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SANTRUPOS
Abs – absorbcija
al. - aliejus
aps/min - apsisukimai per minutę
a/v – aliejus vandenyje
DHICA - 5,6-dihidrochindolo-2-karboksi rūgštis
DPPH - 2,2-difenil-1-pikrilhidrazilas
HLB – hidrofilinis – lipofilinis balansas
g - gramai
g·sek - gramai sekundei
ICH – (angl. the International Conference on the Harmonisation of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Tarptautinės harmonizacijos Konferencija
mėn. – mėnuo
mg – miligramai
ml – mililitrai
mm/s - milimetrai per sekundę
min. – minutės
n – bandymų skaičius
PAR-2 – proteazių aktyvuotas receptorius 2
Pa·s - paskaliai sekundei
pav. – paveikslas
pH – vandenilio jonų (H+) koncentracijos tirpale matas
proc. – procentai (%)
μm – mikrometras
UV – ultravioletiniai spinduliai
q.s.- (lot. quantum satis) kiek reikia
v/a – vanduo aliejuje
vit. E – α - tokoferolis (vitaminas E)
v/v – tūrio/tūrio procentai
°C – Celsijaus laipsniai
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SANTRAUKA
Agnė Banikonytė „Puskiečių preparatų su arbutinu modeliavimas ir kokybės vertinimas“/
Mokslinio darbo vadovė doc. dr. G. Kasparavičienė; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos
akademija, Farmacijos fakultetas, Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra, Kaunas, 2018.
Tyrimo tikslas: sumodeliuoti puskiečius preparatus su arbutinu ir įvertinti jų kokybę.
Tyrimo uždaviniai: 1) Sudaryti pusiau kietų preparatų su arbutinu sudėtis, vertinant mokslinės
literatūros duomenis apie arbutino antioksidacinį poveikį ir pritaikymo galimybes puskiečių preparatų
gamyboje. 2) Parinkti tinkamus pagrindus pusiau kietų preparatų su arbutinu technologijai ir įvertinti jų
kokybę. 3) Įvertinti puskiečių preparatų su arbutinu fizikines savybes: pH reikšmę, klampą, stabilumą
centrifuguojant. 4) Įvertinti pusiau kietų preparatų su arbutinu mechanines savybes ir mikrostuktūrą.
5) Nustatyti pusiau kietų preparatų su arbutinu antioksidacinį aktyvumą bei įvertinti arbutino
koncentraciją kiekybiškai. 6) Nustatyti pusiau kietų preparatų su arbutinu stabilumą.
Tyrimo metodai: Preparatų stabilumas vertintas centrifugavimo testu. Vertinta pH reikšmė,
klampa, atlikta tekstūros analizė. Pusiau kietų preparatų vienalytiškumas vertintas mikroskopuojant.
Taip pat nustatytas antioksidacinis aktyvumas DPPH laisvojo radikalo surišimo metodu naudojant
spekrofotometrą. Veiklioji medžiaga – arbutinas, kiekybiškai įvertinta spektrofotometriškai.
Tyrimo rezultatai: Puskiečio preparato sudėtys buvo modeliuojamos, keičiant aliejaus ir
vandens santykį bei keičiant natrio-karboksimetilceliuliozės kiekį. Buvo sumodeliuotos 3 sudėtys
preparatų ir vertintas jų stabilumas.
Išvados: 1) Remiantis literatūros analize, buvo sudarytos sudėtys pusiau kietiems preparatams
ir pagamintos skirtingos formos: kremas, emulgelis ir hidrogelis, į kuriuos įterpta veiklioji medžiaga –
arbutinas. Atlikus eksperimentinių pagrindų kokybės parametrų analizę, formuluočių pagrindais buvo
pasirinktos kremo ir emulgelio sistemos su 20 proc. aliejaus ir 5 proc. natrio karboksimetilceliuliozės
hidrogelis. 2) Atlikus fizikinių savybių tyrimus, nustatytas pH reikšmių intervalas 5,19 – 6,64 atitinka
pusiau kietų preparatų rekomendacijas. Vertinant klampos rezultatus, nustatyta, kad mažiausiai klampus
yra emulgelis, o klampiausias hidrogelis (p<0,05). Centrifugavimo testu nustatyta, jog visos formuluotės
išlaikė sistemų stabilumą. 3) Įvertinus mechanines savybes, nustatyta, jog mėginių tekstūros savybės
skyrėsi ir įvertinta, jog didžiausią tvirtumo, konsistencijos, kohezijos ir klampos indekso reikšmę turėjo
hidrogelis, tačiau šlyties jėga šiame mėginyje buvo mažiausia. 4) Vertinant mikrostruktūros pokyčius,
praėjus 3 mėnesiams, reikšmingai padidėjo emulsinių lašelių skersmuo kreme (nuo 48,86μm± 1,8 μm
iki 66,71μm± 2,6 μm) ir emulgelyje (nuo 59,65μm± 1,3 μm iki 83,13μm± 1,5 μm) (p<0,05). Atlikus
fizikinių savybių tyrimus, nustatytas pH reikšmių intervalas 5,19 – 6,64 atitinka pusiau kietų preparatų
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rekomendacijas. Vertinant klampos rezultatus, nustatyta, kad mažiausiai klampus yra emulgelis, o
klampiausias hidrogelis (p<0,05). Centrifugavimo testu nustatyta, jog visos formuluotės išlaikė sistemų
stabilumą. 5) Nustatytas aukštas pusiau kietų preparatų su arbutinu antioksidacinis aktyvumas
statistiškai reikšmingai skyrėsi lyginant su pagrindais. Didžiausiu aktyvumu pasižymėjo hidrogelis
74,33 proc. ir emulgelis 71,67 proc. 6) Įvertinus arbutino kiekį spektrofotometriškai, po technologinių
procesų nustatytas mažesnis arbutino kiekis, lyginant su įterptu arbutino kiekiu. Hidrogelyje arbutino
koncentracija sumažėjo 5,5 proc., emulgelyje 19,3 proc., kreme 7,7 proc. (p<0,05). 7) Vertinant pusiau
kietų preparatų stabilumą praėjus 3 mėnesiams, nustatyta, jog visų preparatų klampa statistiškai
reikšmingai padidėjo (p<0,05). pH reikšmė statistiškai reikšmingai nepakito (p>0,05). Tekstūros
parametrai pakito: tvirtumas ir konsistencija sumažėjo bei klampos indeksas padidėjo visuose
mėginiuose, o kohezija padidėjo emulgelyje ir hidrogelyje (p<0,05). Tepumo pokytis mėginiuose
praėjus 3 mėnesiams, nebuvo statistiškai reikšmingas (p>0,05). Antioksidacinis aktyvumas ir arbutino
kiekis statistiškai reikšmingai sumažėjo (p<0,05). 8) Visi tirti preparatai: kremas, emulgelis ir hidrogelis
stabilumo tyrimų metu, praėjus 3 mėnesiams, stabilūs neišliko.
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SUMMARY
Agnė Banikonytė Master Thesis “Semisolid preparations containing arbutin, modelling and
quality assessment”/ Scientific adviser: doc. dr. G. Kasparavičienė; Lithuanian University of Health
Sciences, Medical Academy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology and
Social Pharmacy, Kaunas, 2018.
Aim of the research: to design semisolid preparations with arbutin and asess their quality.
The objectives of research: 1) Composition of semisolid formulations with arbutin, evaluating
scientific literature data on the antioxidant effect of arbutin and the possibilities of adaptation in the
production of semisolid preparations. 2) Choosing the right basis for semisolid formulations with arbutin
and assessing their quality. 3) To evaluate the physicochemical properties of semisolid preparations with
arbutin: pH value, viscosity, stability by centrifugation. 4) To evaluate mechanical properties and
microstructure of semisolid preparations with arbutin. 5) Determine the antioxidant activity of semisolid
preparations with arbutin and quantify the concentration of arbutin. 6) Determine the stability of
semisolid formulations with arbutin
Research methods: The stability of the products was evaluated by centrifugation test. The pH
value, viscosity, and texture analysis were evaluated. Homogenity of semisolids was evaluated by
microscopy. Antioxidant activity was determined by DPPH free radical binder method using a
spectrophotometer. The active substance, arbutin, quantified by spectrophotometry.
Results: The semisolid preparations were modeled by changing the oil / water ratio and
changing the sodium carboxymethyl cellulose content. The composition of 3 preparations was modeled
and its stability assessed.
Conclusions: 1) According to the literature analysis, semisolid products were prepared in
different forms: cream, emulgel and hydrogel, with the active substance arbutin added. After analyzing
the quality parameters of the experimental bases, the cream and emulgel systems with 20% oil and 5%
sodium carboxymethylcellulose hydrogel were selected. 2) After conducting physical properties tests,
the pH values range from 5.19 to 6.64 correspond to the recommendations of semisolid formulations.
When evaluating the viscosity, it was found that the least viscous is emulgel, and the most viscous is
hydrogel (p <0.05). The centrifugation test found that all formulations maintained stability. 3) After
evaluating the mechanical properties, it was found that the texture characteristics of the samples differed
and the highest value of firmness, consistency, cohesiveness and viscosity index was determined in the
hydrogel, but the shear force in this sample was the lowest. 4) In the course of evaluation of changes in
microstructure, after three months, the size of the emulsion droplets were higher, in the cream (from
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48,86 μm ± 1,8 μm to 66,71 μm ± 2.6 μm) and emulgel (from 59,65 μm ± 1,3 μm to 83,13 μm) ± 1.5
μm) (p <0.05). 5) The high antioxidative activity of the semisolid preparations with arbutin was
statistically significantly different from the bases. The biggest activity was hydrogel 74.33% and emulgel
71.67%. 6) Evaluated the amount of arbutin spectrophotometrically, after the technological processes,
the amount of arbutine was lower than the amount of arbutin added. In the hydrogel, the concentration
of arbutin decreased by 5.5%, in emulgel by 19.3%, in the cream by 7.7%. (p <0.05). 7) The evaluation
of the stability of semisolids after 3 months showed that the viscosity of all preparations was statistically
significantly increased (p <0.05). The pH value change was not statistically significant (p> 0.05). The
texture parameters changed: firmness and consistency decreased, and the viscosity index increased in all
samples, and cohesiveness increased in emulgel and hydrogel (p <0.05). The change in spreadability in
samples after 3 months was not statistically significant (p> 0.05). Antioxidant activity and arbutin levels
were statistically significantly reduced (p <0.05). 8) All tested products: cream, emulgel and hydrogel
did not stay stable after 3 months.
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PADĖKA
Už konsultacijas, pasiūlymus ir pagalbą atliekant magistrinį baigiamąjį darbą norėčiau
padėkoti darbo vadovei Giedrei Kasparavičienei. Taip pat už suteiktas darbo sąlygas dėkoju
Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedrai.
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ĮVADAS
Žmogaus odos spalvą lemia melanino tipas ir jo kiekis, gaminamas melanosomose ir
melanosomų pasiskirstymas melanocituose. Odos pigmentacijos sutrikimai atsiranda dėl įvairių
priežasčių, tam įtakos turi pakitęs melanocitų tankis arba melanino koncentracija. Viena svarbiausių
melanino funkcijų - apsaugoti organizmą nuo ultravioletinių (UV) spindulių. Dažniausiai pasitaikantys
odos sutrikimai yra melasma, senatviniai šlakai, strazdanos, baltmė (vitiligo). Melasma – tai odos
hiperpigmentacijos sutrikimas, kuomet atsiranda tamsios dėmės, vietose, kurios yra veikiamos saulės:
veidas, kaklas, kartais alkūnės. Tiksli priežastis melasmos išlieka neaiški, tačiau pagrindiniai faktoriai
yra saulės šviesa bei genetinis polinkis [1]. Vienas pagrindinių melanino gamybos sumažinimo taikinių
yra tirozinazės inhibavimas, kuomet stabdomas tirozino virtimas melaninu [2]. Pusiau kieti
dermatologiniai preparatai, turintys odą balinančių medžiagų, gali padėti mažinant hiperpigmentacines
dėmes. Hidrochinonas buvo plačiai naudojamas, kaip efektyvi balinančioji medžiaga, tačiau buvo
uždraustas dėl saugumo, nes jo veikimas susijęs su mutageniškumu, sukeldamas odos sudirginimą,
kontaktinį dermatitą. Kosmetikos ir farmacijos industrijoje, vienas pagrindinių iššūkių, gaminant odą
balinančius preparatus yra pagaminti veiksmingus ir tuo pačiu saugius preparatus, naudojant kuo
natūralesnes medžiagas.
Šiuo metu, pusiau kietų preparatų gamyboje yra naudojamos kitos odą balinančios medžiagos
pvz. kojo rūgštis, azelaino rūgštis ir arbutinas [3]. 2009 m. atliktame tyrime nustatyta, jog arbutinas
pasižymi panašiu efektyvumu kaip hidrochinonas bei yra mažiau toksiškas [4]. Kitame tyrime, atliktame
2016m., arbutinas į puskiečius preparatus įterpiamas micelių forma, taip padidinta veikliosios medžiagos
skvarba ir padidintas efektyvumas [5]. Arbutinas išlieka aktuali medžiaga balinančiuose
dermatologiniuose preparatuose ir dažnai yra derinamas su kitomis veikliosiomis medžiagomis pvz. kojo
rūgštimi, niacinamidu, vitaminais A, C, E, įvairiais natūraliais ekstraktais. Naudojant kartu kitas
balinančias medžiagas, preparatai pasižymi ne tik tirozinazės inhibavimu, tačiau ir antioksidaciniu bei
priešuždegiminiu poveikiais [3].
Modeliuojant pusiau kietus preparatus svarbu parinkti tinkamą sudėtį bei pusiau kieto preparato
formą, siekiant efektyvaus veikimo. Taip pat svarbu užtikrinti jų kokybę ir atlikti stabilumo tyrimus.
Aktualu pagaminti kokybiškus pusiau kietus preparatus su arbutinu, kurie pasižymėtų tirozinazės
inhibavimu, taip pat ir antioksidaciniu poveikiu. Darbo tikslas: sumodeliuoti puskiečius preparatus su
arbutinu ir įvertinti jų kokybę.

