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SANTRAUKA 

 

G. Kripaitytės magistro baigiamasis darbas: „Pusiau kietų vaisto formų su propolio tirštuoju 

ekstraktu modeliavimas ir biofarmacinis vertinimas” / mokslinė vadovė prof. dr. Kristina 

Ramanauskienė; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Farmacijos fakultetas, Klinikinės farmacijos 

katedra. – Kaunas. 

Tyrimo tikslas: sumodeliuoti pusiau kietas vaistų formas su propolio tirštuoju ekstraktu 

(TPE) ir įvertinti jų kokybę biofarmaciniais tyrimais. 

Uždaviniai: 1. Remiantis mokslinės literatūros duomenimis parinkti sudėtinius komponentus 

tepalų ir kremų gamybai, skirtų atopinio dermatito gydymui; 2. Pagaminti stabilias puskietes sistemas 

su tirštuoju propolio ekstraktu ir įvertinti jų kokybę, atliekant fizikocheminių savybių, vienalytiškumo, 

reologinių savybių įvertinimą; 3. Įvertinti sumodeliuotų kremų ir tepalų su propoliu kokybę, remiantis 

atliktais veikliųjų medžiagų atpalaidavimo tyrimais in vitro; 4. Palyginti, kaip pasirinktas pagrindas 

daro įtaką veikliosios medžiagos atpalaidavimui iš pusiau kietų vaisto formų.  

Metodai: TPE kokybiškai analizuojamas spektrofotometrijos metodu – nustatomas bendras 

fenolinių junginių kiekis. Kiekybinė TPE sudėtis nagrinėjama ESC metodu. V/A tipo kremų ir tepalų 

su bičių produktais kokybė vertinama nustatant pH reikšmes, reologines savybes, atliekant 

vienalytiškumo tyrimą bei biofarmacinį veikliųjų junginių atpalaidavimo tyrimą in vitro.  

Tyrimo objektas: pusiau kietos vaistų formos su propolio tirštuoju ekstraktu. 

Tyrimo rezultatai: sumodeliuotos stabilios pusiau kietos vaistų formos su TPE, kurių pH 

svyruoja nuo 4,07 iki 6,44, konsistencijos koeficiento reikšmės kambario temperatūroje – nuo 21,64 

iki 412,13 Pa·sn. Biofarmacinio tyrimo in vitro metu po 6 val. iš sumodeliuotų tepalų atsipalaiduoja iki 

5,4 proc., iš V/A kremų – iki 10,85 proc. veikliųjų junginių. 

Išvados: tyrimų rezultatai parodė, jog puskiečio preparato kategorija bei pasirinktos 

pagalbinės medžiagos turi įtakos puskiečių preparatų su TPE pH reikšmei, reologinėms 

charakteristikoms ir fenolinių junginių atpalaidavimo kinetikai. Didesnis veikliųjų junginių kiekis 

atplaiduojamas iš emulsinių pagrindų nei iš tepalų. 
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SUMMARY 

 

Final master’s thesis of G. Kripaitytė: „Modeling and biopharmaceutical evaluation of topical 

semisolid dosage forms with soft extract of propolis“ was prepared under the supervision of prof. dr. 

K. Ramanauskienė at the Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Pharmacy, Department 

of Clinical Pharmacy. – Kaunas.  

Objective: to model topical semisolid dosage forms with soft extract of propolis and to 

evaluate their quality by carrying out the biopharmaceutical tests.  

Tasks: 1. To select multiple formulations for the production of ointments and creams 

according to the scientific literature, for the treatment of atopic dermatitis; 2. To make stable topical 

semisolid systems with soft extract of propolis and to evaluate their quality by investigating these 

parameters: physico-chemical properties, homogeneity and rheological properties; 3. To evaluate 

quality of modeled creams and ointments with propolis, based on the results of in vitro release test of 

active compounds; 4. To evaluate how the release of active compounds is influenced by the choice of 

the base of modelled creams or ointments. 

Methods: qualitative analysis of the soft extract of propolis was evaluated 

spectrophotometrically by determining the total content of polyphenolic compounds. Quantitative 

composition of the soft extract of propolis was analyzed using high performance liquid 

chromatography. Quality of the creams (water-in-oil emulsions) and ointments was evaluated by 

measuring pH values, rheological properties, homogeneity and by testing the release of active 

compounds in vitro. 

The object of the study: topical semisolid dosage forms with soft extract of propolis. 

Results: modeled topical semisolid dosage forms with soft extract of propolis are stable with 

pH values of 4,07 to 6,44, a consistency coefficient (K) values at a room temperature – of 21,64 to 

412,13 Pa·sn. In vitro release studies showed that after 6 hours of the release test, ointment 

formulations released up to 5,4 percent of active compounds, while the creams (water-in-oil 

emulsions) released up to 10,85 percent of active compounds.  

Conclusions: release studies have shown that the chosen semisolid dosage forms and selected 

auxiliary materials influence the pH value, rheological characteristics and the release kinetics of 

phenolic compounds in the semisolid dosage forms. More active compounds are released from water-

in-oil emulsion bases, than from the ointments.  
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PADĖKA 

 

Už suteiktas kokybiškas darbo sąlygas, teorinę, praktinę pagalbą ir materialinę bazę atlikti 

mokslinį tiriamąjį darbą „Pusiau kietų vaisto formų su propolio tirštuoju ekstraktu modeliavimas ir 

biofarmacinis vertinimas“ nuoširdžiai dėkoju prof. dr. Kristinai Ramanauskienei ir visam klinikinės 

farmacijos katedros kolektyvui.  
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SANTRUMPOS 

 

proc. – procentai 

ESC – efekvyvioji skysčių chromatografija 

pH – vandenilio potencialas 

°C – laipsniai Celsijaus 

r. – rūgštis 

pav. – paveikslas 

val. – valandos 

TPE – tirštasis propolio ekstraktas 

V/A – vanduo aliejuje 

AD – atopinis dermatitas 

K – konsistencijos koeficientas 

n – tekėjimo indeksas 
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ĮVADAS 

 

Žmogaus odą veikia neigiamos aplinkos sąlygos, sutrikdančios normalias jos funkcijas, 

kurioms atstatyti pasitelkiami įvairūs puskiečiai preparatai [1]. Šiomis dienomis aktualu kalbėti apie 

atopinį dermatitą,  pasak literatūros šaltinių – tai dažniausia [2] bei vis dar sparčiai plintanti odos liga, 

kurios gydyme pirmiausia skiriami emolientai natūralioms odoms funkcijoms atstatyti [3–6]. 

Emolientai, pagaminti iš sintetinių medžiagų, dažnai sukelia įvairias alergines reakcijas, todėl 

reikalingi preparatai tik iš natūralių medžiagų. Be to, šiuo metu gydymas natūraliomis priemonėmis 

yra vis populiarėjantis [7]. 

Įvairios natūralios medžiagos vaistinių ar kosmetinių preparatų modeliavime ir gamyboje gali  

būti ne tik kaip veikliosios, bet ir pagalbinės medžiagos. Kaip veiklioji medžiaga šiame 

eksperimentiniame tyrime buvo pasirinktas natūralus bičių produktas – propolis [8,9]. Jis dėl savo 

antibakterinių, antivirusinių, priešuždegiminių ir antioksidacinių savybių dažnai naudojamas 

dermatologinių produktų kūrime [8–10]. Atlikti eksperimentiniai tyrimai rodo, jog propolis didžiausią 

veikliųjų junginių kiekį turi tirštojo ekstrakto formoje [11]. Dėl šios priežasties ir buvo pasirinktas ne 

skystasis, o tirštasis ekstraktas, kuris tinkamas įvesti į įvairias puskietes sistemas – tepalus [11,12], 

kremus [13], gelius [14]. Ankstesnių tyrimų rezultatai rodo, kad gaunamos stabilios pusiau kietos 

sistemos [11–14].  

