

Преди 
съхранение 

След 
съхранение

Преди съхранение
След 

съхранение

98,33 ± 0,99% 97,46 ± 0,26% 6,33 ± 0,02 6,21 ± 0,01 

 

3.1. Фотостабилност на кетопрофен в BG30 

При стресови условия беше извършено ускорено тестване за 
фотостабилност на кетопрофен в моделен състав BG30 и резултатите 
бяха сравнени с тези на пазарния продукт (KP гел). Тестваните модели 
бяха изложени на външна светлина за 6 часа. Резултатите от теста за 
фотостабилност са показани на фиг. 29. На втория и четвъртия час от 
изследването кетопрофен показа по-добра фотостабилност в пазарния 
продукт. В края на изследването за фотостабилност при моделния състав 
BG30 бяха отчетени около 54% неразграден кетопрофен, докато 
количеството запазено ЛВ в пазарния продукт беше 40%. Тези резултати 
предполагат, че бигелната основа, в която е включен кетопрофенът, 
може да подобри фотостабилността на ЛВ. Този резултат е от особена 
важност като се има предвид забавеното освобождаване на кетопрофен 
от бигелите, както е видно от профилите на разтваряне, т.е. за периода 
на освобождаване на лекарственото вещество от основата, е осигурена 
неговата фотостабилност. 

 

 

Фиг. 29. Неразградено количество кетопрофен за 6 часа в BG30 и КР гел 
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4. IN VIVO ЕКСПЕРИМЕНТИ 

Експериментите с опитни животни бяха проведени с определения за 
най-перспективен модел бигел – BG30. 

4.1. Тест за остра кожна токсичност 

Изпитването за остра кожна токсичност беше проведено на 
осемнадесет плъха, както е описано в раздела „Материали и методи”. За 
първите 48 часа след третирането с моделната форма BG30 не бяха 
наблюдавани симптоми на кожна токсичност (зачервяване, оток), кожно 
дразнене или възпаление (фиг. 30). Тези резултатите показват, че 
тестваният моделен състав BG30 може да бъде считан за безопасен при 
дермално приложение. Нашите констатации са в съответствие с тези на 
Rehman и сътрудници (2015), които установявят, че бигели с рибено 
масло не причиняват сенсибилизация и могат да намалят предизвикано 
от имиквимод (химиотерапевтично средство) възпаление. 

 

 

Фиг. 30. Тест за остра кожна токсичност при плъхове Wistar. Областта, 
отбелязана като "К", не се третира, а върху другата област се прилага 

изпитваната полутвърда форма 

 
С цел постигане на корелация и коректност на данните следващите 

експерименти бяха проведени с бигел, с включен 2,5% кетопрофен. 
Количеството ЛВ е същото като в пазарния продукт, който е използван за 
сравнение. 

 
4.2. Антиноцицептивна активност (тест с гореща плоча) 

Антиноцицептивната активност беше определена съгласно 
методиката описана в т. 5.2 в раздела „Материали и методи”. На фиг. 31 
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са представени резултатите от теста. Статистическият анализ показа 
нормално разпределение на данните. Резултатите показаха, че на 30-
тата минута от изследването моделният състав има по-слабо изразен 
антиноцицептивен ефект в сравнение с пазарния продукт. Тази 
констатация може да се обясни с in vitro профилите на разтваряне на 
кетопрофен при BG30 и пазарния продукт. КР гел освобождава ~ 90% от 
ЛВ за около 30 минути, докато при моделния състав на 30-тата минута е 
освободено ~50% от ЛВ. Тези резултати подкрепят хипотезата за 
продължително освобождаване на кетопрофен от BG30 в сравнение с 
пазарния продукт. 

Интересно е да отбележим, че на 30-тата минута от изследването 
BG30 без ЛВ показва по-висока латентност в сравнение с BG30. Този 
резултат може да бъде обяснен с наличието на бадемово масло в 
състава на бигела. Въпреки че към момента няма убедителни научни 
данни, счита се, че бадемовото масло притежава много полезни за 
здравето свойства, включително противовъзпалителни, 
болкоуспокояващи, имуностимулиращи и анти-хепатотоксични ефекти. 
Освен това бадемовото масло действа омекотяващо и хидратиращо 
върху кожата, намалява образуването на белези (Ahmad, 2010).  
На база резултатите от теста с гореща плоча при BG30 беше установен 
добре определен антиноцицептивен ефект. 
 