12

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Darbo tikslas: sumodeliuoti puskiečius preparatus su arbutinu ir įvertinti jų kokybę.
Darbo uždaviniai:
1. Sudaryti pusiau kietų preparatų su arbutinu sudėtis, vertinant mokslinės literatūros duomenis apie
arbutino antioksidacinį poveikį ir pritaikymo galimybes puskiečių preparatų gamyboje.
2. Parinkti tinkamus pagrindus pusiau kietų preparatų su arbutinu technologijai ir įvertinti jų
kokybę.
3. Įvertinti puskiečių preparatų su arbutinu fizikines savybes: pH reikšmę, klampą, stabilumą
centrifuguojant.
4. Įvertinti pusiau kietų preparatų su arbutinu mechanines savybes ir mikrostuktūrą.
5. Nustatyti pusiau kietų preparatų su arbutinu antioksidacinį aktyvumą bei įvertinti arbutino
koncentraciją kiekybiškai.
6. Nustatyti pusiau kietų preparatų su arbutinu stabilumą.
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1. LITERATŪROS APŽVALGA
1.1. Odos savybės ir medžiagų prasiskverbimas pro ją
Oda sudaro apie 15% visos kūno masės ir suaugusio žmogaus 1,5 – 2m2 plotą, dėl to yra vienas
didžiausių organų [6]. Ji atlieka pagrindines funkcijas, reikalingas kontaktui su aplinka. Pirminės
funkcijos yra barjerinės, apsaugoti nuo aplinkos poveikio, pvz. nuo UV spindulių, cheminio ir fizinio
poveikio bei mikroorganizmų. Oda taip pat apsaugo nuo dehidratacijos, reguliuoja kūno temperatūrą,
palaiko organizmo homeostazę, apsaugo nuo drėgmės bei maisto medžiagų netekimo. Sveika oda turi
natūralią apsaugos sistemą, kurią sudaro riebalinių ir prakaito liaukų išskyros, odos drėkinamasis
faktorius, taip pat amino ir pieno rūgštys. Toks rūgštinis sluoksnis padengia odos paviršių ir suformuoja
pH reikšmę tarp 4,5 ir 7.
Paprastai oda susideda iš trijų pagrindinių dalių: epidermio, dermos ir hipodermos (poodžio).
(pav. 1)


Epidermis: atlieka barjerinę funkciją, dėka raginio sluoksnio jame, saugo nuo UV poveikio.



Derma: didžiausias odos komponentas. Jame yra daugelis ląstelių tipų, įskaitant fibroblastus,
makrofagus, putliąsias ląsteles.



Hipoderma (poodis): užtikrina homeostazę ir mechaninę apsaugą. Joje yra daugelis kraujagyslių
ir nervų [7].

1 Pav.. Odos sandara. 1- epidermis, 2 – derma, 3 – hipoderma, 4 – prakaito liauka, 5 –
kapiliarai, kraujagyslės, 6 – plauko svogūnėlis, 7 – riebalinė liauka [20]
Odos pigmentas (melaninas) yra sintetinamas melanocitų epidermio sluoksnyje ir tada
paskirstomas šalia esančių keratinocitų. Odos spalvos variacijos atsiranda dėl skirtingos rūšies melanino
gamybos arba skirtingo būdo, kaip jis supakuojamas ir išnešiojamas melanosomų [6].
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Raginis sluoksnis yra 3-20μm storio, susideda iš 15-25 korneocitų sluoksnių. Jis užtikrina
efektyvų barjerą prieš vandens praradimą ir yra kelias egzogeninėms medžiagoms. Ekstraceliuliniai
lipidai sąlygoja raginio sluoksnio barjerinę funkciją. Odos absorbcija skiriasi skirtingose kūno dalyse ir
tarp skirtingų žmonių. Skirtumai atsiranda dėl skirtingų lipidų variacijų ir raginio sluoksnio storio.
Biologiniai faktoriai, kurie gali lemti odos skvarbą yra anatominė vieta, amžius, raginio sluoksnio
morfologija ir sudėtis. Pro raginį sluoksnį medžiagos gali patekti skirtingais keliais (2 pav.):


Interceliuliniu (ekstraceliuliniu), kuriuo medžiagos patenka per lipidų matriksą, aplenkiant
korneocitus;



Intraceliuliniu (transceliuliniu), kuriuo medžiagos patenka pro lipidų matriksą ir pačius
korneocitus;



Pro odos pridėtines dalis, pvz. pro plauką (transfolikuliarinis);



Mechaniniais metodais, kuomet panaikinamas arba pažeidžiamas raginis sluoksnis, pvz.
naudojant mikroadatas [7].

2 pav. Medžiagų skvarbos pro odos raginį sluoksnį keliai [7]

1.2. Odos hiperpigmentacija
Odos pigmentacijos sutrikimai atsiranda dėl įvairių priežasčių, tam įtakos turi pakitęs
melanocitų tankis arba melanino koncentracija. Dažniausiai pasitaikantys odos sutrikimai yra melasma,
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senatviniai šlakai, strazdanos, baltmė (vitiligo). Melasma – tai odos hiperpigmentacijos sutrikimas,
kuomet atsiranda tamsios dėmės, vietose, kurios yra veikiamos saulės: veidas, kaklas, kartais alkūnės.
Tiksli priežastis melasmos išlieka neaiški, tačiau pagrindiniai faktoriai yra saulės šviesa bei genetinis
polinkis. Kiti faktoriai skatinantys melasmos patogenezę yra nėštumas, hormonų terapija, skydliaukės
funkcijos sutrikimai, naudojama kosmetika bei fototoksiniai vaistai [1]. Melasmos atveju melanino
padidėjimas atsiranda epidermyje ir dermoje. Kitas hiperpigmentacijos sutrikimas, senatviniai šlakai,
taip pat atsiranda odos vietose, kurios yra veikiamos saulės. Esant šiam sutrikimui, pastebėti genetinės
ekspresijos pakitimai keratinocituose ir melanocituose dėl lėtinio UV poveikio odai, ko pasekoje
išryškėja odos dėmės [8]. Baltmė (vitiligo) yra įgyta liga, kuriai būdingas baltų dėmių formavimasis
odoje dėl melanocitų nykimo bei jų funkcijos sumažėjimo [1].
Melanino gamybą organizme sudaro daug stadijų, dalyvauja įvairūs baltymai, taigi yra didelis
pasirinkimas vaistų taikinių, siekiant sumažinti pigmentacijos procesą. Remiantis skirtingu poveikiu,
medžiagos gali būti skirstomos į: inhibuojančias melanocitų stimuliaciją (pvz. antioksidantai,
priešuždegiminės medžiagos), ląstelės receptorių antagonistus (pvz. α-melanocitą stimuliuojančio
hormono antagonistai), melanino sintezės fermentų inhibitorius (pvz. tirozinazės inhibitoriai),
inhibuojančias melanosomos transportą melanocite ir perdavimą keratinocitui (pvz. PAR-2 antagonistai)
bei aktyvuojančias melanino suardymą keratinocite [8].
Pagrindinis melanino gamybos sumažinimo taikinys yra tirozinazės inhibavimas, nes tai yra
tirozino virtimo melaninu pirmoji stadija [8]. Hidrochinonas buvo laikomas standartine balinančia
medžiaga dermatologiniuose preparatuose, tačiau dažnos nepageidaujamos reakcijos išlieka pagrindiniu
trūkumu. Nors hidrochinonas pasižymi stipriu odą balinančiu poveikiu, tačiau yra nefrotoksiškas,
citotoksiškas bei genotoksiškas [10]. Dėl šių priežasčių, stengiamasi panaudoti alternatyvias medžiagas,
tokias kaip arbutinas, kojo rūgštis, aloestinas, 4-n-butil rezorcinolis [9].

1.3. Arbutino savybės
Arbutinas yra hidrofilinė medžiaga, natūralus hidrochinono β-D-gliukopiranozidas, mažinantis
tirozinazės aktyvumą, neslopindamas iRNR ekspresijos, tačiau slopindamas 5,6-dihidrochindolo-2karboksi rūgšties (DHICA) polimerazės aktyvumą [9]. Jis yra aptinkamas meškauogės lapuose,
bruknėse, spanguolėse, mėlynėse bei kriaušėse [11]. Junginys dermatologiniuose preparatuose išlieka
stabilus esant 4 – 8 pH, taip pat išlieka stabilus šviesos poveikyje. Etanoliniai arbutino ekstraktai
naudojami šlapimo takų infekcijoms, pastebėtas antioksidacinis ir priešuždegiminis poveikis [13].
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Arbutinas taip pat pasižymi odą balinančiom savybėm, naudojamas gydyti odos hiperpigmentacijai bei
inhibuoja melanogenezę melanomos ląstelėse [10]. Nustatytas tirozinazės inhibavimo aktyvumas αarbutino yra 10 kartų didesnis negu β-arbutino [11]. Arbutinas nustatomas įvairiais metodais:
spektofotometrija, kapiliarine elektroforeze, plonasluoksne chromatografija, dujų chromatografija, taip
pat efektyviąja skysčių chromatografija [12]. Naudojamas kosmetikoje, pasižymi trimis pagrindinėmis
savybėmis: balinimo efektu, senėjimo procesą mažinančiu efektu ir yra UVB/UVC filtras [12]. Taip pat
nustatyta, jog arbutinas yra mažiau citotoksiškas negu hidrochinonas. In vitro tyrimuose lyginant
arbutiną su glikolio rūgštimi, hialurono rūgštimi bei alantoinu, arbutinas turėjo didžiausią poveikį
mažinant ląstelėse melanino gamybą bei mažiausią citotoksiškumą [9]. Dermatologiniuose
preparatatuose arbutinas gali būti derinamas su kitomis balinančiomis medžiagomis, pavyzdžiui, kojo
rūgštimi, aloesinu [11].