Tepalų gamybai pasirinktos natūralios kilmės medžiagos – geltonasis bičių vaškas ir 

alyvuogių aliejus. Bičių vaškas nesiskverbia į gilesnius odos audinius, jis veikia odos paviršiuje, 

sudaro apsauginę plėvelę, saugodamas nuo neigiamo aplinkos poveikio bei drėgmės netekimo, taip pat 

minkština, maitina odą [1,8,15]. Alyvuogių aliejus pagal savo lipidinę stuktūrą labai panašus į odos 

raginio sluoksnio lipidinį barjerą, taip pat pasižymi antioksidaciniu, antimikrobiniu bei 

priešuždegiminiu veikimu [16,17]. Dėl šių savybių vaškas-aliejaus puskietė sistema yra tinkama 

pusiau kietų preparatų, skirtų atopinio dermatito gydymui, kūrimui. 

Kremų gamybai kaip riebalinė terpė pasirinktos tokios medžiagos, kurios dažniausiai 

naudojamos emolientų gamybai – tai baltasis vazelinas [1,16], Pionier PLW [18,19] ir Pionier KWH 

[18]. Pasirinkti emulsikliai, formuojantys V/A tipo emulsijas – bevandenis lanolinas, spanas 80 ir 

tvinas 80 [1,16]. Emolientų gamybai V/A tipo kremai tinkamesni dėl patrauklesnės vizualinės 

išvaizdos bei minkštos, švelnios konsistencijos [20]. 

Darbo eigoje buvo norima sumodeliuoti stabilias pusiau kietas sistemas vien su natūralios 

kilmės medžiagomis bei su sintetinėmis medžiagomis, naudojant tik natūralią veikliąją medžiagą, ir 
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įvertinti jų kokybę, nustatant veikliosios medžiagos veikliųjų junginių kiekybinę sudėtį, sumodeliuotų 

sistemų pH reikšmes, vienalytiškumą bei reologines savybes. Vienas pagrindinių uždavinių buvo 

palyginti, kaip pasirinktas pagrindas daro įtaką veikliosios medžiagos atpalaidavimui iš sumodeliuoto 

V/A tipo kremo ar tepalo bei įvertinti, ar kremų ir tepalų gamyboje kaip veiklioji medžiaga yra 

tinkamas propolis tirštojo ekstrakto formoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tyrimo problema: parinkti tinkamas pagalbines medžiagas puskiečių pagrindų 

modeliavimui, kurios užtikrintų tinkamą veikliosios medžiagos atpalaidavimą iš sumodeliuotų pusiau 

kietų vaisto formų. 

Tyrimo objektas: pusiau kietos vaisto formos su propolio tirštuoju ekstraktu. 

Tyrimo tikslas: sumodeliuoti pusiau kietas vaistų formas su propolio tirštuoju ekstraktu ir 

įvertinti jų kokybę biofarmaciniais tyrimais. 

Uždaviniai:  

1. Remiantis mokslinės literatūros duomenimis parinkti sudėtinius komponentus tepalų ir 

kremų gamybai, skirtų atopinio dermatito gydymui.  

2. Pagaminti stabilias pusiau kietas vaisto formas su tirštuoju propolio ekstraktu ir įvertinti jų 

kokybę, atliekant fizikocheminių savybių, vienalytiškumo, reologinių savybių įvertinimą.  

3. Įvertinti sumodeliuotų kremų ir tepalų su propoliu kokybę, remiantis atliktais veikliųjų 

medžiagų (fenolinių junginių) atpalaidavimo tyrimais in vitro.  

4. Palyginti, kaip pasirinktas pagrindas daro įtaką veikliosios medžiagos atpalaidavimui iš 

pusiau kietų vaisto formų.  
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

1.1. Žmogaus oda (struktūra, funkcijos) ir dermatologija 

 

Oda (lot. cutis) yra didžiausias ir sunkiausias žmogaus organas, kuris dengia visą kūną. Jos 

paviršiaus plotas – maždaug 1,65-2 m2, storis – 0,5-4 mm ir daugiau (pvz.: akių vokų odos storis yra 

apie 1 mm, delnų ir padų – apie 8 mm), o svoris – apie 9,5 kg [21,22]. 

Žmogaus oda yra sluoksniuotos struktūros. Ją sudaro trys sluoksniai:  

 Epidermis, suformuotas iš pamatinio ir raginio sluoksnių; 

 Tikroji oda (derma), kurioje išilgai išsidėsčiusios limfagyslės, kraujagyslės ir nervai, o 

skersai – riebalų liaukos, ekrininės ir apokrininės prakaito liaukos; 

 Poodis (hipoderma), kuriame gausu riebalinių ląstelių, kraujagyslių bei nervų [1,21]. 

 

1 pav. Odos struktūra: 1 – epidermis; 2 – derma; 3 – hipoderma; 4 – kraujagyslės; 5 – 

jungiamasis audinys; 6 – riebalinė liauka; 7 – prakaito liauka; 8 – plauko folikulas [23] 

Oda yra sudėtinga biologinė sistema, kuri atlieka daugybę funkcijų: vidines kūno struktūras 

apsaugo nuo neigiamo išorinės aplinkos poveikio (ultravioletinių spindulių, radiacijos, įvairių 

cheminių medžiagų, toksinų, mikroorganizmų) ir lengvai pažeidžiamus žmogaus kūno organus bei 

audinius, taip pat saugo nuo dehidratacijos, reguliuoja kūno temperatūrą, sintetina ir kaupia vitaminą 

D, kaupia riebalus, veikia kaip mechaninė apsauga nuo įvairių smūgių, šalina metabolizmo produktus, 

išreiškia emocijas (išblyškimas, paraudimas, prakaitavimas), perduoda pojūčius (skausmas, 

prisilietimas, karštis-šaltis), lemia žmogaus išvaizdą  ir kt. [1,21,22,24,25] 



14 

 

Odą ir įvairias jos ligas nagrinėjantis mokslas vadinamas dermatologija [25]. Dermatologija 

gydo odos paviršių, raginį sluoksnį, gyvybingą epidermį ir viršutinę odą, odos liaukas bei sisteminę 

kraujotaką [1]. Odos ligos sudaro apie 15 proc. bendrosios praktikos gydytojų darbo krūvio. Aknė, 

egzema, psoriazė (žvynelinė), karpos bei odos vėžys yra priskiriami prie dažniausių žmonijos ligų 

apskritai [25]. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis (PSO, 2005) viena dažniausių odos ligų 

yra atopinis dermatitas [2]. 

  

1.2. Atopinis dermatitas – problema, gydymas ir profilaktika 

 

Atopinis dermatitas (AD) – tai stipriai pasaulyje plintanti lėtinė odos liga, kuriai būdingas 

stiprus niežulys uždegiminiuose židiniuose: neretai veido, rankų ar lenkiamųjų paviršių odoje. Taip pat 

būdingas odos sausumas bei paraudimas, simetrinis bėrimas, lichenifikacija ir kt. Serga suaugę vyrai ir 

moterys, bet kur kas dažniau – vaikai. Dažniausiai atopinio dermatito eiga yra „banguota“, t. y., su 

paūmėjimais ir remisijomis [3–6,26].  

Šios recidyvuojančios odos ligos etiologija nėra visiškai aiški. Įrodyta, jog atopinį dermatitą 

sukelia genetinių, imuninių ir aplinkos veiksnių sąveika. Vaikams dažniausiai AD pasireiškia nuo 

maisto alergenų (27,28). Eksperimentinių tyrimų metu įrodyta, jog dažniausi maisto alergenai – soja, 

pienas, žemės riešutai, morkos, kiaušinio baltymas, kviečiai, kukurūzai. Šiems alergenams nustatyti 

(kaip diagnostinė priemonė) yra naudojamas odos lopo mėginys [29]. 