 
Фиг. 31. Антиноцицептивен ефект на BG30, BG30 без ЛВ и KP гел, 

оценен с тест „гореща плоча” 
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4.3. Противовъзпалителна активност (карагенан предизвикан оток) 

На фиг. 32 са представени данните от изследването за 
противовъзпалителна активност. При провеждане на този експеримент 
беше наблюдавана тенденция за намаляване на отока на лапата на 
опитното животно след прилагане на BG30 и KP гел в сравнение с 
контролната група, но не бяха достигнати конвенционалните нива на 
статистическа значимост. Добре определена противовъзпалителна 
активност се наблюдава в първия час след приложението на BG30 в 
сравнение с контролната група (16,2% ± 4,2% спрямо 29,8% ± 2,7%; U = 
11; Р<0,05, Mann-Whitney U-тест). Отокът на лапата при плъхове, 
третирани с BG30 и KP гел, е доста различен в първия час и подобен на 
втория и четвъртия час. На четвъртия час от експеримента празната 
BG30 не повлиява отока на лапата, а резултатите са аналогични на 
контролната група. Направените констатации могат да бъдат обяснени с 
устойчивото освобождаване на кетопрофен от моделния състав BG30.  

 Sakeena и колектив (2010), сравняват противовъзпалителния и 
аналгетичен ефекти на кетопрофен в наноемулсия с KP гел. Авторите 
съобщават за противовъзпалителни свойства на състава на втори и 
четвърти час след приложението. При нашето изследване беше 
установено, че BG30 е по-ефективен в първия час в сравнение с КР гел, 
което може би се дължи отчасти и на противовъзпалителната активност 
на бадемовото масло. 

 

Фиг. 32. Ефекти на BG30, BG30 без ЛВ и KP гел върху оток на лапа,  
индуциран от карагенан, при плъхове 
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4.4. Антихипералгезичен ефект 

Хипералгезията е повишена чувствителност към болка, която може 
да се дължи на увреждане на ноцицепторите или периферните нерви и 
може да предизвика свръхчувствителност към стимули, които обикновено 
не са причина за реакция на болка. За изследване на 
антихипералгезичния ефект на моделния бигел BG30 бяха използвани 
същите животни, с които беше установена противовъзпалителната 
активност (карагенан предизвикан оток). При изследване на 
антихипералгезичния ефект не беше установена статистически значима 
разлика в момента преди третирането с анализираните модели (Mann-
Whitney U-тест; P>0,05). На фиг. 33 са представени резултатите от 
изследването. Беше регистрирано значително увеличение на PPT 
единици (Paw Presure Test единици по линейната скала на апарата 
аналгезиметър, с който се провежда изследването), оценени в групата 
BG30, в сравнение с групата BG30 без ЛВ (15,2 ± 2,4 срещу 7,8 ± 0,6; U = 
9,0; P = 0,015, Mann-Whitney U-тест) в първия час след третирането. Не 
беше установена статистически  значима разлика между пазарния 
продукт и BG30 групата (14,1 ± 1,9 срещу 15,2 ± 2,4; U = 30,5, P = 0,878). 
Хипералгезичният ефект е намален чрез третиране с KP гел в сравнение 
с празен BG30 (14,1 ± 1,9 срещу 7,8 ± 0,6, U = 7,5; P = 0,007). На втория 
час на теста третирането с КР гел увеличи реакционното време на 
плъховете в сравнение с празната BG30 и контролната група (11,8 ± 2,4 
срещу 5,9 ± 0,5, U = 12,0; Р = 0,038; Mann-Whitney U-тест и 11,8 ± 2,4 
срещу 4,9 ± 0,7; U = 6,0; Р = 0,005, съответно). PPT единици, измерени в 
групата с положителна контрола (KP гел), са били 10,7 ± 2,6 – стойност, 
значително по-висока от тази, установена в празната BG30 група (5,9 ± 
0,5, U = 7,0; P = 0,007). Същите резултати бяха наблюдавани и в KP гел 
група и контролната група (10,7 ± 2,6 спрямо 4,9 ± 0,7; U = 6,5; Р = 0,005). 

Третирането на експерименталните животни с BG30 и KP гел 
предизвиква добре дефиниран антихипералгезичен ефект на четвъртия 
час на теста. Регистрираните PPT единици са 10,3 ± 2,0 в BG30 и 4,8 ± 
0,5 в контролната група (U = 7,0; P = 0,007). Съответните измервания в 
KP гел и контролните групи са 10,8 ± 1,2 и 4,8 ± 0,5 (U = 0,5; P < 0,001). 
Положителната контролна група показва леко повишена латентност в 
сравнение с групата на BG30 (10,8 ± 1,2 срещу 7,2 ± 0,9; U = 11.0; P = 
0,028). Беше установена статистическа разлика между контролната група 
и групата на BG30 (4,8 ± 0,5 срещу 7,2 ± 0,9; U = 11,0; Р = 0,028; Mann-
Whitney U-тест).  