3 pav. Arbutino struktūra [13]

1.4. Pusiau kieti dermatologiniai preparatai
Dermatologiniai vaistiniai preparatai, vartojami odos paviršiuje, gali veikti vietiškai arba
sistemiškai. Vietinį poveikia sukelia preparatai, kurie prasiskverbia pro odos raginį sluoksnį ir veikia
epidermio arba dermos funkcijas. Preparatai, naudojami odos paviršiuje, turi daug privalumų, lyginant
su kitomis vaistų formomis. Jie yra lokaliai efektyvūs ir sukelia mažiau šalutinių poveikių.
Dermatologiniai preparatai nesukelia virškinamojo trakto dirginimo, išvengiama metabolizmo kepenyse
ir tuo pačiu užtikrinamas didesnis biopraeinamumas [23]. Puskiečiams preparatams priklauso: tepalai,
kremai, geliai, pastos, šutekliai ir vaistiniai pleistrai.
Tepalai yra puskiečiai minkštos konsistencijos preparatai, naudojami išoriniam vartojimui ant
odos. Jie yra sudaryti iš vienfazio pagrindo, kuriame yra disperguota veiklioji medžiaga (skystos arba
kietos formos), dažniausiai juos sudaro mažiau nei 20 proc. vandens. Jei vaistinių medžiagų
dispersiškumo laipsnis didesnis, didėja jų paviršiaus plotas ir vaistinė medžiaga labiau liečia odos
paviršių, gerėja preparato gydomasis poveikis. Gaminant tepalus, reikia optimalaus dalelių dydžio, kad
vaistinė medžiaga tolygiai pasiskirstytų tepalo pagrinde. [14, 20].
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Kremai yra sudėtingesnės technologijos puskiečiai vaistiniai preparatai, sudaryti iš daugiafazio
pagrindo, gali būti modeliuojami kaip vanduo aliejuje arba aliejus vandenyje tipo emulsijos [14].
Hidrofiliniuose kremuose vanduo yra išorinėje fazėje, o hidrofobiniuose kremuose vanduo yra vidinėje
fazėje [16]. Kremų gamyboje naudojami įvairūs aliejai, sočiosios riebalų rūgštys, riebalų rūgščių
alkoholiai bei jų esteriai. Dažniausiai gaminant kremus, medžiagos išskiriamos į dvi fazes: aliejinę ir
vandeninę fazę. Abi fazės yra šildomos virš komponento, turinčio aukščiausią lydymosi temperatūrą,
lydymosi temperatūros. Tuomet fazės yra maišomos, kol pasiekiama kambario temperatūra arba kol
kremas sustingsta. Vėsinant kremą, mišinys toliau maišomas, siekiant homogeniškumo [18]. Kremai
yra minkštesnės struktūros negu tepalai, yra labiau priimtesni, nes pasižymi geru tepumu ir lengvai
įsigeria į odą [16].
Geliai yra puskietės sistemos, sudarytos iš neorganinių arba organinių molekulių, į kurias
įterpiama gelifikuojanti medžiaga ir tuomet įvyksta gelifikacija [14]. Kaip gelifikuojančios medžiagos,
gali būti naudojamos sintetinės makromolekulės, tokios kaip: karbomeras 934, celiuliozės dariniai (pvz.
karboksimetilceliuliozė, hidroksipropilmetilceliuliozė), natūralios gumos (pvz. tragakanto). Geliai
formuojami su didelios molekulinės masės organiniais junginiais disperguojant juos gelinėje fazėje (pvz.
kaitinant krakmolą), keičiant pH (pvz. su karbomerais) [18]. Gelių pagrindai gali būti lipofiliniai arba
hidrofiliniai [14]. Geliai turi pranašumų lyginant su tepalais, nes yra nelipnūs, nesudėtingai pagaminami
ir išlaiko estetinę išvaizdą. Jų didžiausias trūkumas yra ribotas panaudojimas įterpiant hidrofobinius
vaistinius preparatus [21, 22].
Pastos sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 proc. sausų medžiagų, kurios yra smulkiai disperguotos
[14]. Jos gaminamos panašiai kaip tepalai, tiesiogiai maišant arba kaitinant fazes. Dėl savo lipnumo
pastos išlieka užtepimo vietoje ilgesnį laiką ir ilgiau absorbuojamos odos [18].
Šutekliai yra sudaryti iš hidrofilinio, šilumą laikančio pagrindo. Ten laikomos disperguotos
kietos arba skystos veikliosios medžiagos. Jos dažniausiai yra plonai paskleidžiamos ant tam tinkamo
tvarsčio ir pašildomos prieš dedant ant odos.
Vaistiniai pleistrai yra lankstūs preparatai, turintys vieną ar daugiau veikliųjų medžiagų. Jie ir
palaiko veikliosios medžiagos glaudų sąlytį su oda taip, kad lėtai rezorbuotųsi arba veiktų kaip
apsauginė, arba keratolitinė priemonė [20].
Vaistinių medžiagų įsiskverbimui į odos epidermį, dermos ir poodinius sluoksnius turi įtakos
vaistinės medžiagos fizikinės ir cheminės savybės, nešiklio savybės bei odos būklė. Dauguma vaistinių
medžiagų savaime neprasiskverbia pro odos raginį sluoksnį, todėl papildomai naudojamos skvarbą
gerinančios medžiagos arba fizikiniai metodai (pvz. ultragarsas). Dažniausiai skvarbą gerinančios
medžiagos yra tirpikliai arba paviršiui aktyvios medžiagos, tačiau yra ir tokių, kurios nepatenka į šias
kategorijas [15].
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Puskiečiai vaistiniai preparatai turi atitikti keliamus reikalavimus, užtikrinant jų kokybę. Tiriant
vaistinius puskiečius preparatus, reikia įvertinti veikliosios medžiagos kiekybę bei poveikį, preparato
homogeniškumą, dalelių dispersiškumą, pH, stabilumą, biopraeinamumą, taip pat preparatas turi atitikti
mikrobiologinius rodiklius [14].

1.5. Emulsiniai pagrindai
Emulsiniai pagrindai yra difiliniai, pasižymi hidrofilinėmis ir lipofilinėmis savybėmis. Jie
sudaryti iš dviejų nesimaišančių fazių (aliejus ir vanduo). Viena iš fazių yra disperguojama lašelių
pavidalu kitoje fazėje ir stabilizuojama naudojant paviršiui aktyvias medžiagas, emulsiklius ir tirštiklius
[17]. Kai emulsijoje vanduo disperguojamas aliejuje, gaunama a/v arba pirmo tipo emulsija. Taip pat
atvirkščiai, kuomet aliejus yra disperguojamas vandenyje, gaunama v/a, arba antro tipo emulsija [14].
Be to, yra dvi emulsijų kategorijos: makroemulsijos ir mikroemulsijos. Makroemulsijos yra
termodinamiškai nestabilios ir kinetiškai stabilizuojamos keičiant temperatūrą, maišymo greitį.
Mikroemulsijos yra termodinamiškai stabilios ir iškart suformuojamos esant reikiamai paviršiui aktyvių
medžiagų koncentracijai. Tinkamos paviršiui aktyvios medžiagos gali būti parinktos remiantis HLB
(hidrofiliniu – lipofiliniu balansu). Aktyvus ingredientas yra tirpinamas aliejinėje arba vandeninėje
fazėje arba gali būti įterpiamas suspensijos pavidalu [17].
Lyginant emulsinius pagrindus, emulsijos a/v (pirmo tipo) yra mažiau stabilios negu v/a
emulsijos (antro tipo) dėl sedimentacijos bei agregacijos procesų jose. Nustatant HLB skaičių, galima
vertinti emulsiklių, naudojamų emulsijų gamyboje, veiksmingumą. Emulsikliai naudojami v/a tipo
emulsijoms yra paviršiui aktyvios medžiagos, su mažu HLB, pavyzdžiui, tvinai ir spanai [12].
Emulsijos iš prigimties yra termodinamiškai nestabilios, tad svarbu suprasti nestabilumo
procesus, siekiant užtikrinti jų kokybę. Keli nestabilumo procesai gali įvykti emulsijose, priklausomai
nuo dalelių dydžio, jų pasiskirtymo ir tankumo. Išskiriami 6 agregatiniai emulsijų nestabilumo
procesai:
1.

Sedimentacija

2.

Kremėjimas

3.

Koalescencija

4.

Flokuliacija

5.

Disproporcionavimas

6.

Fazių inversija [19].
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1.6. Hidrogelių apžvalga
Hidrogelis yra vandenyje netirpių polimero grandinių trimatis tinklas, kurio tarpai užpildyti
dideliu vandens kiekiu (80-90 proc.). Tai preparatai, kurių pagrindus dažniausiai sudaro vanduo,
glicerolis ar propilenglikolis, gelifikuoti atitinkamomis gelifikuojančiomis medžiagomis, pvz.,
krakmolu, celiuliozės dariniais, karbomerais ir magnio-aliuminio silikatais. Hidrogeliai gali būti
chemiškai stabilūs arba degraduoti ir palaipsniui suirti. Hidrogelių privalumai yra galimybė suteikti
prailgintą vaisto poveikį, ko pasekoje išlaikoma didelė aktyvios medžiagos koncentracija ir ilgesnis
lokalus poveikis [24]. Taip pat jie neturi tokio lipnumo, kaip kitos pusiau kietos vaistų formos, pvz.
kremai ir tepalai [25]. Hidrogeliai yra plačiai panaudojami farmacijoje dėl savo panašumo į natūralius
audinius bei biosuderinamumo dėka didelės vandens koncentracijos juose [26].
Jie gali būti pagaminti iš beveik visų vandenyje tirpių polimerų, todėl yra didelis sudėčių
pasirinkimas. Taip pat hidrogeliai gali būti suformuojami įvairių fizinių formų, įskaitant plokštes,
mikrodaleles, nanodaleles, taip pat gali sudaryti plėveles. Šie geliai gali būti gaminami iš želatinos,
celiuliozės darinių, polivinilo alkoholio, akrilato polimerų bei kopolimerų [27].
Hidrogeliai gali būti gaunami iš sintetinių arba natūralių polimerų. Sintetiniai polimerai yra
hidrofobiniai ir chemiškai stipresni, lyginant su natūraliais polimerais. Jų mechaninė jėga pasižymi mažu
degradacijos laipsniu, taip pat suteikia didesnį patvarumą. Hidrogeliai gali būti gaminami keliais
skirtingais metodais. Jie gali būti ruošiami iš monomerų, pre-polimerų ir jau esančių hidrofilinių
polimerų [28].
Hidrogeliuose pastebimas didelis tūrio pasikeitimas esant mažiems aplinkos pokyčiams,
tokiems kaip pH, joninė jėga, temperatūra, elektros laukas, tirpiklis arba magnetinis laukas. Pagal ryšius,
kuriuos hidrogeliai sudaro susiformavimo metu, jie gali būti skirstomi į fizinius ir cheminius hidrogelius.
Fiziniai hidrogeliai sudaromi dėl silpnų ryšių, kurie atsiranda jungiantis molekulėms ir antrinių ryšių,
kuriuos sudaro joniniai ir vandeniliniai ryšiai. Šie ryšiai fiziniuose hidrogeliuose yra grįžtami dėl laisvų
grandinių galų. Tokius gelius galima ištirpinti keičiant aplinkos sąlygas, tokias kaip pH, tirpalo joninę
jėgą arba temperatūrą. Kitą vertus, cheminiai hidrogeliai yra ilgalaikiai, nes juose esančios jungtys yra
kovalentinės. Fiziniai hidrogeliai turi privalumų, lyginant juos su cheminiais hidrogeliais: mažesnis
toksiškumas, atsakas į stimulą, galimybė suformuoti gelius in situ [29, 30].
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1.7. Emulgelių apžvalga
Kai geliai ir emulsijos sumaišomi kartu, gaunama vaisto forma vadinama emulgeliu.
Gelifikuojančios medžiagos panaudojimas vandeninėje fazėje paverčia emulsiją emulgeliu. A/v ir v/a
emulsijos gali būti panaudojamos skirtingiems vaistams, naudojamiems odos paviršiuje, įterpti, sudarant
emulgelius. Emulgeliai turi keletą dermatologijoje naudingų savybių: yra nesiriebaluojantys, lengvai
tepasi, lengvai nuplaunami, turi ilgą galiojimo laikotarpį, yra skaidrūs ir tuo pačiu turi priimtiną išvaizdą
[30]. Lyginant emulgelius su kitomis pusiau kietomis vaistų formomis, tokiomis kaip kremai ir tepalai,
emulgeliai pasižymi geresniu stabilumu. Kremuose pagrindinė problema yra fazių inversija, o tepaluose
galimas aliejaus atsiskirimas. Šių problemų emulgeliuose paprastai nepasitaiko [31].
Emulgeliai paprastai yra formuojami maišant aliejų su vandeniu ir poto įterpiant gelifikuojančią
medžiagą (4 pav.). Tokia forma dažnai būna termodinamiškai nestabili, ir stabilumo padidinimui
dedamos emulsifikuojančios medžiagos tinkamu kiekiu. Tai sumažina paviršiaus trintį tarp aliejaus ir
vandeninės fazių ir to pasekoje emulgelis tampa termodinamiškai stabilus. Taip pat gamybos metu
panaudojamos klampą didinančios medžiagos, kurios įterpiamos vandeninėje fazėje [32].
Svarbu tinkamas emulsiklio parinkimas, kuris turėtų reikiamą HLB reikšmę ir sudarytų stabilią
emulsiją [33]. Nejoninės paviršiui aktyvios medžiagos pvz. tvinai, kurie turi HLB reikšmę virš 9, gali
būti panaudojami gaminant a/v emulsijų tipo emulgelius, o lipofilinės paviršiui aktyvios medžiagos,
kurių HLB reikšmė mažesnė už 9, naudojami v/a emulgelio sistemoms sudaryti.
Gelifikuojančios medžiagos naudojamos emulgelio gamyboje, suteikia emulgeliui būdingą
stabilumą. Šios medžiagos yra dviejų tipų natūralios arba sintetinės kilmės. Gelifikuojanti medžiaga turi
įtakos vaistinės medžiagos atpalaidavimui iš emulgelio. Taip pat gelifikuojančios medžiagos parinkimas
ir jos koncentracija turi įtakos klampumui [34].