AD gydymas yra ilgalaikis, pakopinis bei kompleksinis. Pirmiausia pacientams skiriami 

emolientai pažeistam apsauginiam odos barjerui atstatyti. Emolientai – tai riebalinės, drėkinančios, 

minkštinančios ir apsauginę odos funkciją atliekančios medžiagos. Po to taikoma priešuždegiminė 

terapija – skiriami vietiniai gliukokortikosteroidai ar vietiniai kalcineurino inhibitoriai (takrolimuzas, 

pimekrolimuzas). Sunkiais atvejais yra skiriamas antimikrobinis gydymas (vartojami sisteminiai 

antibiotikai, sisteminiai antihistaminiai preparatai ar sisteminiai imunomoduliatoriai) [3,6,30]. 

AD profilaktikoje yra svarbu išvengti ir pašalinti provokuojančius veiksnius, tinkamai 

prižiūrėti bei drėkinti odą, patalpose palaikyti optimalią temperatūrą bei drėgmę ir kt. [3]. 

 

1.3. Pusiau kietų preparatų kategorijos 
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Pusiau kieti odos preparatai Europos farmakopėjoje apibūdinami kaip preparatai, sukeliantys 

veikliųjų medžiagų vietinį, apsauginį, minkštinantį ar sisteminį poveikį. Jie susideda iš 

paprasto/vienafazio ar sudėtinio/daugiafazio pagrindo, kuriame paprastai ištirpinta arba disperguota 

viena ar daugiau veikliųjų medžiagų. Puskiečių preparatų pagrindas gali būti sudarytas iš sintetinių 

arba natūralių medžiagų (sudėtyje gali būti antimikrobinių konservantų, antioksidantų, stabilizatorių, 

emulsiklių, tirštiklių ar skatinančių rezorbciją medžiagų), turėti hidrofilinių arba hidrofobinių savybių 

ir daryti poveikį preparato aktyvumui. Pusiau kieti preparatai skirstomi į: 

 Tepalus, sudarytus iš vienafazio pagrindo, kuriame disperguotos kietos arba skystos 

medžiagos;  

 Kremus, sudarytus iš lipofilinės ir vandeninės fazių, tai – homogeniškos išvaizdos 

daugiafaziai preparatai; 

 Gelius, sudarytus iš skysčių, gelifikuotų tam skirtomis medžiagomis; 

 Pastas, kurių pagrinde disperguota daug kietųjų dalelių; 

 Šuteklius, sudarytus iš šilumą laikančio hidrofilinio pagrindo, kuriame disperguotos 

kietos arba skystos veikliosios medžiagos; 

 Vaistinius pleistrus – tai lankstūs preparatai su viena ar daugiau veikliųjų medžiagų, 

skirti palaikyti veikliąją medžiagą (medžiagas) artimame sąlytyje su oda [1,31]. 

 

1.4. Kremų charakteristika ir klasifikacija, kokybės vertinimas 

 

Europos farmakopėjoje nurodoma, kad kremai yra daugiafaziai (sudaryti iš lipofilinės ir 

hidrofilinės fazės), pusiau kieti, homogeniški, sukeliantys vietinį, minkštinant ar apsauginį poveikį. 

Kremai gali būti dviejų tipų: lipofiliniai ir hidrofiliniai. Lipofiliniai kremai – tai kremai, turintys 

vientisą lipofilinę fazę, kurių sudėtyje yra vandenį aliejuje emulsuojančių medžiagų (vilnų riebalų 

alkoholių, sorbitano esterių ar monogliceridų). Hidrofiliniai kremai – tai kremai, turintys vientisą 

vandeninę fazę, kurių sudėtyje yra aliejų vandenyje emulsuojančių medžiagų (polisorbatų, natrio ar 

trolamino muilų, sulfatintų riebalų alkoholių ar polihidroksilių riebalų rūgščių) [1,31].  

Kremai gali atlikti daugybę funkcijų: jie minkština, ramina, valo, drėkina odą, skatina odos 

regeneraciją, atlieka apsauginę funkciją, perneša vaistines medžiagas [32]. 

Kremų kokybei įvertinti yra taikomi bendrieji kokybės kontrolės tyrimai: veikliosios 

medžiagos tapatybės nustatymas bei kiekybinė analizė, priemaišų nustatymas, fizikocheminių savybių 

įvertinimas, turinio vienodumas, konservantų kiekis, mikroorganizmų kiekis, sterilumas (jei jo 



16 

 

reikalaujama), vandens kiekis. Specifiniai tyrimai pusiau kietoms vaistų formos – klampa, pH, turinio 

vienodumas, dalelių dydis, vaistinės medžiagos atpalaidavimo tyrimai in vitro [33,34]. 

 

1.5. Tepalų charakteristika ir klasifikacija, kokybės vertinimas 

 

Europos farmakopėjoje nurodoma, jo tepalai – minkštos konsistencijos pusiau kieti odos 

preparatai, sukeliantys veikliųjų medžiagų vietinį poveikį arba poveikį per odą, minkštinantį arba 

apsauginį poveikį. Tepalai skirstosi atsižvengiant į konsistenciją, pagal pagrindo sudėtį, atsižvelgiant į 

dispersinę sistemą, į veikimo vietą ir į gydymo indikacijas. Svarbiausia klasifikacija – atsižvelgiant į 

dispersinę sistemą, pagal kurią skirstoma į homogeninius tepalus (tepalus lydinius ir tepalus tirpalus) ir 

į heterogeninius tepalus (suspensinius, emulsinius ir daugiafazius derinius). Pagal veikimo vietą – į  

paviršinio ar giluminio veikimo. Pagal panaudojimą – į dermatologinius, akių, makšties, tiesiosios 

žarnos, nosies, ausų. Pagal konsistenciją – į tepalus ir į linimentus. Pagal pagrindo sudėtį – į 

vienkomponenčius ir daugiakomponenčius [31]. 

Dažniausiai tepalai naudojami gydymo tikslais – jie padeda veikliajai medžiagai patekti į 

reikiamą veikimo vietą; taip pat jie minkština odą, atlieka apsauginę funkciją [35]. 

Tepalų kokybei įvertinti taikomi bendrieji kokybės kontrolės tyrimai, kurie nurodyti 1.4. 

skyrelyje. Specifiniai tyrimai pusiau kietoms vaistų formos – reologinės savybės, pH, turinio 

vienodumas, dalelių dydis, vaistinės medžiagos atpalaidavimo tyrimai in vitro [33,34]. 

 

1.6. Modeliuojamų kremų ir tepalų pagrindų komponentai ir jų 

charakteristika 

 

 Alyvuogių aliejus (Oleum olivae, Olive oil) – tai skaidrus, permatomas, geltonas arba 

žalsvai geltonas aliejingas skystis. Praktiškai netirpus 96 proc. etanolyje, maišosi su 

eteriu, chloroformu [16,31]. Svarbiausias šios medžiagos komponentas – 

mononesočiosios riebalų rūgštys. Taip pat sudėtyje aptinkami fenoliniai junginai, 

steroliai, riebalų alkoholiai, tokoferoliai – vitaminai, angliavandeniliai (pvz.: 

skvalenas, β-karotinas) [36]. Alyvuogių aliejus plačiai naudojamas maisto pramonėje 

kepimui bei salotų padažams, o kosmetikoje – kaip tirpiklis bei odos ar plaukų 
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kondicionierius. Dažniausiai įeina į šampūnų, plaukų kondicionierių, odos valiklių, 

tepalų, kremų, losjonų sudėtis. Pasižymi antioksidaciniu, priešuždegiminiu, 

antimikrobiniu veikimu [16,17]. Turi būti laikomas gerai uždarytose talpyklose, 

apsaugotose nuo šviesos, esant ne didesnei kaip 25 ºC temperatūrai [31]. 