Прилагането на BG30 води до намаляване на механичната 
свръхчувствителност в първия час на експеримента, а BG30 и KP гел 
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предизвикват добре дефиниран антихипералгезичен ефект на четвъртия 
час на теста. 

 

 

Фиг. 33. Ефект на BG30, BG30 без ЛВ и KP гел върху индуцирана от 

карагенан хипералгезия при плъхове 

 
На базата на проведените изследвания in vivo можем да заключим, 

че предложеният моделен състав на бигел с кетопрофен BG30, 
притежава добре изразен антиноцицептивен ефект, проявява по-добра 
противовъзпалителна и антихипералгезична активност през първия час в 
сравнение с пазарен продукт хидрогел и може да бъде считан за 
безопасен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
От всички получени експериментални данни можем да обобщим, че 

разработените емулгели и бигели са подходяща платформа за 
включване на кетопрофен за дермално приложение. Реологичните 
изследвания показаха, че предложените модели емулгели и бигели са 
еластични системи с псевдопластичен тип на течене. Това е желана 
характеристика на дермалните форми, свързана с възможността за лесно 
размазване върху кожата и добър терапевтичен ефект. Чрез включването 
на кетопрофен в емулгели, и особено в бигели беше постигнато 
продължително освобождаване на ЛВ от основата, чрез което бе 
намален и броят на апликациите. Беше потвърдено, че бигелната основа 
има фотопротективен ефект върху кетопрофен. Предложеният бигел 
BG30, на база определените реологични и биофармацевтични 
характеристики, беше определен като стабилна, ефективна и безопасна 
полутвърда лекарствена форма за дермално приложение.   
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ИЗВОДИ 

 

1. Разработени са емулгели с различни маслени фази: течен парафин, 
цетилов алкохол, изопропил миристат, бадемово масло и вариране 
концентрацията на желиращия агент Carbopol® 940. Установени са 
подходящи технологични параметри (25°С, 300 rpm) за приготвянето 
им. 

2. Установен е подходящ технологичен режим за приготвяне на бигелни 
системи (60°C, 500 rpm) при различни  съотношения карбополов 
хидрогел/олеогел с бадемово масло. 

3. Проведените вискозиметрични и реологични изследвания на модели 
емулгели и бигели показаха: 
3.1. Вискозитетът на емулгелите се повлиява от вида на маслената 

фаза и концентрацията на Carbopol® 940. При намаляване 
концентрацията на желиращия агент се наблюдава намаляване 
на вискозитета.  

3.2. Изследваните модели емулгели и бигели са ненютонови тела с 
псевдопластичен тип на течене, притежават еластични свойства 
и запазват своята стабилност при температура до 40°С. 

4. Способността за размазване на емулгелите се подобрява при 
намаляване концентрацията на Carbopol®940. При двата модела 
бигели не е установена значима разлика във вискозитета и 
способността за размазване.  

5. Изследванията върху кинетиката на освобождаване на кетопрофен 
показаха кинетика от първи порядък за емулгели и BG30 и кинетика 
по Higuchi за BG20, както и по-продължително освобождаване от 
бигели в сравнение с емулгели. 

6. Изследваните от нас перспективни модели емулгел (с бадемово 
масло) и бигел (BG30) са физично стабилни системи. Предложената 
бигелна основа осигурява фотостабилността на кетопрофен. 

7. При проведените in vivo изпитвания на плъхове с избрания модел 
бигел е установено: 
7.1. Проявява добре изразен антиноцицептивен ефект и по-добра 

проти-вовъзпалителна и антихипералгезична активност в първия 
час в сравнение с пазарен продукт хидрогел. 

7.2. Тестът за остра кожна токсичност показа, че избраният модел 
бигел може да бъде считан за безопасен 
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ПРИНОСИ 

 
1. Разработени и охарактеризирани са емулгели и бигели като 

подходящи носители на кетопрофен за дермално приложение, с 
оптимална стабилност и профил на освобождаване на ЛВ. 

 
2. Предложен е подход за повишаване на химичната стабилност 

(фотостабилност) на кетопрофен, посредством включването му в 
бигелна основа. 

 
3. Разработена е стабилна, ефективна и безопасна бифазна система 

(бигел) за дермално приложение на кетопрофен с оригинален 
състав. 
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