4 pav. Emulgelio gamyba
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1.8. Medžiagos naudotos pusiau kietų preparatų modeliavime
Vynuogių sėklų aliejų vidutiniškai sudaro 90% polisočiųjų ir monosočiųjų riebalų rūgščių.
Pagrindą sudaro linoleno rūgštis (58–78%), taip pat yra oleino rūgšties (3–15%) ir mažas kiekis sočiųjų
riebalų rūgščių (10%). Nerafinuotą aliejų sudaro bioaktyvūs junginiai, gausu tokoferolių (5–52 mg/100
g) ir kitų fenolinių junginių. [35]. Vynuogių sėklų aliejus turi sveikatai naudingų savybių ir laikomas
antioksidantu dėl savo sudėties [36].
Glicerolis yra skaidrus, bespalvis, bekvapis, klampus higroskopinis skystis, turintis saldų skonį.
Naudojamas, kaip antimikrobinis konservantas, emolientas, drėkiklis, plastifikatorius bei tirpiklis.
Glicerolis gali kristalizuotis laikomas žemoje temperatūroje ir kristalai neištirpsta pakaitinus iki 208°C.
Jis turi būti laikomas orui nepralaidžioje talpyklėje, vėsioje, sausoje vietoje. Glicerolis naudojamas
daugelyje farmacinių formų, įskaitant peroraliai, ant akių, ant odos bei parenteraliai. Naudojamas
preparatuose ant odos ir kosmetikoje dažniausiai dėl drėkinančių savybių. Glicerolis naudojamas kaip
tirpiklis kremuose ir emulsijose. Jis gali būti naudojamas geliuose, taip pat naudojamas pleistruose [37].
„Lanette“ yra cetilsterilo alkoholis, balta medžiaga, dribsnių, plokštelių arba granulių pavidalu.
Jis turi charakteringą saldų kvapą. Kaitinant, cetilsterilo alkoholis išsilydo į skaidrią, bespalvią arba
šviesiai geltoną masę. Tai yra mišinys alifatinių alkoholių, susidedančių iš sterilo (C18H38O) ir cetilo
(C16H34O) alkoholių. Proporcija sterilo ir cetilo alkoholių vyruoja apie 50-70% sterilo alkoholio ir 2035% cetilo alkoholio. Dermatologiniuose preparatuose cetilosterilo alkoholis didina klampą ir yra
emulsiklis a/v ir v/a emulsijose. Jis stabilizuoja emulsiją ir sumažina reikamą kiekį paviršiui aktyvios
medžiagos, kad suformuoti stabilią emulsiją [37].
Fenoksietanolis yra bespalvis, šiek tiek klampus skystis su silpnu maloniu kvapu ir deginančiu
skoniu. Jis yra antimikrobinis konservantas naudojamas kosmetikoje ir dermatologiniuose preparatuose
0,5% ir 1,0% koncentracijomis, taip pat gali būti naudojamas kaip antimikrobinis koncervantas
vakcinose. Fenoksietanolio antmikrobinis aktyvumas išlieka dideliame pH intervale prieš Pseudomonas
aeruginosa ir mažesnį poveikį turi Proteus vulgaris bei kitiems Gram-neigiamiems organizmams.
Medžiaga gerai tirpsta acetone, etanolyje (95 proc.), glicerolyje, o dalinai tirpsta izopropilo palmitate,
mineraliniuose aliejuose, alyvuogių, riešutų aliejuje ir vandenyje. Fenoksietanolis naudojamas su kitais
konservantais, tokiais kaip parabenais, kad užtikrinti didelio spektro antimikrobinį aktyvumą [37].
Trietanolaminas (trolaminas, TEA) – tai yra skaidrus, bespalvis arba šviesiai geltonas klampus
skystis, turintis silpną amoniako kvapą. Tai yra mišinys bazių, daugiausia nitrilotrietanolio, tačiau jame
taip pat yra iminobisetanolio (dietanolamino) ir maži kiekiai aminoetanolio (monoetanolamino). Kai
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trietanolaminas sumaišomas su vienodu kiekiu riebalų rūgštimis, pvz. stearino rūgštimi arba oleino
rūgštimis, trietanolaminas suformuoja anioninį muilą esant 8 pH. Dėl šios savybės jis yra naudojamas
kaip emulsiklis gaminant stabilias a/v emulsijas. Trietanolaminas druskų forma taip pat naudojamas
injekciniuose tirpaluose, skirtiems lokaliai analgezijai [37].
„Pelumen“ yra didelės molekulinės masės poliakrilo rūgščių polimeras, kitaip vadinamas
karbomeru. Karbomerai yra baltos spalvos higroskopiški milteliai, turintys silpną kvapą. „Pemulen“ yra
polimerinis emulsiklis. Priklausomai nuo skirtingos strukūros ir fizikocheminių savybių, yra kelių
skirtingų rūšių. Šie karbomerai yra naudojami skystose ir pusiau kietose vaistų formos dėl galimybės
keisti reologines savybes. „Pelumen“ panaudojamas šiose vaistų formose: kremai, geliai, tepalai,
naudojami ant akių, ant odos ir tiesiojoje žarnoje. Karbomero kopolimerai taip pat naudojami kaip
emulguojančios medžiagos a/v emulsijose išoriniam naudojimui [37, 38].
Šlapalas (urea) - yra potencialus emolientas ir keratolitinė medžiaga, dėl to šlapalas efektyvus
gydant odos ligas, susisjusias su odos išsausėjimu. Tai yra organinis junginys, kuriame prie karbonilo
grupės prijungtos dvi amino grupės. Fiziologiškai, šlapalas yra svarbus metabolizme ir azotą turinčių
junginių šalinime. Gali būti panaudojamas kaip proteolitinė medžiaga, kuri gali padėti panaikinti
negyvus audinius žaizdose, taip pat veikia kaip bakteriostatinė medžiaga odos žaizdose. Trūkumas:
didesnės koncentracijos (daugiau nei 10 proc.) skatina per didelį odos lupimąsi (veikia kaip
keratolitikas). Daugelis atliktų tyrimų teigia, jog šlapalas gerina veikliųjų medžiagų skvarbą per odą.
Ilgalaikis didelės koncentracijos šlapalo naudojimas gali sąlygoti odos suplonėjimą, bei erzinti odą.
Taip pat šlapalas gali keisti emulsijos pH bei spalvą [39].
Vitaminas E (α – tokoferolis) – tai yra skaidrus, bespalvis arba geltonai rudas klampus,
aliejingas skystis. α – tokoferolis yra stipriai lipofilinis junginys ir yra geras tirpiklis daugeliui prastai
tirpstančių medžiagų. Tokoferolių, naudojamų farmaciniams produktams, pagal aliejaus ir riebalų vertę
juose, naudojamos koncentracijos yra 0,001-0.05% v/v. Medžiagos antioksidacinis aktyvumas gali
padidėti įdedant aliejuje tirpių medžiagų, tokių kaip lecitinas ir askorbilo palmitatas. α – tokoferolis gali
būti naudojamas kaip efektyvus plastifikatorius. Jis yra naudojamas modeliuojant liposomas kaip
dermatologinius preparatus [37].
Natrio-karboksimetilceliuliozė (Natris-KMC) – glikolio rūgšties celiuliozės esterio natrio
druska. Ji yra miltelių arba skaidulų pavidalo, baltos spalvos, be kvapo ir skonio medžiaga. Jos tankis 1,59 g/cm3. Molekulinė masė – nuo 21 iki 500 kDž. Natris-KMC tirpsta šaltame ir karštame vandenyje
ir sudaro klampius tirpalus. Jie stabilūs šildant ir sterilizuojant. Gaminant natrio – KMC gelius, milteliai
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užpilami puse kiekio vandens, po valandos supilamas likęs vandens kiekis ir šildoma 50-70°C
temperatūroje, kol medžiaga ištirpsta [20].
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2. TYRIMO METODIKA
2.1. Tyrimo objektas:
Pusiau kieti odos preparatai su arbutinu: kremas, emulgelis ir hidrogelis.

2.2. Naudotos medžiagos:
Glicerolis (Sigma – Aldrich®, Izraelis)
± -α – tokoferolis (Carl Roth GmbH & Co KG, Vokietija);
Pemulen (Sigma – Aldrich®, JAV)
Lanette (Fisher Scientific, Jungtinė Karalystė)
Trietanolaminas 98 % (Sigma - Aldrich®, JAV);
Šlapalas (Sigma – Aldrich®, JAV)
Natrio-karboksimetilceliuliozė (Sigma – Aldrich®, Suomija);
Fenoksietanolis (Sigma – Aldrich®, JAV);
Vynuogių sėklų aliejus (UAB „Anira“, Lietuva);
Išgrynintas vanduo (Ph.Eur. 01/2008:0008, LSMU laboratorija);
α-arbutinas (Sigma – Aldrich®, JAV)
Etilo alkoholis 96 proc. (UAB „Stumbras“, Lietuva).

Reagentai:
DPPH• reagentas (Sigma – Aldrich chemie GmbH, Vokietija).

2.3. Tyrime naudota įranga:
Analitinės svarstyklės (Mettler Toledo, JAV);
Termometras (LCD Digital Portable Multi – Thermometer, Kinija);
Vandens vonelė (J. P. selecta, s.a., Ispanija);
Kaitinimo plytelė (,,Farel”, Lenkija);
Centrifuga („SIGMA3-18KS“, Vokietija);
Maišyklė ,,Unguator 2100” (Unguator technologie, Vokietija);
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Automatinės pipetės (Ependorf, Didžioji Britanija);
pH-metras pH/mV meter Delta OHM HD 2105.1 (Delta OHM, Italija);
Viskozimetras („ALPHA SERIES“ FUNGILAB, S.A., Ispanija);
Tekstūros analizatorius TA.XT.plus (Stable Micro Systems Ltd, Godalming, Surrey, Jungtinė
Karalystė);
Spektrofotometras (Shimadzu Europa GmbH, Vokietija);
Mikroskopas Motic® (Motic China Group Co., Ltd., Kinija);
Kiuvetės 1cm 4 ml talpos, kvarcinio stiklo (Vokietija);
Filtravimo popierius (Hahnemühle FineArt GmbH , Vokietija).
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2.4. Tyrimo atlikimo planas
Prieš pradedant modeliuoti puskiečius preparatas buvo sudarytas tyrimo atlikimo planas, kurio
laikantis, buvo sumodeliuoti puskiečiai preparatai su arbutinu ir įvertintas jų stabilumas. Tyrimo eigą
galima išskirti į dvi dalis. Pirmas etapas yra sumodeliuoto pagrindo gamyba, taip pat kokybės vertinimas
atliekant šiuos tyrimus: centrifugavimo, klampos, pH nustatymą, mikrosktruktūros nustatymą bei
tekstūros analizę. Antrame etape iš pasirinktų pagrindų buvo modeliuojamas pusiau kieti preparatai su
arbutinu ir vertinama jų kokybė. Kokybės vertinime buvo atliekami taip pat klampos, centrifugavimo,
pH, tekstūros tyrimai, kaip ir vertinant pagrindą bei antioksidancinis aktyvumas, arbutino kiekybinis
nustatymas, stabilumo tyrimai ir statistinė analizė. Atlikus kokybės tyrimus, gaunamas stabilus pusiau
kietas preparatas su arbutinu. Tyrimo atlikimo planas pavaizduotas 5 paveiksle.