 Bevandenis lanolinas (Adeps lanae, Wool fat, Lanolinum anhydricum,, Lanolin 

anhydrous, Cera lanae, E913) – tai išgryninta, bevandenė, panaši į vašką, gaunama iš 

avių odos ir vilnos, medžiaga. Savo sudėtyje turi riebalų rūgščių ir alifatinių, ciklinių 

alkoholių esterių bei laisvų jų didelės molekulinės masės alkoholių bei rūgščių. 

Kambario temperatūroje tai yra šviesiai geltonos spalvos, hidrofobinė, savito kvapo, 

labai klampi, vaško pavidalo medžiaga, išlydžius – skaidrus arba beveik skaidrus 

geltonas skystis. Praktiškai netirpsta vandenyje, silpnai tirpsta šiltame bevandeniame 

etanolyje, tirpsta eteryje, chloroforme, acetone. Lydosi 38-44 ºC temperatūroje. 

Pasižymi emulguojančiomis savybėmis. Lanolinas plačiai naudojamas vietiškai 

veikiančių vaistinių preparatų gamyboje bei kosmetikoje V/A tipo kremų, tepalų 

gamyboje. Dėl geros skvarbos į odą, gaminami emolientai (sudėtyje su atitinkamais 

augaliniais aliejais ir vazelinu). Turi būti laikomas ne aukštesnėje kaip 25 ºC 

temperatūroje [1,16,31]. 

 Geltonasis bičių vaškas (Cera flava, Beeswax, yellow). Tai yra sudėtingos cheminės 

struktūros (palmitino rūgšties ir didelės molekulinės masės alkoholių esteris), kieta, 

medaus kvapo, beskonė, geltonos ar rudos spalvos medžiaga. Tirpumas: praktiškai 

netirpsta vandenyje, dalinai tirpsta šiltame 90 proc. etanolyje, tirpsta riebaliniuose ir 

eteriniuose aliejuose. Lydymosi temperatūra – 61-66 ºC. Vašką bitės naudoja kaip 

statybinę medžiagą korių gamybai bei saugantis nuo drėgmės. Sudėtyje yra 70-75 

proc. eterio, esterių, laisvųjų riebiųjų rūgščių, angliavandenių, vandens, karotinoidų, 

mineralinių medžiagų ir kt. Geltonasis bičių vaškas dažnai naudojamas 

dermatologijoje (tepalų, kremų, balzamų ir trauklapių formose) kaip odą maitinantis, 

minkštinantis, saugantis nuo drėgmės netekimo ar neigiamo aplinkos poveikio 

natūralus produktas. Taip pat pasižymi emulguojančiomis, klampą didinančiomis bei 

antispetinėmis savybėmis [1,8,15,31]. 

 Pionier KWH – mišinys, kurį sudaro mineralinis aliejus/skystasis parafinas/vazelino 

aliejus, izopropilo palmitatas, polietilenas ir poliglicerolio-2 sekskvistearatas. Baltos 

arba gelsvos spalvos, labai klampi gelio pavidalo bazė. Naudojamas kosmetikoje 
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vanduo-aliejuje tipo kremų gamyboje, ypač sausai odai, taip pat naktiniams ar akių 

kremams gaminti [18]. 

 Pionier PLW (hidrofobinė gelio DAC bazė). Tai baltas arba bespalvis, skaidrus, 

klampios konsistencijos mišinys, susidedantis iš mineralinio aliejaus/skystojo 

parafino/vazelino aliejaus (95 proc.) ir polietileno (5 proc.), naudojamas V/A tipo 

kremų, tepalų, gelių ir losjonų gamyboje, kurių gamybai (maišymui su tinkamu 

emulsikliu) nereikalingas šildymas. Pionier PLW klampai temperatūra įtakos turi 

mažai. Pritaikoma kūdikių priežiūros, odos priežiūros, apsauginėms priemonėms nuo 

saulės spindulių bei dantų priežiūros priemonių gamyboje. Minimalus tinkamumo 

terminas – 2 metai, jei produktas saugomas atitinkamomis sąlygomis sandariose 

talpyklose [18,19]. 

 Spanas 80 (Span/Spen 80, Sorbitan monooleate, Sorbitan oleate, Sorbitani oleas) – tai 

sorbitano mono-9-oktadecenoatas; sorbitolio ir oleino rūgšties monoesteris. Sorbitano 

monooleatas yra rusvos-geltonos spalvos klampus skystis, praktiškai netirpus 

vandenyje, tirpus riebaliniuose aliejuose bei organiniuose tirpikliuose, maišosi su 

alkoholiu, paprastai disperguojasi vandenyje ir aliejuose. Funkcijos: dispergatorius, 

emulsiklis, nejoninė paviršinio aktyvumo medžiaga (PAM) arba kitaip - surfaktantas, 

soliubilizatorius, drėkinamoji medžiaga (2 pav.). 

 

2 pav. Sorbitano esterių pritaikymas [16] 

Sorbitano esteriai plačiai naudojami kosmetikoje, maisto bei farmacijos pramonėje. 

Dažniausiai atlieka emulsiklio vaidmenį kremų, emulsijų bei tepalų gamyboje. 

Savarankiškai spanas 80 formuoja stabilias vanduo-aliejuje emulsijas ir 

Emulsiklis

• Naudojami vieni 
vanduo-aliejuje 
emulsijų gamyboje 
(koncentracija - 1-15 
proc.);

• Kombinuojami kartu 
su hidrofiliniais 
emulsikliais aliejus-
vandenyje emulsijų 
gamyboje (1-10 
proc.)

Soliubilizatorius

• Naudojami dėl mažai 
tirpių veikliųjų 
medžiagų 
lipofiliniuose 
pagrinduose (1-10 
proc.)

Drėkiklis

• Naudojami dėl 
netirpių veikliųjų 
medžiagų lipofilinėse 
bazėse (0,1-3 proc.)
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mikroemulsijas, bet dažnai yra kombinuojami kartu su polisorbatais (įvairiomis 

proporcijomis) vanduo-aliejuje arba aliejus-vandenyje emulsijoms bei kremams 

gaminti. Emulsijos, savo sudėtyje turinčios Span-80, stabilios 15-50 ºC temperatūroje. 

Visi sorbitano esteriai turi būti laikomi tamsioje, sausoje, vėsioje vietoje, gerai 

uždarytuose induose [1,16,31,37].  

 Tvinas 80 (Tween 80, Polysorbatum 80, Polysorbate 80) – tai polioksietileno 20 

sorbitano monooleatas. Polisorbatas 80 yra aliejingas, bespalvis ar rusvos-geltonos 

spalvos, charakteringo kvapo, šiek tiek kartaus skonio, skaidrus arba lengvai opalinis 

(keičiantis spalvas) skystis, disperguojasi vandenyje, bevandeniame etanolyje, etilo 

acetate ir metanolyje, gerai tirpsta vandenyje bei organiniuose tirpikliuose, praktiškai 

netirpsta riebaliniuose aliejuose ir skystajame parafine, atsparūs sterilizacijai. 

Funkcijos: dispergatorius, emulsiklis, surfaktantas, soliubilizatorius, stabilizatorius, 

drėkinamoji medžiaga (3 pav.) 

 

3 pav. Polisorbatų pritaikymas [16] 

Polisorbatai plačiai pritaikomi kosmetikos ir maisto produktų gamyboje. Jie 

naudojami kaip emulsikliai modeliuojant stabilias vanduo-aliejuje bei aliejus-

vandenyje emulsijas bei emulsinius pagrindus. Visi polisorbatai turi būti laikomi 

sandariose talpyklose, apsaugotose nuo šviesos [1,16,31,38,39]. 

 Vazelinas (Vaselinum, Vaselinum album, Petrolatum, Paraffin, white soft). Tai skystų 

ir kietų mikrokristalinių angliavandenilių mišinys, gaunamas iš naftos. Vazelinas yra 

nuo baltos ar beveik baltos iki šviesiai gelsvos spalvos, bekvapė, beskonė, permatoma 

bei riebi masė. Šiek tiek fluorescuoja dienos šviesoje, kai lydosi (išlydytas vazelinas 

Emulsiklis

• Naudojami vieni aliejus-vandenyje emulsijų gamyboje 
(koncentracija - 1-15 proc.);

• Kombinuojami kartu su hidrofiliniais emulsikliais 
aliejus-vandenyje emulsijų gamyboje (1-10 proc.)

Soliubilizatorius
• Naudojami dėl mažai tirpių veikliųjų medžiagų 

lipofiliniuose pagrinduose (1-15 proc.)

Drėkiklis
• Naudojami dėl netirpių veikliųjų medžiagų lipofilinėse 

bazėse (0,1-3 proc.)
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tampa skaidriu skysčiu). Praktiškai netirpus vandenyje, 96 % etanolyje, acetone ir 

glicerolyje, mažai tirpus metileno chloride, eteryje, tirpus benzine, chloroforme. 

Lydymosi temperatūra – 30-60 ºC.  Gali absorbuoti iki 50 proc. vandens. Pritaikomas 

kosmetikos ir farmacijos pramonėje. Dažniausiai naudojamas kaip tepalų ar kremų 

pagrindas (vienas arba kombinuojamas su kitomis medžiagomis) arba atlieka 

emoliento fukciją. Sumodeliuotose sistemose gali atlikti ir stabilizatoriaus 

(antioksidanto) funkciją. Vazelinas sunkiai nuplaunamas nuo odos, nesusigeria į odą, 

iš jo sunkiai išsiskiria vaistinės medžiagos, dėl šios priežasties naudojamas paviršinių 

odos sluoksnių gydymui. Laikant turi būti apsaugotas nuo šviesos [1,16,31]. 

 

1.7. Propolis: apibrėžimas, fizikinės savybės, cheminė sudėtis, gydomosios 

savybės. Tirštojo propolio ekstrakto (TPE) naudojimas pusiau kietų 

preparatų gamyboje 

 

Propolis yra natūralus bičių produktas, kitaip dar vadinamas bičių pikiu ar bičių klijais. Tai – 

lipni, tirštos konsistencijos, kartaus skonio, specifinio, bet malonaus aromato medžiaga. Literatūroje 

nurodoma, kad bitės pikį dažniausiai surenka iš beržų, topolių, drebulių ir kitų augalų pumpurų, lapų ar 

kitų dalių; jį bitės dažniausiai naudoja užlipdyti avilių plyšius, sutvirtinti korius bei kaip fizinį barjerą 

apsisaugant nuo įvairių grobuonių (pvz.: bakterijų), drėgmės ar vėjo.  Dažniausiai propolis būna 

geltonos ar rausvai rudos spalvos, retais atvejais – rusvai žalsvas [8,9,40].  

Propolis – tai sudėtinis mišinys, kurio cheminė sudėtis nepaprastai sudėtinga. Jis susideda iš 

augalinių dervų (50-55 proc.), eterinių aliejų (8-10 proc.), vaško (30 proc.), 11-okos mikroelementų 

(vario, mangano, cinko, kobalto, bario, nikelio, švino, titano, vanadžio, chromo, balzamo, aliejaus, 

žiedadulkių (5 proc.) bei kitų įvairių organinių junginių [8,41–43]. Įvairiuose propolio pavyzdžiuose, 

atsižvengiant į jo surinkimo vietą ir laiką, buvo nustatyta daugiau nei 300 sudedamųjų dalių [42–44]: 

fenolinių rūgščių ir jų esterių, flavonoidų, aromatinių aldehidų ir alkoholių, terpenų, seksviterpenų 

[45]. Lietuviškajame propolyje aptinkami fenoliniai junginiai – galo, vanilo, kavos, p-kumaro, ferulo, 

chlorogeno, rozmarino, cinanamo rūgštis bei vanilinas [46,47]. 

Atsižvelgiant į sudėtingą propolio cheminę struktūrą, jis negali būti vartojamas tiesiogiai. 

Propolis turi būti ekstrahuojamas su tinkamu tirpikliu. Dažniausiai tirpiklis yra vanduo, metanolis, 

etanolis, chloroformas, dichlormetanas, eteris ar acetonas. Daugelis baktericidinių komponentų yra 
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tirpūs vandenyje arba alkoholyje [48]. Norint išgauti polifenolinius junginius, propolio ekstrakcija 

vykdoma su metanoliu, etanoliu ar dichlormetanu [49].  

Bičių pikis pasižymi antibakterinėmis, antivirusinėmis, priešuždegiminėmis, 

priešgrybelinėmis savybėmis, skatina audinių regeneraciją, žaizdų gijimą, malšina skausmą ir tinimą, 

šalina blogą kvapą. Dažnai propolis naudojamos gydant įvairias odos, gleivinės, grybelines, viršutinių 

kvėpavimo takų ligas, nudegimus, pūslelinę, aknę, neurodermatitą [8,9]. Nustatyta, jog propolis 

pasižymi ir antioksidaciu aktyvumu [10].  

Tiriant lietuviškojo propolio ir sumodeliuotų puskiečių sistemų su tirštuoju propolio ekstraktu 

fenolinių junginių kokybinę ir kiekybinę sudėtį, pritaikomas efektyviosios skysčių chromatografijos 

metodas. Nustatyta, jog dominuojančios fenolinės rūgštys yra ferulo ir p-kumaro rūgštis [12,47,50] bei 

vanilinas [11]. Propolio cheminė sudėtis priklauso nuo jo surinkimo vietovėje dominuojančių augalų. 

Didžiausias fenolinių rūgščių kiekis nustatytas propolyje, kur jo surinkimo vietovėje dominavo 

lapuočiai medžiai ir pievos [47]. Fenolinių rūgščių identifikacija ir jų kiekio nustatymas propolyje bei 

sumodeliuotose sistemose gali būti kaip vienas iš kokybės vertinimo rodiklių [12,47,50]. 

Atlikti eksperimentiniai tyrimai rodo, jog tirštasis propolio ekstraktas, turintis didžiausią 

fenolinių junginių kiekį, lyginant su kitais skystaisiais ekstraktais, yra tinkamas įvesti į įvairias 

puskietes sistemas – tepalus, kurių pagrindą sudaro vaškas-aliejus sistema [11,12], V/A tipo kremus 

[13], gelius [14], nes gaunamas stabilios puskietės sistemos. 
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2. EKSPERIMENTINĖ DALIS 

 

2.1. Tyrimų objektas, medžiagos, įranga ir metodai 

 

2.1.1. Tyrimų objektas 

 

Tyrimų objektas – eksperimentinės pusiau kietos vaistų formos (tepalai ir kremai) su įterpta 

veikliąja medžiaga – tirštuoju propolio ekstraktu. 