Puskiečio produkto sudėties
modeliavimas
II

I

Preparato su arbutinu gamyba

Sumodeliuoto pagrindo gamyba

Klampos nustatymas

Kokybės vertinimas

Antioksidacinio
aktyvumo nustatymas

Centrifugavimas

pH reikšmės
nustatymas
Tekstūros analizė

Arbutino kiekybinis
nustatymas

Stabilumo tyrimai

Mikrostruktūra
5 pav. Tyrimo atlikimo planas

Statistinė analizė
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2.5. Puskiečių preparatų technologija
Emulsinis pagrindas buvo ruošiamas dviem būdais: rankiniu ir naudont maišyklę Unguator
2100. Gaminant emulsinį pagrindą kremui, aliejinė fazė buvo sudaryta iš vynuogių sėklų aliejaus,
„lanette“ ir vitamino E. Vandeninę fazę sudarė glicerolis, šlapalas, fenoksietanolis bei vanduo. Buvo
sumodeliuotos trys sudėtys tokiems pagrindams, kuriuose buvo keičiamas aliejinės fazės santykis,
atitinkamai 10%, 20% ir 30%. Aliejinė fazė, ruošiama porceliano lėkštelėje, buvo šildoma vandens
vonelėje 60-70°C temperatūroje, kol išsilydo „lanette“. Tokioje temperatūroje buvo kaitinama ir
vandeninė fazė ant kaitlentės. Vėliau vandeninė fazė mažomis proporcijomis pilama į aliejinę fazę ir
maišoma, kol susidaro emulsinis kremas ir jis pilnai atvėsinamas. Vitaminas E įterpiamas tik pabaigoje,
kai emulsija yra pakankamai atvėsusi. Su maišykle emulsinis pagrindas gaminamas analogiškai, taip pat
naudojant kaitinimą, supilant hidrofilinę ir lipofilinę fazes į maišymo indelius ir maišant 4 min., esant
1000 aps./min greičiui.
Gaminant emulgelį, aliejinę fazę sudarė vynuogių sėklų aliejus bei vitaminas E. Vandeninę fazę
sudarė „pemulen“, glicerolis, vanduo, trietanolaminas, šlapalas ir fenoksietanolis. Gelinę fazę sudarė
„pemulen“, glicerolis, vanduo ir trietanolaminas. Buvo sumodeliuotos trys emulgelių sudėtys, kuriuose
buvo keičiama aliejinė fazė, atitinkamai 10%, 20% ir 30%. Iš pradžių buvo gaminama gelinė fazė,
ištirpdžius vandenyje „pemulen“ ir glicerolį bei įlašinus trietanolamino tiek, kol susidarė gelinė
struktūra. Vėliau atitinkamai buvo paruoštos vandeninė ir aliejinė fazės, jos kartu sumaišomos ir tik tada
įlašinamas trietanolaminas, kol gaunama gelinė struktūra, kuri po to sumaišoma su geline faze ir
gaunamas emulgelis.
Hidrogelis buvo gaminamas panaudojant natrio-karboksimetilceliuliozę. Buvo sumodeliuoti
puskiečiai preparatai, kurie atitinkamai turėjo 4%, 5% ir 6% natrio-karboksimetilceliuliozės. Iš pradžių
vandenyje buvo ištirpinami šlapalas, fenoksietanolis bei glicerolis ir užbarstoma natriokarboksimetilceliuliozės, palaukiama, kol celiuliozės darinys išbrinksta. Vėliau gautas mišinys
maišomas porceliano lėkštutėje, pakaitinant iki 60-70°C temperatūros ir maišoma, kol mišinys atvėsta
ir gaunamas hidrogelis.
Vienodas kiekis arbutino puskiečiuose preparatuose buvo įterpiamas vandeninėje fazėje. Jis
ištirpinamas vandenyje prieš sumaišant vandeninę ir aliejinę fazes kremo ir emulgelio atveju. Arbutinas
kremo ir hidrogelio atveju su kitomis medžiagomis yra kaitinamas 60-70°C temperatūroje.
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2.6. Kokybės parametrų vertinimo metodai
2.6.1. Centrifugavimo testas
Buvo atliekamas centriguvimo testas, vertintant dispersinės terpės stabilumą. Naudojama
centrifuga („SIGMA3-18KS“). Testui atlikti buvo naudojami 2ml talpos mėgintuvėliai. Jie buvo
užpildyti pusiau kietu preparatu 2±0,02 g. Naudotas rotorius 12131, centrifugavimo režimas
3000aps/min, trukmė 5min, temperatūra 25°C. Po testo vertinama vizualiai, ar atsiskyrė fazės. Tyrimas
buvo atliktas šviežiems mėginiams, taip pat laikymo metu praėjus 1, 2, 3 mėnesiams.

2.6.2. Mikrostruktūros tyrimas
Pusiau kieto preparato mikrostuktūros tyrimas buvo atliekamas su mikroskopu, turinčiu
integruotą kamerą Motic® bei Motic programinę įrangą, vertinant šviežius mėginius ir laikymo metu
praėjus 1, 2, 3 mėnesiams. Naudotas 40X didinantis lęšis, o objektyvo didinimas l0 kartų, tai gaunamas
vaizdas padidintas 400 kartų. Vertinimas buvo atliekamas optiškai, stebėta ar pusiau kieti preparatai
išlaiko vienalytiškumą, ar neatsirado nestabilumo požymių, taip pat vertintas 6 emulsinių lašelių
skersmuo, išvedamas vidurkis. Tiriant produkto stabilumą lašelių dydžio matavimas yra svarbus, nes
jam kintant galima nustatyti emulsinės sistemos nestabilumą.

2.6.3. pH reikšmės nustatymas
pH reikšmės buvo nustatomos šviežių preparatu bei laikymo metu praėjus 1, 2, 3 mėnesiams.
Matavimui buvo paruošiami 5% tirpalai: paimama 2,5g tiriamojo pusiau kieto preparato, įdedama į
stiklinėlę ir ištirpinama 47,5ml vandenyje. Emulsinio kremo atveju, buvo pašildomas tirpalas, esant 6070°C temperatūrai, kad mėginys lengviau ištirptų. Atvėsus gauti tirpalai buvo filtruojami pro popierinį
filtrą ir tuomet matuojamas jų pH, naudojant ph-metrą pH/mV meter Delta OHM HD 2105.1. Prieš
kiekvieną matavimą pH-metro elektrodas plaunamas su distiliuotu vandeniu iki pastovios reikšmės. Į
tiriamojo mėginio indą buvo dedamas elektrodas taip, kad jį apsemtų. Matavimai buvo atliekami po 3
kartus (n=3), esant 20±2°C temperatūrai. Rezultatai buvo gaunami išvedant aritmetinį vidurkį su
paklaida.
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2.6.4. Klampos nustatymas
Sumodeliuotų pusiau kietų preparatų dinaminė klampa (Pa·s) buvo vertinama naudojant
viskozimetrą („ALPHA SERIES“). Mėginiai buvo įdedami į 50ml talpos indelius. Jie buvo statomi į
stabilią padėtį, pasirinktas L4 suklys, apsisukimų skaičius 10 aps./min., temperatūra 20±2°C,
eksperimento trukmė 2 min. Tyrimas atliekamas 3 kartus (n=3), išvedamas vidurkis, paskaičiuojamas
standartinis nuokrypis.

2.6.5. Tekstūros analizė
Tekstūros analizė buvo aliekama naudojant tekstūros analizatorių TA.XT plus (Stable Micro
Systems Ltd, Godalming, Surrey, Jungtinė Karalystė). Vienu testu buvo vertinamas tvirtumas, kohezija,
konsistencija, klampos indeksas bei kitu testu buvo vertinamas pusiau kieto preparato tepumas, nurodant
šlyties jėgą. Tyrimai buvo atliekami šviežių preparatų bei stabilumo laikymo metu po 1, 2 ir 3 mėnesių.
Naudojant programą „Exponent” buvo pasirinkti tyrimai, kurie skirti kosmetinių kremų vertinimui.
Leidžiantis strypeliui į tiriamąjį gelį, galima nustatyti gelio tvirtumą, apskaičiuojant maksimalią gelio
jėgą (g) bei nustatyti mėginio konsistenciją (g·sek). Kylant strypeliui į viršų yra nustatoma gelio kohezija
(g) ir klampos indeksas (g·sek). Pirmojo testo metu buvo pasirinktas darbinis režimas: atstumas 10,0
mm, greitis 3,0 mm/s. Matavimams mėginys buvo įdedamas į tam skirtą indą ir matuojant diskas
leidžiamas į indą. Taip pat analogiškai kitu testu (tepumo) matuota šlyties jėga (g·sek), pasirinktas
darbinis režimas: atstumas 10,0mm ir greitis 2,0mm/s. Rezultatai buvo pateikiami grafiku ir lentelėje
surašomi tyrimo duomenys. Tokių grafikų pavyzdžiai atitinkamai pateikiami 5 paveiksle ir 6 paveiksle.
Tyrimai buvo atliekami tris kartus (n=3) ir išvedami aritmetiniai vidurkiai.
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5 pav. Tekstūros analizės grafiko pavyzdys

6 pav. Tepumo testo grafiko pavyzdys

2.6.6. Antioksidacinio aktyvumo vertinimas
Antioksidacinis aktyvumas buvo nustatomas spektrofotometriškai, pagal DPPH laisvojo
radikalo surišimo metodiką. Ši metodika buvo sukurta Brand-Williams ir kiti (1995m.). Pagal metodiką,
panaudojamas stabilus DPPH laisvas radikalas, kuris turi ryškiai violetinę spalvą ir dėl jos junginys gali
būti išmatuojamas spektrofotometriškai. DPPH laisvasis radikalas reaguoja su antioksidacinių savybių
turinčiais junginiais ir violetinė spalva nublanksta. DPPH absorbcijos pokytis yra vertinamas kaip
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antioksidancinis aktyvumas [40, 41]. DPPH tirpalo paruošimas: atsveriama 0,01 g DPPH miltelių ir
tirpinama 250ml etanolyje. Gaunamas tirpalas 1 parą laikomas tamsiame buteliuke šaldytuve.
Mėginio paruošimas: paruošiamas 1mg/ml pusiau kieto preparato tirpalas, iš šio tirpalo
paruošiamas 80μg/ml etanolinis tirpalas, jis du kartus prafiltruojamas. Tuomet paimama 0,5ml tiriamojo
tirpalo ir 2,5ml DPPH tirpalo ir sumaišoma kiuvetėje. Palyginamasis tirpalas ruošiamas taip pat, tik
vietoj tiriamojo tirpalo su arbutinu, pilamas toks pat kiekis 96 % (v/v) etanolio. Gauti mėginiai 30min.
laikomi tamsoje, kol įvyksta reakcija. Absorbcija matuojama esant 515 nm bangos ilgiui, palyginamasis
tirpalas – etanolis. Tyrimas kartojamas 3 kartus (n=3). Antioksidacinis aktyvumas išreiškiamas
inaktyvuoto DPPH radikalo kiekiu, procentais pagal formulę:
𝐷𝑃𝑃𝐻 𝑖𝑛𝑎𝑘𝑡𝑦𝑣. 𝑝𝑟𝑜𝑐. =

𝐴0 − 𝐴𝑥
𝑥 100%
𝐴0

A0 – kontrolinio mėginio absorbcija (t = 0 min.)
Ax – tiriamojo mėginio absorbcija (t = 30 min.) [46].

2.6.7. Kiekybinis arbutino nustatymas
Kiekybinis nustatymas buvo atliekamas spektrofotometriškai, naudojant spektrofotometrą
(Shimadzu). Spektrofotometriškai matuojama kiek šviesos cheminė medžiaga absorbuoja. Matuojamas
šviesos intensyvumas, kuris eina per cheminės medžiagos tirpalą. Pagrindinis principas yra toks, kad
kiekvienas junginys sugeria arba praleidžia šviesą per tam tikrame diapazone esantį bangos ilgį [43].
Šiam metodui iš pradžių buvo sudaroma kalibracinė kreivė. Analitinėmis svarstyklėmis atsverta 100,0
mg (0,001 mg tikslumu) arbutino ir ištirpinta 100 ml išgryninto vandens. Gauto pradinio tirpalo
koncentracija – 1 mg/ml. Kalibracinei kreivei buvo gaminami 5 tirpalai iš 1mg/ml arbutino pradinio
tirpalo. Skiedžiant atitinkamus kiekius pradinio tirpalo su vandeniu, buvo gauti 20μg/ml, 40μg/ml,
60μg/ml, 80μg/ml ir 100μg/ml standartiniai tirpalai. Matuojama absorbcija, esant 284 nm bangos ilgiui,
gautas kalibracinis grafikas (6 pav.). Kalibracinė kreivė sudaryta iš vidutinių reikšmių, naudojantis
lygtimi Abs = K1C+K0, koeficientas K1=1,037e-2, K0=e, c- tirpalo koncentracija, Abs – absorbcija.
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7 pav. Kalibracinė kreivė pagal arbutiną
Tiriamasis tirpalas paruošiamas paimant 1g tiriamojo pusiau kieto preparato, skiedžiant jį su
vandeniu, kol gaunamas 1mg/ml tirpalas. Tuomet paėmus 1ml šio tirpalo, skiedžiama su vandeniu iki
125ml. Naudojantis kalibracine kreive, spektrofotometru nustatyta paruošto tirpalo koncentracija pagal
arbutiną. Visi matavimai kartojami 3 kartus (n = 3).

2.6.8. Stabilumo tyrimai
Farmacinio preparato stabilumas yra išreiškiamas, kaip gebėjimas, išlikti nepakitusiu tapatumu,
aktyvumu ir grynumu per tam tikrą laiko tarpą. Vaisto stabilumas gali būti išskiriamas į tris kategorijas:
cheminis, fizikinis ir mikrobiologinis. Vaisto forma turi įtakos vaisto degradacijos procesui. Gali būti
atliekami realaus laiko arba pagreitinti stabilumo tyrimai.