 

2.1.2. Naudotos medžiagos 

 

 Etanolis 96,6 proc., AB „Stumbras“, Lietuva 

 Folin-Ciocalteu’s phenol reagentas, Sigma-Aldrich, Saint Luisas, JAV 

 Bevandenis natrio karbonatas (Na2CO3), Sigma-Aldrich, Saint Luisas, JAV 

 Baltasis vazelinas, Sigma-Aldrich® Chemie GmbH, Steinheim, Vokietija 

 Bevandenis lanolinas, CPC. W. M, GmbH, Vokietija 

 Propolis, UAB „Medicata Filia“, Vilnius, Lietuva  

 Bičių vaškas, UAB „Bičių korys“, Vilnius, Lietuva 

 Alyvuogių aliejus, Carl Roth GmbH +Co., Vokietija 

 Pionier PLW, Tudapetrol KG, Vokietija 

 Pionier KWH, Tudapetrol KG, Vokietija 

 Polisorbatas 80, Sigma-Aldrich® Chemie GmbH, Steinheim, Vokietija 

 Sorbitano monooleatas, Sigma-Aldrich® Chemie GmbH, Steinheim, Vokietija  

 Vanilo rūgštis ≥ 98 proc., Sigma-Aldrich® Chemie GmbH, Steinheim, Vokietija  

 Kavos rūgštis ≥ 98 proc., Sigma-Aldrich® Chemie GmbH, Steinheim, Vokietija  

 Vanilinas ≥ 99 proc., Sigma-Aldrich® Chemie GmbH, Steinheim, Vokietija  

 Kumaro rūgštis ≥ 98 proc., Sigma-Aldrich® Chemie GmbH, Steinheim, Vokietija  

 Ferulo rūgštis ≥ 99 proc., Sigma-Aldrich® Chemie GmbH, Steinheim, Vokietija 
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2.1.3. Naudota įranga 

 

 Spektrofotometras su diodų matricos detektoriumi: Agilent 8453 UV-Vis/DAD, 

Agilent Technologies, JAV 

 pH-metras: pH-meter 766 su elektrodu Knick SE 104 N, Knick Elektronische 

Meßgeräte GmbH & Co, Vokietija 

 Svarstyklės: Scaltec SBC 31, Scaltec Instruments GmbH, Vokietija 

 Reometras: Anton Paar® GmbH, Modular Compact Rheometer, MCR 102, Austrija 

 Magnetinė maišyklė su kaitinimo įranga: IKA® C-MAG HS 7, IKA®-Werke GmbH 

& Co. KG, Vokietija 

 Kapiliarinis skysčių chromatografas: Agilent Infinity 1260 Capillary LC-DAD, 

Agilent technologies®, JAV 

 Imersinis mikroskopas: Motic B3, Motic China Group Co., Ltd., Kinija 

 

2.1.4. Tyrimų metodikos 

 

2.1.4.1. Tirštojo propolio ekstrakto gamyba 

 

Ekstrahentu naudojamas 70 proc. etanolis. Reikiamos koncentracijos etanolis pagaminamas iš 

96,6 proc. etanolio pagal kryžmės taisyklę. Žaliavos-ekstrahento santykis 1:3. Propolio žaliava 

patalpinama į sandariai uždaromą indą, užilama etanoliu, ekstrahuojama 7 paras kambario 

temperatūroje. Po to filtruojama pro popierinį filtrą, nufiltruotas skystasis ekstraktas garinamas ant 

vandens vonios iki tirštos konsistencijos [51]. Pagamintas tirštasis propolio ekstraktas laikomas 

tamsaus stiklo buteliuke. 

 

2.1.4.2. Pusiau kietų preparatų (tepalų ir kremų) modeliavimas  ir gamyba 

 

2.1.4.2.1. Tepalų su bičių produktais modeliavimas 
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Tepalų pagrindų modeliavimui buvo pasirinktos tik gamtinės kilmės medžiagos: geltonasis 

bičių vaškas (Cera flava, Beeswax, yellow) ir alyvuogių aliejus (Oleum olivae, Olive oil). Tiriamosios 

tepalų sudėtys pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Tepalų sudėtys su gamtinės kilmės medžiagomis 

I 
g
ru

p
ė 

Tepalo Nr. 

Bičių vaško 

procentinis kiekis 

(%) 

Bičių vaškas (g) 
Alyvuogių 

aliejus (g) 

Tirštasis 

propolio 

ekstraktas 

(g) 

T-1 0,5 0,5 97,5 2,0 

T-2 1 1,0 97,0 2,0 

T-3 2 2,0 96,0 2,0 

T-4 3 3,0 95,0 2,0 

T-5 5 5,0 93,0 2,0 

T-6 6 6,0 92,0 2,0 

T-7 10 10,0 88,0 2,0 

T-8 15 15,0 83,0 2,0 

T-9 20 20,0 78,0 2,0 

 

Pusiau kietiems preparatams formuoti pasirinktas bičių vaško kiekis yra nuo 0,5 proc. iki 20 

proc., kuris šiose modeliuojamose sistemose atlieka emulsiklio funkciją [1,15]. Tam tikras bičių vaško 

kiekis lydomas ant vandens vonelės, po to pilamas atitinkamas alyvuogių aliejaus kiekis. Šildoma bei 

maišoma iki vienalytės masės. Gauta masė atvėsinama, galiausiai įterpiama veiklioji medžiaga – 

tirštasis propolio ekstraktas (2 % nuo visos pusiau kieto preparato masės) [1]. 

 

2.1.4.2.2. Emulsinių V/A tipo kremų su propolio tirštuoju ekstraktu 

modeliavimas 
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Emulsinių vanduo-aliejuje (V/A) tipo kremų pagrindų modeliavimui buvo naudojamos 

sintetinės (ne gamtinės kilmės) medžiagos. Kaip emulsikliai pasirinkti bevandenis lanolinas (Adeps 

lanae, Lanolinum anhydricum), spanas 80 (Sorbitan monooleate, Sorbitan oleate) bei tvinas 80 

(Polysorbatum 80); kaip riebalinė terpė – baltasis vazelinas (Vaselinum album, Petrolatum), Pionier 

PLW ir Pionier KWH; kaip vandeninė fazė – išgrynintas vanduo.  

Gautų stabilių kremų sudėtys pateikiamos 2 lentelėje. 

2 lentelė. Kremų su tirštuoju propolio ekstraktu kompozicijos 

II grupė 

 K-11 K-12 K-13 K-14 

Išgrynintas 

vanduo (g) 
20,0 40,0 20,0 20,0 

Baltasis 

vazelinas (g) 
- 48 - - 

Bevandenis 

lanolinas (g) 
- 10 - - 

Pionier PLW (g) 71,0 - - - 

Pionier KWH (g) - - 71,0 71,0 

Spanas 80 (g) - - 7,0 - 

Tvinas 80 (g) 7,0 - - 7,0 

Tirštasis 

propolio 

ekstraktas (g) 

2,0 2,0 2,0 2,0 

 

Kremai gaminami pagal literatūroje nurodytus technologinius gamybos aspektus [1,52]: 

 K-11, K-13 ir K-14 sudėtims pagaminti nereikalingas šildymo procesas, todėl 

pirmiausia atsveriamas reikalingas kiekis Pionier PLW/Pionier KWH kiekis,  

sudedamas į grūstuvę. Tada atsveriamas emulsiklis (spanas 80/tvinas 80), supilamas į 
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grūstuvę, gerai išmaišoma. Palaipsniui pilamas vanduo ir maišoma, kol gaunama 

vienalytė masė. Pabaigoje įterpiamas propolio tirštasis ekstraktas. 

 K-12 sudėčiai pagaminti svarbus pagrindo lydymo procesas (būtina atsižvelgti į 

sudėtinių dalių lydymosi temperatūras). Pirmiausia atsveriamas baltasis vazelinas, 

dedamas į porcelianinę lėkštelę, lydomas. Tada atsveriamas bevandenis lanolinas, 

dedamas į lėkštelę, lydomas, gerai išmaišoma. Pilamas vanduo, maišoma iki 

vienalytės masės, atvėsinama. Įterpiama veiklioji medžiaga. 

 

2.1.4.3. Bendro fenolinių junginių kiekio pagal p-kumaro rūgštį nustatymas 

propolio tirštajame ekstrakte spektrofotometrijos metodu 

 

Bendram fenolinių junginių kiekiui nustatyti pagal p-kumaro rūgštį naudojamas 

spektrofotometras su diodų matricos detektoriumi (Agilent 8453 UV-Vis/DAD, Agilent Technologies, 

JAV). Atliekama reakcija su Folin-Ciocalteu’s phenol reagentu [11,53]. Iš pradžių pasigaminamos 

etanolinės 1:10 propolio ištraukos, naudojant 70 proc. etanolį. Jos imama po 0,05 ml. Tada 

pasigaminamas vandeninis 20 proc. natrio karbonato tirpalas. Reakcijos atlikimas: į 25 ml kolbutes 

pilami 3 ml išgryninto vandens, 1 ml Folin-Ciocalteu’s phenol reagento, 0,05 ml paruoštos etanolinės 

propolio ištraukos bei 1,5 ml 20 proc. vandeninio natrio karbonato tirpalo, praskiedžiama išgrynintu 

vandeniu iki 25 ml, gerai supurtoma. Kolbutės užkemšamos, laikomos 30 minučių tamsoje, kambario 

temperatūroje. Po 30 min. atliekami matavimai spektrofotometru (prie 765 nm bangos ilgio). 

Kalibracinis grafikas sudarytas pagal p-kumaro rūgštį. 

 

2.1.4.4. Tirštojo propolio ekstrakto analizė efektyviosios skysčių 

chromatografijos metodu 

 

Iš pradžių pasigaminamas propolio tirštojo ekstrakto mėginys. Ekstraktas skiedžiamas 70 

proc. etanoliu 500 kartų (1:500). Propolio fenolinių rūgščių kokybinei ir kiekybinei analizei atlikti 

naudojamas kapiliarinis skysčių chromatografas (Agilent Infinity 1260 Capillary LC-DAD, Agilent 

technologies®, JAV). Fenolinių rūgščių standartai gauti iš Sigma-Aldrich® Chemie GmbH (Steinheim, 

Vokietija). Fenoliniams junginiam atskirti naudojama ACE C18 kolonėlė (150 × 0,5 mm, 5 µm dydžio 

dalelės) su prieškolone ACE C18 5 µm. Eliuentas A – 0,5 proc. acto rūgštis, eliuentas B – acetonitrilas 
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(eliuentas A ir B – judri fazė). Fenolinių junginių detekcija mėginiuose atliekama prie 290 nm bangos 

ilgio. Visi analizei paruošti mėginiai filtruojami pro nailoninius membraninius švirkštų filtrus (porų 

dydis - 0,22 µm) [11,12,47,50].  

 

2.1.4.5. II grupės preparatų emulsijų tipo nustatymas 

 

Emulsijų tipas nustatomas skiedimo metodu. Ant objektinio stiklelio užlašinamas vandens lašas 

ir ant jo lašas emulsijos: jei lašai nesusimaišo – vanduo-aliejuje (V/A) tipo emulsija, jei maišosi – 

aliejus-vandenyje (A/V) tipo emulsija [52].  

 

2.1.4.6. Fizikocheminių savybių (pH ir reologinių) nustatymas 

 

 Sumodeliuotų puskiečių preparatų – kremų ir tepalų – su propolio tirštuoju ekstraktu 

pH buvo nustatytas specialiu pusiau kietoms formoms skirtu pH-metru kambario 

temperatūroje (pH-meter 766 su elektrodu Knick SE 104 N, Knick Elektronische 

Meßgeräte GmbH & Co, Vokietija); pH buvo matuojamas tris kartus, išvedant 

aritmetinį vidurkį. 

 Reologinės charakteristikos (klampumas, takumas) buvo vertinamas reometru (Anton 

Paar® GmbH, Modular Compact Rheometer, MCR 102, Austrija) esant 20, 32 ir 37 ºC 

temperatūroms. Naudojama lygiagreti plokštės-kūgio geometrijos sistema (diametras – 

50 mm, mėginio storis – 1 mm) ir Paar Physica US200 programinė įranga [54,55], 

matematinis modelis – Power low slope. Matavimai atlikti tris kartus, išvesti vidurkiai.  

 

2.1.4.7. Mikroskopinis tyrimas 

 

Mikroskopinio tyrimo metu, naudojant Motic (Motic B3, Motic China Group Co., Ltd., 

Kinija) imersinį mikroskopą, vertinamas sumodeliuotų (I ir II grupių) puskiečių sistemų 

vienalytiškumas. Didinimas – 1000 kartų. Mėginių mikrostuktūros fotografuojamos su Moticam 1000 

1.3 Pixel kamera (Motic China Group Co., Ltd., Kinija).  
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Naudojimosi principas: ant objektinio stiklelio užtepamas labai plonas sumodeliuotos 

sistemos sluoksnis, uždengiama mažu dengiamuoju stikleliu, o ant stiklelio užlašinamas imersinio 

aliejaus lašas [11,13]. 

 

2.1.4.8. Veikliųjų junginių atpalaidavimo iš pusiau kietų vaisto formų tyrimas 

in vitro 

 

Fenolinių junginių atpalaidavimo tyrimai in vitro iš sumodeliuotų puskiečių sistemų (tepalų ir 

kremų) su propolio tirštuoju ekstraktu atliekami su modifikuotomis Franz tipo difuzinėmis celėmis, 

kurios sudarytos iš atskirtų donorinės ir akceptorinės terpių. Akceptorinė terpė – išgrynintas vanduo, 

donorinė terpė – sumodeliuota puskietė sistema. Prieš ne mažiau kaip 12 val. iki atpalaidavimo tyrimo 

pradžios, celiuliozinės membranos pamerkiamos į akceptorinę terpę. Apie 1 g pusiau kietos vaisto 

formos patalpinama kintamo tūrio cilindre, atviroji dali atsargiai uždengiama celiuliozine membrana, 

pritvirtinama gumele. Celės dalyje vyks difuzija, kurios plotas – 1,13 cm2. Donorinė dalis merkiama į 

20 ml išgryninto vandens akceptorinę terpę, kuri maišoma, naudojant magnetinę maišyklę su kaitinimo 

įranga (IKA® C-MAG HS 7, IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Vokietija). Viso tyrimu metu yra 

palaikoma pastovi 32 ± 0,1 ºC temperatūra. Po 1,2,4 ir 6 valandų imami mėginiai iš akceptorinės 

terpės po 1 ml, paėmus mėginį – akceptorinė terpė papildoma tokiu pat išgryninto vandens kiekiu  

[11,56].  

Toliau mėginiai analizuojami ESC metodu: naudojami mėginai po 1 ml iš I ir II grupių pusiau 

kietų preparatų akceptorinės terpės. Išsami metodika pateikta 2.1.4.4. skyrelyje. 

 

2.1.4.9. Statistinis tyrimų rezultatų vertinimas 

 

Visi tyrimai buvo kartoti po 3 kartus. Rezultatų vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai 

apskaičiuoti naudojantis Microsoft Office Excel 2013 ir GraphPad Software programomis. Duomenys 

pateikti kaip vidurkiai ± SD (standartinis nuokrypis). Rezultatų skirtumų reikšmingumas nustatytas 

tada, kai p < 0,05. 
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3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

 

3.1. Tirštojo propolio ekstrakto kokybinės ir kiekybinės sudėties vertinimas 

 

Tirštasis ekstraktas yra koncentruota ištrauka iš augalinės žaliavos [51], todėl yra tinkama 

forma naudoti kaip veikliąją medžiagą puskiečių preparatų gamyboje. Propolio tirštąjį ekstraktą 

aktualu pritaikyti kaip veikliąją medžiagą tepalų ir kremų gamyboje, siekiant didesnio preparato 

veiksmingumo [11–14], todėl tikslingas PTE kokybinės ir kiekybinės sudėties įvertinimas. 

 

3.1.1. Bendras fenolinių junginių kiekis pagal p-kumaro rūgštį tirštajame 

propolio ekstrakte spektrofotometrijos metodu 

 

Pirmame tyrimų etape buvo nustatytas bendras fenolinių junginių kiekis pagal p-kumaro rūgštį 

(mg/ml) tirštajame propolio ekstrakte (tirpiklis 70 proc. etanolis, žaliavos-ekstrahento santykis 1:3, 

gaminamas maceracijos metodu), kurį planuojama naudoti pusiau kietų vaisto formų (emulsinių V/A 

tipo kremų ir tepalų) gamyboje kaip veikliąją medžiagą dėl turimų antibakterinių, antivirusinių, 

nuskausminančių, antioksidacinių bei priešuždegiminių savybių [8–10)], tinkamų atopinio dermatito 

gydymui [8,9].  