Pagreitintuose stabilumo tyrimuose

naudojamos stresinės sąlygos, pvz. aukštesnė temperatūra, pakeistas pH. Remiantis Tarptautinės
harmonizacijos Konferencijos (ICH) gairėmis, stabilumo tyrimo tikslas yra parodyti, kaip keičiasi
vaistinių produktų kokybė bėgant laikui, veikiant aplinkos faktorių, tokių kaip temperatūra, pH, šviesa
[42].
Stabilumo tyrimų metu mėginiai buvo laikomi kambario temperatūroje (25±2°C). Stabilumas
tirtas šviežiai pagamintiems preparatams ir praėjus 1, 2 ir 3 mėnesiams po pagaminimo. Tirti kokybės
parametrai: pH, klampa, antioksidacinis aktyvumas, tekstūra, mikrostruktūra, kiekybė bei atliktas
centrifugavimo testas.
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2.6.9. Statistinė analizė
Statistinė analizė buvo atliekama naudojant Microsoft® Office Excel 2013. Išvesti aritmetiniai
vidurkiai bei apskaičiuotas standartinis nuokrypis. Rezultatai laikomi statistiškai patikimais, kai p<0,05.
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3. REZULTATAI
3.1. Pusiau kieto preparato sudėties sudarymas
Pusiau kieti preparatai buvo gaminami pagal 2.5. skyriuje aprašytą pagrindų gamybą. Iš pradžių
buvo parinktos 3 sudėtys, pagal kurias buvo gaminami skirtingų formų pusiau kieti preparatai: kremas,
emulgelis ir hidrogelis. Šios sudėtys buvo varijuojamos keičiant vandeninės ir aliejinės fazes santykį
kremo ir emulgelio atveju bei keičiant natrio-karboksimetilceliuliozės kiekį hidrogelyje. Iš viso buvo
sumodeliuoti 9 mėginiai: 10%, 20%, 30% kremai; 10%, 20%, 30% emulgeliai ir 4%, 5%, 6% hidrogeliai.
Visos sudėtys pateikiamos 1 lentelėje. Iš mėginių vėliau buvo pasirinkti 3 priimtinos konsistencijos
pusiau kieti preparatai. Gaminant preparatus pastebėta, kad mažinant aliejaus kiekį ir didinant vandens,
gaunami minkštesnės konsistencijos pusiau kieti preparatai. Taip pat pastebėta, kad didinant natriokarboksimetilceliuliozės kiekį, gaunami klampesni pusiau kieti preparatai. Bandyta pagaminti pusiau
kietus preparatus naudojant polisorbatą 80 (Tween 80), tačiau gauti per skysti preparatai. Nors ši
medžiaga pasižymi geromis emulsuojančiomis savybėm, tačiau nedidina klampos. Visuose
preparatuose, kaip konservantas buvo naudojamas fenoksietanolis. Preparatuose, kuriuose buvo aliejinė
fazė, įterpiamas α - tokoferolis, kaip aliejinę fazę stabilizuojanti medžiaga. Taip pat visuose mėginiuose
buvo nuspręsta įterpti po 2% šlapalo, siekiant padidinti arbutino skvarbą ir suteikti preparatams drėgmės
kiekį odoje išlaikantį poveikį.
1 lentelė. Visų gamintų pagrindų sudėčių lentelė, proc.
Ingredientas

Kremas-1

Kremas-2

Kremas-3

Emulgelis-1

Emulgelis-2

Emulgelis-3

Hidrogelis-1

Hidrogelis-2

Hidrogelis-3

Vynuogių sėklų al.

6

13

20

9

19

29

-

-

-

Lanette

3

6

9

-

-

-

-

-

-

Vit. E

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Glicerolis

5

5

5

5

5

5

10

10

10

Šlapalas

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fenoksietanolis

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Distiliuotas vanduo

82

72

62

81,5

71,5

61,5

82

81

80

Pemulen

-

-

-

0,5

0,5

0,5

-

-

-

Trietanolaminas

-

-

-

q.s

q.s

-

-

-

Natriokarboksimetilceliuliozė

-

-

-

-

-

4

5

6

-
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Pagaminus pagrindus, buvo atliekami tyrimai, siekiant išsirinkti tinkamiausias sudėtis, į kurias
vėliau įterpiama veiklioji medžiaga – arbutinas. Atlikti tyrimai pagrindams su rezultatais pateikiami 2,
3 ir 4 lentelėse.
2 lentelė. Kremų pagrindų tyrimų rezultatai
Kokybės vertinimo
parametrai
Centrifugavimas 3000
aps./min.
Centrifugavimas 10000
aps./min.
pH reikšmė
Tvirtumas (g)
Konsistencija(g·sek)

Kremas-1

Kremas-2

Kremas-3

Fazės
neatsiskyrė
Fazės
neatsiskyrė
6,8±0,10
160,69±13,24
705,89±42,8

Fazės
neatsiskyrė
Fazės
neatsiskyrė
6,57±0,15
274,19±15,43
1245,59±52,13

Fazės
neatsiskyrė
Fazės
neatsiskyrė
6,79±0,18
675,28±32,82
2798,33±63,43

Kohezija (g)

-114,43±12,78

-220,73±22,78

-582,46±35,24

Klampos indeksas (g·sek)

-334,40±34,22

-496,37±30,18

-836,63±42,12

Klampa (Pa·s)

10,775±2,32

15,417±4,34

29,319±5,82

Šlyties jėga (g·sek)

14,88±2,14

35,77±5,43

79,36±7,82

Mikroskopinis vaizdas

3 lentelė. Emulgelių pagrindų tyrimų rezultatai
Kokybės vertinimo parametrai

Emulgelis-1

Emulgelis-2

Centrifugavimas 3000
aps./min.

Fazės
neatsiskyrė

Fazės
neatsiskyrė

Centrifugavimas 10000
aps./min.
pH matavimas

Fazės atsiskyrė

Fazės atsiskyrė

6,65±0,15

5,20±0,08

Emulgelis-3
Fazės pradėjo
atsisluoksniuot
i
Fazės
atsiskyrė
6,30±0,18

Tvirtumas (g)

207.52±14,12

108,74±12,34

223,67±15,67

Konsistencija (g·sek)

842,23±38,12

480,05±15,43

957,26±39,17

Kohezija (g)

-117,78±13,28

-61,68±11,22

-144,81±15,78

Klampos indeksas (g·sek)

-376,06±33,12

-236,53±23,18

-211,28±22,65

Klampa (Pa·s)

6,118±1,15

6,380±1,28

7,547±1,72

Šlyties jėga (g·sek)

82,17±10,28

55,76±8,52

56,82±8,63

Mikroskopinis vaizdas
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4 lentelė. Hidrogelių pagrindų tyrimų rezultatai
Kokybės vertinimo
parametrai

Hidrogelis-1

Hidrogelis-2

Hidrogelis-3

pH matavimas

6,28±0,12

6,52±0,17

6,59±0,17

Tvirtumas (g)

166,10±12,32

447,72±17,23

1085,90±26,19

Konsistencija (g·sek)

690,75±22,13

1723,48±40,18

4255,46±105,52

Kohezija (g)

-105,18±13,24

-256,16±25,76

-602,89±42,12

Klampos indeksas (g·sek)

-217,18±18,09

-614,11±35,43

-1536,62±89,14

Klampa (Pa·s)

10,655±2,12

20,838±4,54

62,682±10,67

Šlyties jėga (g·sek)

190,73±13,45

170,81±12,83

602,35±17,76

Iš pradžių buvo atliekamas centrifugavimo testas: naudojant 3000aps/min greitį, 10%, 20%,
30% kremai bei 10% ir 20% emulgeliai išlaikė sistemos stabilumą atliekant testą, tačiau 30% emulgelyje
fazės pradėjo atsiskirti. Taip pat buvo vertinamas centrifugavimo testas kritinėmis sąlygomis
10000aps/min, jo metu visi emulgeliai atsiskyrė. Toliau buvo vertinamas pH: 10% kremas turėjo gan
didelį pH – 6,80, kitų mėginių pH svyravo tarp 5,20 – 6,79. Laikant mėginius 1 mėnesį išvaizdos pokyčių
mėginiuose nepastebėta, tačiau 30% emulgelyje buvo pastebėti aliejaus atsiskyrimo požymiai. Vertinant
tekstūrą su tekstūros analizatoriumi bei mikroskopavimo rezultatus, buvo pasirinkti mėginiai: 20%
kremas (kremas-2), 20% emulgelis (emulgelis-2) bei 5% hidrogelis (hidrogelis-2). Į juos buvo
įterpiamas vienodas 1 proc. arbutino kiekis.

3.2. Šviežiai pagaminto pusiau kieto preparato kokybės tyrimai
Pagaminti mėginiai su arbutinu: kremas, emulgelis ir hidrogelis. Sudėtys pateiktos 5 lentelėje.
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5 lentelė. Pusiau kietų preparatų su arbutinu sudėtys, proc.
Ingredientas
Vynuogių sėklų aliejus
Lanette
Vit. E
Glicerolis
Šlapalas
Distiliuotas vanduo
Fenoksietanolis
Pemulen
Trietanolaminas
Natriokarboksimetilceliuliozė
Arbutinas

Kremas
13
6
1
5
2
71
1
-

Emulgelis
19
1
5
2
70,5
1
0,5
q.s.
-

Hidrogelis
10
2
81
1
5

1

1

1

Pagaminti pusiau kieti preparatai su arbutinu buvo paliekami stabilumo tyrimams. Stabilumas
vertintas praėjus 1, 2 ir 3 mėnesiams.

3.3. Šviežiai pagamintų mėginių centrifugavimo testas
Centrifugavimo testas atliktas siekiant įvertinti pusiau kietų dispersinių formų stabilumą.
Tyrimas atliktas naudojant centrifugą, pagal nurodytą metodiką 2.6.1. skyriuje. Atlikus testą nustatyta,
jog pusiau kietos emulsinės a/v sistemos su arbutinu (kremas ir emulgelis)

išlieka stabilios

centrifuguojant 3000 aps/min, 5 minutes, esant 25ºC temperatūrai (8 pav.).

8 pav. Šviežiai pagamintų emulsinių mėginių centrifugavimo rezultatai. Atitinkamai kremas ir
emulgelis.
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3.4. Šviežiai pagamintų mėginių pH reikšmės nustatymas
Vertinant pusiau kietų preparatų kokybę, svarbu atsižvelgti į pH reikšmę. pH tyrimas atliktas
pagal metodiką nurodytą 2.6.3. skyriuje, matavimai kartoti 3 kartus (n=3). Rezultatai pateikti 6 lentelėje.
6 lentelė. Šviežiai pagamintų mėginių su arbutinu pH vertės
Mėginys
pH vertė

Kremas
6,64±0,06

Emulgelis
5,19±0,01

Hidrogelis
6,55±0,04

pH vertė šviežiai pagamintuose preparatuose svyravo nuo 5,19±0,01 iki 6,64±0,04. Mažiausią
reikšmę turėjo emulgelis, o didžiausią - hidrogelis. Nustatytos terpės yra tinkamos tepti ant odos ir
neturėtų jos dirginti bei arbutinas, esant pH 4 – 8, išlieka stabilus [13]. Lyginant preparatų su arbutinu ir
jų pagrindų pH reikšmes (2 priedas), statistiškai reikšmingo skirtumo nėra (p>0,05). Tad galima teigti,
jog arbutinas nedaro įtakos pusiau kieto preparato pH reikšmei.

3.5. Šviežiai pagamintų mėginių klampos nustatymas
Toliau buvo vertinama klampa, siekiant įvertinti pusiau kietų preparatų kokybę. Tyrimas
atliktas pagal 2.6.4. skyriuje nurodytą metodiką. 9 paveiksle pateiktos klampos matavimo rezultatai,
Pa·s.

9 pav. Šviežiai pagamintų mėginių klampos vertinimas (Pa·s)
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Nustatyta, jog mažiausiai klampus yra emulgelis (8,225±0,52 Pa·s), o klampiausias hidrogelis
(25,969±0,63 Pa·s) bei vidutiniškai klampus kremas (14,544±0,44 Pa·s). Taip pat nustatyta, jog visi
mėginiai statistiškai reikšmingai vienas nuo kito skyrėsi (p<0,05).

3.6. Mikroskopinis šviežiai pagamintų mėginių vaizdas
Tyrimas buvo atliekamas pagal 2.6.2. skyriuje nurodytą metodiką. Atliekant tyrimą
mikroskopu, padidinta 400 kartų (11 pav.) bei nustatytas dalelių skersmuo emulsiniuose pagrinduose.

Kremas

Emulgelis

11 pav. Emulsinių sistemų mikroskopinis vaizdas (padidinta 400x)
Emulgelyje mėginyje emulsiniai lašeliai yra didesni ir retesni negu kreme. Kreme dalelių
perimetras svyruoja nuo 12,5μm iki 186,6 μm. Emulgelyje dalelių dydis svyruoja atitinkamai nuo 15,3
μm iki 217,1 μm. Vidutinis dalelių skersmuo kreme – 48,86 ± 1,8 μm , emulgelyje – 59,65 μm ± 1,3 μm.
Skirtingam vidutiniam dalelių skersmeniui įtakos galėjo turėti maišymo greitis, kadangi šie mėginiai
buvo maišomi rankiniu būdu. Taip pat įtakos galėjo turėti ir ingredientai įeinantys į sudėtį, kadangi
sudėtys yra skirtingos, nors aliejaus kiekis vienodas.

3.7. Šviežiai pagamintų mėginių tekstūros analizė
Tekstūros analizė atlikta pagal 2.6.5. skyriuje nurodytą metodiką. Tyrimo metu vertinamos šios
tekstūros savybės: tvirtumas, konsistencija, kohezija, klampos indeksas bei tepumas. Rezultatai
pateikiami 12, 13, 14, 15, 16 paveiksluose.
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12 pav. Šviežiai pagamintų mėginių tvirtumo tyrimo rezultatai (g)
Tvirtumas nusako jėgą (g), reikalingą mėginių deformacijai. Iš pateiktų rezultatų matyti, jog
mėginių tvirtumas skyrėsi ir svyravo nuo 191,45g ± 18,21g (emulgelis) iki 578,93g ± 23,22g
(hidrogelis).

13 pav. Šviežiai pagamintų mėginių konsistencija (g·sec)
Atlikus tekstūros tyrimą, konsistencijos rezultatai buvo nuo 823,64 g·sec ± 33,06 g·sec
(emulgelis) iki 2270,27 g·sec ± 54,23 g·sec (hidrogelis).
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14 pav. Šviežiai pagamintų mėginių kohezija (g)
Iš pateiktų rezultatų matyti, kad šviežiai pagamintuose mėginiuose išmatuotos kohezijos
reikšmės nuo -55,86g ± 4,13g (emulgelis) iki -265,09g ± 16,24 g (hidrogelis).

15 pav. Šviežiai pagamintų mėginių klampos indeksas (g·sec)
Šviežių mėginių klampos indeksas svyravo nuo -191,04 g·sec ± 10,19 g·sec (kremas) iki 583,52 g·sec ± 7,88 g·sec (hidrogelis).
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16 pav. Šviežiai pagamintų mėginių šlyties jėga (g·sec)
Tepumo testu parodoma, kaip lengvai pusiau kietas preparatas yra tepamas ant odos. Atlikus
tepumo testą, nustatyta šlyties jėga svyravo nuo 17,81 g·sec ± 0,34 g·sec (hidrogelis) iki 55,76 g·sec ±
6,68 g·sec (emulgelis).

3.8.

Šviežiai

pagamintų

mėginių antioksidacinis

aktyvumas

lyginant su

kontrolinėmis grupėmis
Siekiant įvertinti, ar pagaminus preparatus, arbutinas juose išlieka, atliktas antioksidacinio
aktyvumo vertinimas. Antioksidacinis aktyvumas nustatytas pagal 2.6.6. skyriuje aprašytą metodiką.
Kremas, emulgelis ir hidrogelis buvo lyginami su atitinkamais pagrindais, kremu-2, emulgeliu-2 bei
hidrogeliu-2 ir su arbutino 1mg/ml lyginamuoju tirpalu. Rezultatai pateikti 10 paveiksle, tyrimai kartoti
3 kartus (n=3) ir išvestas aritmetinis vidurkis.
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10 pav. Šviežiai pagamintų pusiau kietų preparatų su arbutinu ir lyginamųjų tirpalų antioksidacinio
aktyvumo rezultatai
Vertinant antioksidacinį aktyvumą tarp mėginių su arbutinu, rezultatai gauti skirtingi, nuo
63,67% ± 0,94% (kremas) iki 74,33% ± 0,47% (hidrogelis). Statistiškai reikšmingas antioksidacinio
aktyvumo skirtumas matomas lyginant kremą su emulgeliu ir hidrogeliu (p<0,05). Lyginamasis arbutino
1mg/ml tirpalas pasižymėjo 90,7% ± 0,8% antioksidaciniu aktyvumu. Antioksidaciniam aktyvumui
įtakos galėjo turėti naudojamas vitaminas E ir vynuogių sėklų aliejus. Palyginamieji pagrindų mėginiai,
kuriuose jų buvo įdėta (kremas-2 ir emulgelis-2) pasižymėjo didesniu antioksidaciniu aktyvumu nei
hidrogelis-2, kuriame nėra vitamino E ir vynuogių sėklų aliejaus, tačiau pokytis nėra statistiškai
reikšmingas (p>0,05).

3.9. Arbutino kiekybinis nustatymas šviežiai pagamintuose mėginiuose
Kiekybiškai pusiau kieti preparatai su arbutinu buvo nustatomi naudojant spektrofotometrą ir
metodiką aprašytą 2.6.7. skyriuje. Nustatoma koncentracija pagal kalibracinę kreivę. Tyrimai buvo
atliekami 3 kartus (n=3) ir išvedamas vidurkis. Tyrimų rezultatai pateikti 17 paveiksle.
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17 pav. Šviežiai pagamintų mėginių su arbutinu kiekybinio nustatymo rezultatai (μg)
Kiekybiškai nustačius pusiau kietus preparatus su arbutinu, didžiausia arbutino koncentraciją
turėjo

hidrogelyje

–

945mg/ml

±5,06mg/ml,

mažiausią

koncentraciją

emulgelyje-

807mg/ml±.4,33mg/ml Emulgelis statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo kremo ir hidrogelio (p<0,05).
Kadangi pradinė arbutino koncentracija mėginiuose yra 1000mg/ml, arbutino kreme nustatyta 7,7 proc.
mažiau,

emulgelyje

19,3

mažiau

proc.

ir

hidrogelyje

5,5

proc.

mažiau.

3.10 PUSIAU KIETŲ PREPARATŲ STABILUMO TYRIMAI
3.10.1. Centrifugavimo testas stabilumo tyrimų metu
Norint įvertinti pusiau kietų preparatų stabilumą, buvo atliktas centrifugavmo testas naudojant
centrifugą SIGMA3-18KS. Centrifugavimo testu nustatyta, kad emulsinės sistemos išlieka stabilios
centrifuguojant 3000aps/min. greičiu, 5min., esant 25 ºC temperatūrai praėjus 1, 2 ir 3 mėnesiams po
pagaminimo. (7 lentelė)
7 lentelė. Centrifugavimo testo rezultatai stabilumo tyrimų metu
Mėginys

Kremas

Emulgelis

Šviežias

-

-

Po 1 mėn.

-

-

Po 2 mėn.

-

-
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Po 3 mėn.

-

-

„-“ – fazės neatsiskyrė „+“ – fazės atsiskyrė

3.10.2 pH reikšmės pokyčio tyrimas
Nustatytos pH reikšmės stabilumo tyrimų metu po 1, 2 ir 3 mėnesių. Rezultatai pateikiami 18
paveiksle.

18 pav. pH reikšmės pokyčiai stabilumo tyrimų metu per 3 mėn.
Kaip matyti iš diagramos, stabilumo tyrimų metu pH reikšmė mėginiuose skyrėsi, nuo
5,19±0,01 iki 6,85±0,23. Emulgelyje pH reikšmė statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo kremo ir hidrogelio
(p<0,05). Tačiau vertinant kiekvieną mėginį atskirai, pH reikšmė statistiškai reikšmingai per 3 mėnesius
nepakito ir galima ją laikyti pastovia (p>0,05).
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3.10.3. Mikroskopinio vaizdo pokyčio tyrimas
Mėginių, kuriuose pagrindas yra emulsija, vienalytiškumo vertinimas buvo atliekamas
mikroskopuojant (padidinta 400 kartų). Tyrimas atliktas tik pagaminus mėginius ir po 1, 2, 3 mėnesių.
Rezultatai pateikti 20 paveiksle.
Mėginys
Šviežias

Kremas

Emulgelis

Po 1 mėn.

Po 2 mėn.

Po 3 mėn.

20 pav. Mikrostruktūros pokyčiai mėginiuose po 1, 2 ir 3 mėnesių
Pusiau kietų preparatų vienalytiškumas buvo vertinamas pagal tai, kaip aliejinė fazė tolygiai
pasiskirčiusi vandeninėje terpėje. Iš pateikto paveikslo matyti, kad mėginiai neišlaikė vienalytiškos
struktūros, matomi nestabilumo reiškiniai emulsijose. Taip pat buvo išmatuotas emulsinių lašelių
skersmuo (21 pav.).
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21 pav. Mikroskopuojant nustatytas vidutinis emulsinių lašelių skersmuo stabilumo tyrimo metu

Iš pradžių, praėjus 1 ir 2 mėnesiams emulsinių lašelių skersmens pokytis nebuvo statistiškai
reikšmingas (p>0,05). Vėliau nustatyta, jog praėjus 3 mėnesiams, reikšmingai padidėjo emulsinių lašelių
skersmuo kreme ir emulgelyje (p<0,05). Kreme vidutinis dalelių skersmuo padidėjo nuo 48,86 ± 1,8 μm
iki 66,71 μm ± 2,6 μm , emulgelyje nuo 59,65 μm ± 1,3 μm iki 83,13 μm ± 1,5 μm.
Išnagrinėjus mikroskopavimo vaizdus ir vidutinius emulsinių lašelių skersmenis, galima teigti,
jog prasidėjo emulsijų nestabilumo procesai, nes koalescencijos ir disproporcionavimo procesų metu
lašelių vidutinis skersmuo padidėja.

3.10.4. Klampos pokyčio tyrimas
Stabilumo tyrimų metu buvo vertinama klampa praėjus 1, 2 ir 3 mėnesiams. Rezultatai
pateikiami 22 paveiksle.
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22 pav. Klampos pokytis stabilumo tyrimų metu
Iš pateiktų rezultatų matyti, jog bėgant laikui, tirtų mėginių klampa didėja. Statistiškai
reikšmingai didėjo kremo ir emulgelio klampa (p<0,05). Kremo klampa padidėjo nuo 14,544±0,441 Pa·s
iki 19,322±0,234 Pa·s, o emulgelyje padidėjo nuo 8,225±0,522 Pa·s iki 14,457±0,834 Pa·s. Hidrogelyje
klampa taip pat didėjo, nuo 25,969±0,634 Pa·s iki 28,531±1,321 Pa·s, tačiau pokytis nebuvo statistiškai
reikšmingas (p>0,05).

3.10.5. Pusiau kietų preparatų tekstūros pokyčių nustatymas stabilumo tyrimų metu
Tekstūros analizatoriumi nustatytas tvirtumo pokytis vertintas praėjus 1, 2, 3 mėnesiams.
Rezultatai pateikti 23 paveiksle.

23 pav. Mėginių tvirtumo pokyčio rezultatai
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Mėginių tvirtumo parametras reikšmingai mažėjo emulgelyje (p<0,05), nuo 191,45g ± 18,21g
iki 87,58g ± 1,38g. Kreme tvirtumas per 3 mėnesius sumažėjo nuo 355,41g ± 20,19g iki 303,05g ±
19,22g, o hidrogelyje nuo 578,93g ± 23,22g iki 465,77g ± 36,14g. Taip pat reikšmingai sumažėjo
tvirtumas lyginant pagamintą pusiau kietą preparatą ir praėjus 3 mėnesiams kreme ir hidrogelyje
(p<0,05).
Tekstūros analizatoriumi nustatytas mėginių konsistencijos pokytis po 1, 2, 3 mėnesių.
Rezultatai pateikiami 24 paveiksle.

24 pav. Mėginių konsistencijos pokyčio rezultatai
Konsistencijos parametras reikšmingai pasikeitė emulgelyje ir hidrogelyje lyginant šviežią
produktą ir praėjus 3 mėnesiams (p<0,05). Emulgelyje sumažėjo nuo 823,64 g·sec ± 33,06 g·sec iki
406,46 g·sec ± 18,23 g·sec. Hidrogelyje sumažėjo nuo 2270,27 g·sec ± 54,23 g·sec iki 1863,05 ± 38,12
g·sec. Kreme konsistencijos pokytis svyravo nuo 1288,64 g·sec ± 34,18 g·sec iki 1211,21 g·sec ± 32,45
g·sec, tačiau stabilumo tyrimų metu konsistencijos parametras reikšmingai nepasikeitė (p>0,05)
Nustatytas kohezijos pokytis praėjus 1, 2 ir 3 mėnesiams. Rezultatai pateikiami 25 paveiksle.
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25 pav. Kohezijos pokyčių rezultatai praėjus 1, 2 ir 3 mėnesiams
Nustatant kohezijos parametrą, statistiškai reikšmingas pokytis lyginant šviežią mėginį ir
praėjus 3 mėnesiams, pastebėtas emulgelyje ir hidrogelyje (p<0,05). Šiuose mėginiuose kohezija didėjo
bėgant laikui. Per 3 mėnesius, kohezija emulgelyje padidėjo nuo -55,86 g ± 4,13g iki -125,36 g ± 13,26
g, o hidrogelyje nuo -265,09 g ± 16,24 g iki -341,98g ± 22,35 g . Kreme statistiškai reikšmingo pokyčio
nepastebėta (p>0,05).
Nustatytas klampos indekso pokytis po 1, 2 ir 3 mėnesių. Rezultatai pateikiami 26 paveiksle.

26 pav. Klampos indekso pokyčio rezultatai praėjus 1, 2 ir 3 mėnesiams
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Klampos indekso didžiausias pokytis nustatytas kreme praėjus 1 mėnesiui lyginant su šviežiu
mėginiu ir jis yra statistiškai reikšmingas (p<0,05), nuo -191,04 g·sec ± 10,19 g·sec iki -708,89 g·sec ±
25,28 g·sec. Praėjus 3 mėnesiams, klampos indeksas emulgelyje padidėjo nuo -202,29 g·sec ± 13,89
g·sec iki -349,43 g·sec ± 15,67 g·sec, hidrogelyje nuo -583,52 g·sec ± 7,88 g·sec iki -811,96 g·sec ±
32,24 g·sec (p<0,05).
Tekstūros analizatoriumi buvo atliktas tepumo testas stabilumo tyrimų metu. Rezultatai
pateikiami 27 paveiksle.

27 pav. Tepumo testo, išreikštu šlyties jėga, stabilumo tyrimo rezultatai
Atlikus tepumo testą, nustatyta šlyties jėga mėginiuose bėgant laikui mažėjo, tačiau šis pokytis
nebuvo statistiškai reikšmingas (p>0,05). Lyginant mėginius tarpusavyje, jie statistiškai reikšmingai
skyrėsi vienas nuo kito (p<0,05).

3.10.6. Antioksidacinio aktyvumo pokyčio tyrimas
Antioksidacinis akyvumas buvo vertinamas stabilumo tyrimų metu, praėjus 1, 2 ir 3 mėnesiams.
Rezultatai pateikiami 19 paveiksle.
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19 pav. Mėginių antioksidacinio aktyvumo pokytis praėjus 1, 2 ir 3 mėnesiams
Iš pateiktų rezultatų matyti, kad antioksidacinis aktyvumas kito nuo 74,33% ± 0,47% iki
25,64% ± 0,5%. Kreme kito nuo 63,66% ± 0,2% iki 25,64% ± 0,5%. Emulgelyje antioksidacinis
aktyvumas pagaminus buvo 71,67% ± 0,43%, o praėjus 3 mėnesiams sumažėjo iki 32,8% ± 0,23%.
Hidrogelyje antioksidacinis aktyvumas per 3 mėnesius sumažėjo nuo 74,33% ± 0,47% iki 34,62% ±
0,62%. Galima teigti, jog laikui bėgant, antioksidacinis aktyvumas statistiškai reikšmingai mažėjo
(p<0,05).

3.10.7. Arbutino kiekybinis nustatymas stabilumo tyrimų metu
Arbutinas pusiau kietuose mėginiuose spektrofotometriškai buvo nustatomas stabilumo tyrimų
metu, praėjus 1, 2 ir 3 mėnesiams. Rezultatai pateikiami 28 pav.
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28 pav. Arbutino koncentracijos pokytis mėginiuose stabilumo tyrimų metu
Atlikus arbutino kiekybinį nustatymą, praėjus 3 mėnesiams arbutino koncentracija kito nuo
923mg/ml ± 5,12mg/ml iki 862mg/ml ± 4,62mg/ml kreme, nuo 807mg/ml ± 4,33mg/ml iki 754mg/ml ±
3,56mg/ml emulgelyje ir nuo 945mg/m ± 5,06mg/ml iki 873μg/ml ± 4,77mg/ml hidrogelyje. Didžiausia
arbutino koncentracija stabilumo tyrimų metu išliko hidrogelyje. Lyginant su pradiniu arbutino
1000mg/ml tirpalu, kreme arbutino koncentracija sumažėjo 13,8 proc., emulgelyje 24,6 proc.,
hidrogelyje 12,7 proc. Galima teigti, jog praėjus 3 mėnesiams, arbutino koncentracija statistiškai
reikšmingai sumažėjo (p<0,05).
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4. REZULTATŲ APTARIMAS
Atliekant magistro baigiamojį darbą, buvo sukurta schema (5 pav.), pagal kurią buvo
planuojamas tyrimas, pritaikomi kokybinės analizės metodai. Pusiau kieto preparato su arbutinu
gamybai buvo pasirinktos natūralios medžiagos, kurios sudaro stabilų pusiau kietą produktą ir nekenkia
žmogui. Arbutinas pasižymi antioksidacinėmis ir odą balinančiomis savybėmis, todėl yra tinkamas odos
hiperpigmentacijai gydyti [3]. Gamyboje pasirinkta įterpti papildomas medžiagas, tokias kaip šlapalas,
vitaminas E, kurie pasižymi odą drėkinančiomis savybėmis [37, 39].
Puskiečio preparato sudėtys buvo modeliuojamos, keičiant aliejaus ir vandens santykį bei
keičiant natrio-karboksimetilceliuliozės kiekį. Pagamintų dispersinių sistemų stabilumo tyrimas atliktas
centrifugavimo testu. Įvertinta, jog praėjus 3 mėnesiams, tirtų sistemų stabilumas išlieka.
Tyrime įvertintas pH turėjo reikšmės pusiau kietų preparatų stabilumui ir kokybei. Nustatyta,
jog pH per 3 mėnesius mėginiuose svyravo nuo 5,19 (emulgelyje) iki 6,85 (kreme), tačiau statistiškai
reikšmingo pokyčio nespastebėta (p>0,05). 2008m., Europos Komisijos mokslinis komitetas vartotojo
saugumui įvertino, jog arbutinas išlieka stabilus šviesos poveikyje ir kosmetikos produktuose, esant pH
intervalui nuo 4 iki 8 [44]. Tad galima teigti, jog arbutinas, vertinant pagal pH rodiklį, turėtų išlikti
stabilus.
Mikroskopuojant buvo vertinamas pusiau kietų preparatų vienalytiškumas ir nustatyta, jog
praėjus 3 mėnesiams vienalytiškos struktūros neišlaikė visi mėginiai. Taip pat nustatytas dalelių
skersmens padidėjimas, atsiradęs dėl galimų nestabilumo procesų emulsijose.
Vertinti klampos, tvirtumo, konsistencijos, kohezijos bei šlyties jėgos pokyčiai mėginiuose.
Pastebėta, jog reikšmingai sumažėjo tvirtumo pokytis mėginiuose, tačiau klampos parametras padidėjo.
Taip pat įvertinta, jog šlyties jėga reikšmingo pokyčio praėjus 3 mėnesiams neturėjo. Nustatant
kohezijos parametrą, statistiškai reikšmingas pokytis pastebėtas emulgelyje ir hidrogelyje (p<0,05), jis
didėjo. Šiuose mėginiuose taip pat pastebėtas reikšmingas konsistencijos sumažėjimas.
Arbutinas

pusiau

kietuose

preparatuose

buvo

kiekybiškai

vertinamas,

naudojant

spektrofotometriją. Taip buvo tikrinama pusiau kieto preparato kokybė bei įvertinama, ar arbutinas
išlieka stabilus bėgant laikui. C. Avonto ir kt. 2016m. atliktame tyrime, įvertino cheminį ir fermentinį
α ir β arbutino aktyvumą ir nustatė, jog arbutinas išlieka stabilus iki 16 mėnesių kosmetiniuose
produktuose [45]. Taip pat pastebėta, jog vandenėje terpėje, arbutinas dalinai hidrolizuojamas ir gali
virsti hidrochinonu, kuris vėliau oksiduojamas į benzochinoną. Kai kuriais atvejais, benzochinonas gali
būti naudingas, nes pasižymi antibakteriniu poveikiu [13]. Atlikus tyrimą, pagamintuose pusiau kietuose
preparatuose, arbutino koncentracija reikšmingai sumažėjo praėjus 3 mėnesiams.
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Arbutino antioksidacinis aktyvumas įvertintas spektrofotometrijos metodu, naudojant laisvąjį
DPPH· radikalą. Nustatytas didžiausias DPPH inaktyvinimo proc. - 74,33% ± 0,47% hidrogelyje.
Antioksidacinis aktyvumas reikšmingai sumažėjo, tačiau išlieka ir praėjus 3 mėnesiams (mažiausias 25,64% ± 0,5% kreme). Sumažėti arbutino kiekis ir antioksidacinis aktyvumas galėjo dėl nestabilumo
procesų pagamintuose preparatuose.
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5. IŠVADOS
1. Remiantis literatūros analize, buvo sudarytos sudėtys pusiau kietiems preparatams ir pagamintos
skirtingos formos: kremas, emulgelis ir hidrogelis, į kuriuos įterpta veiklioji medžiaga – arbutinas.
Atlikus eksperimentinių pagrindų kokybės parametrų analizę, formuluočių pagrindais buvo pasirinktos
kremo ir emulgelio sistemos su 20 proc. aliejaus ir 5 proc. natrio karboksimetilceliuliozės hidrogelis.
2. Atlikus fizikinių savybių tyrimus, nustatytas pH reikšmių intervalas 5,19 – 6,64 atitinka pusiau kietų
preparatų rekomendacijas. Vertinant klampos rezultatus, nustatyta, kad mažiausiai klampus yra
emulgelis, o klampiausias hidrogelis (p<0,05). Centrifugavimo testu nustatyta, jog visos formuluotės
išlaikė sistemų stabilumą.
3. Įvertinus mechanines savybes, nustatyta, jog mėginių tekstūros savybės skyrėsi ir įvertinta, jog
didžiausią tvirtumo, konsistencijos, kohezijos ir klampos indekso reikšmę turėjo hidrogelis, tačiau
šlyties jėga šiame mėginyje buvo mažiausia.
4. Vertinant mikrostruktūros pokyčius, praėjus 3 mėnesiams, reikšmingai padidėjo emulsinių lašelių
skersmuo kreme (nuo 48,86μm± 1,8 μm iki 66,71μm± 2,6 μm) ir emulgelyje (nuo 59,65μm± 1,3 μm iki
83,13μm± 1,5 μm) (p<0,05). Atlikus fizikinių savybių tyrimus, nustatytas pH reikšmių intervalas 5,19
– 6,64 atitinka pusiau kietų preparatų rekomendacijas. Vertinant klampos rezultatus, nustatyta, kad
mažiausiai klampus yra emulgelis, o klampiausias hidrogelis (p<0,05). Centrifugavimo testu nustatyta,
jog visos formuluotės išlaikė sistemų stabilumą.
5. Nustatytas aukštas pusiau kietų preparatų su arbutinu antioksidacinis aktyvumas statistiškai
reikšmingai skyrėsi lyginant su pagrindais. Didžiausiu aktyvumu pasižymėjo hidrogelis 74,33 proc. ir
emulgelis 71,67 proc.
6. Įvertinus arbutino kiekį spektrofotometriškai, po technologinių procesų nustatytas mažesnis arbutino
kiekis, lyginant su įterptu arbutino kiekiu. Hidrogelyje arbutino koncentracija sumažėjo 5,5 proc.,
emulgelyje 19,3 proc., kreme 7,7 proc. (p<0,05).
7. Vertinant pusiau kietų preparatų stabilumą praėjus 3 mėnesiams, nustatyta, jog visų preparatų klampa
statistiškai reikšmingai padidėjo (p<0,05). pH reikšmė statistiškai reikšmingai nepakito (p>0,05).
Tekstūros parametrai pakito: tvirtumas ir konsistencija sumažėjo bei klampos indeksas padidėjo visuose
mėginiuose, o kohezija padidėjo emulgelyje ir hidrogelyje (p<0,05). Tepumo pokytis mėginiuose
praėjus 3 mėnesiams, nebuvo statistiškai reikšmingas (p>0,05). Antioksidacinis aktyvumas ir arbutino
kiekis statistiškai reikšmingai sumažėjo (p<0,05).
8. Visi tirti preparatai: kremas, emulgelis ir hidrogelis stabilumo tyrimų metu, praėjus 3 mėnesiams,
stabilūs neišliko.
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