Tyrimų rezultatai atskleidė, jog bendras fenolinių junginių kiekis pagal p-kumaro rūgštį 

pagamintame tirštajame propolio ekstrakte yra 67,58 ± 3,63 mg/ml. Gauti rezultatai patvirtino 

literatūros duomenis, jog propolio cheminės sudėtis priklauso nuo jo surinkimo vietovėje 

dominuojančių augalų [47] bei tirštojo propolio propolio ekstakto gamybos technologijos (pvz.: 

pasirinkto tirpiklio, žaliavos smulkumo, žaliavos-ekstrahento santykio) [14], todėl yra gaunami labai 

skirtingi veikliųjų junginių kiekiai pagamintuose TPE. 

 

3.1.2. Tirštojo propolio ekstrakto veikliųjų junginių kiekio nustatymas 

efektyviosios skysčių chromatografijos analizės metodu  
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Spektrofotometriniu metodu tirštajame propolio ekstrakte galima tik aptikti fenolinius 

junginius ir nustatyti bendrą jų kiekį pagal p-kumaro rūgštį, todėl tikslinga kokybiškai ir kiekybiškai 

įvertinti atskirus veikliuosius junginius, pasirenkant efektyvesnius bei jautresnius metodus. Literatūros 

duomenimis propolio ekstraktų sudėtis nagrinėjama ESC metodu pagal dominuojančias rūgštis bei 

vaniliną [11,12,47,50], todėl eksperimentinių tyrimų metu buvo atliekama tirštojo propolio ekstrakto 

atskirų veikliųjų junginių (vanilo rūgšties, kavos rūgšties, vanilino, p-kumaro rūgšties ir ferulo 

rūgšties) analizė ESC metodu. Veikliųjų junginių kiekiai (mg/ml) pateikiami 4 paveiksle. 

 

4 pav. Veikliųjų junginių kiekiai tirštajame propolio ekstrakte ESC metodu 

Tirštajame propolio ekstrakte iš fenolinių junginių nustatytas didžiausias p-kumaro rūgšties 

kiekis (38,6 proc.), taip pat dominuoja ferulo rūgštis (30,5 proc.) ir vanilinas (16,9 proc.). Mažiausias 

kiekis – kavos rūgšties (4,5 proc). Tyrimų rezultatai patvirtino paskelbtus mokslinių tyrimų rezultatus, 

kad lietuviškajame propolyje dominuoja p-kumaro rūgštis, ferulo rūgštis [12,14,47,50] ir fenolinis 

aldehidas – vanilinas [11,14], todėl matuojant fenolinių junginių kiekį propolio tirštajame ekstrakte 

tikslinga kalibracinį grafiką sudaryti pagal dominuojančią p-kumaro rūgštį [14,57]. 

Įvertinus gautus tyrimų rezultatus galima teigti, jog sumodeliuotose puskietėse sistemose su 

tirštuoju propolio ekstraktu, kaip kokybės žymenis, tikslinga naudoti dominuojančių rūgščių bei 

vanilino kokybinį ir kiekybinį nustatymą.  

 

3.2. Pusiau kietų preparatų su propolio tirštuoju ekstraktu fizikocheminių 

savybių vertinimo rezultatai  
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Pagamintų pusiau kietų preparatų su propolio tirštuoju ekstraktu kokybė iš pradžių vertinama 

vizualiai pagal spalvą, kvapą, fazių atsiskyrimą, tepumą bei nuplaunamumą. Tepalų ir kremų fizinis 

įvertinimas pateikiamas 3 ir 4 lentelėse. 

3 lentelė. Tepalų su PTE fizinis įvertinimas 

Puskietė 

sistema 
Tepumas Nuplaunamumas Spalva Kvapas 

Fazių 

atsiskyrimas 

T-1 Netepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 
Geltona 

Malonaus 

kvapo 
Yra 

T-2 Netepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 
Geltona 

Malonaus 

kvapo 
Yra 

T-3 Netepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 
Geltona 

Malonaus 

kvapo 
Yra 

T-4 Netepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 
Geltona 

Malonaus 

kvapo 
Yra 

T-5 Netepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 
Geltona 

Malonaus 

kvapo 
Yra 

T-6 Netepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 
Geltona 

Malonaus 

kvapo 
Yra 

T-7 Tepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 
Geltona 

Malonaus 

kvapo 
Nėra 

T-8 Tepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 
Geltona 

Malonaus 

kvapo 
Nėra 

T-9 Tepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 
Geltona 

Malonaus 

kvapo 
Nėra 

 

Tolesniems moksliniams tyrimams naudojamos T-7, T-8 ir T-9 sudėtys (3 lentelė). Kitos 

sumodeliuotos pusiau kietos vaisto formos su propolio tirštuoju ekstraktu (T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 ir T-

6) yra nestabilios dėl aliejinės fazės atsiskyrimo bei tirštojo propolio ekstrakto grūdelių sedimentacijos. 

Eksperimentinio tyrimo metu nustatyta, kad modeliuojant tepalus, kai jų pagrindiniai 

komponentai yra alyvuogių aliejus (riebalinė terpė) ir bičių vaškas (emulsiklio vaidmenį atliekantis 

komponentas), svarbu atsižvelgti į bičių vaško procentinį kiekį. Jis daro įtaką stabilumui – 

sumodeliuoti tepalai su PTE išlieka stabilūs (t. y. nenustatytas fazių atsiskyrimas bei veikliųjų 

medžiagų nusėdimas), kai vaško kiekis yra ne mažesnis nei 10 proc.  
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4 lentelė. Kremų vanduo-aliejuje su PTE fizinis įvertinimas 

Puskietė 

sistema 
Tepumas Nuplaunamumas Spalva Kvapas 

Fazių 

atsiskyrimas 

K-11 Tepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 
Geltona 

Malonaus 

kvapo 
Nėra 

K-12 Tepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 

Šviesiai 

geltona 

Specifinio 

kvapo 
Nėra 

K-13 Tepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 
Geltona 

Malonaus 

kvapo 
Nėra 

K-14 Tepus 
Sunkiai 

nuplaunamas 
Geltona 

Malonaus 

kvapo 
Nėra 

 

Iš 4 lentelėje pateiktų duomenų matyti, jog pagamintos stabilios V/A tipo emulsinės sistemos, 

kurių gamyboje kaip riebalinė terpė naudotas baltasis vazelinas, vazelino aliejaus ir polietileno 

mišiniai (Pionier PLW, Pionier KWH), kaip emulsiklis, soliubilizatorius – spanas 80 ir tvinas 80, kaip 

emulsiklis, formuojantis V/A tipo emulsijas – bevandenis lanolinas, vandeninė terpė – išgrynintas 

vanduo, veiklioji medžiaga – tirštasis propolio ekstraktas. Šiose sumodeliuotose pusiau kietose vaisto 

formose (K-11, K-12, K-13 ir K-14) fazių atsiskyrimas bei veikliųjų junginių nusėdimas nepastebėtas, 

todėl visos sudėtys naudojamos tolesniems tyrimams.  

Tyrimo metu nustatyta, kad formuojant V/A tipo emulsinius pagrindus, pasirinktas emulsiklis 

ir jo kiekis daro įtaką preparatų stabilumui.  

 

3.2.1. Kremų pagrindų bei sumodeliuotų puskiečių preparatų su propoliu pH 

nustatymas 

 

Atlikti moksliniai tyrimai rodo, jog odos pH reikšmė yra tarp 5,4 ir 5,9, kuri su amžiumi 

didėja [58], todėl modeliuojant apsauginio poveikio pusiau kietas vaisto formas, tikslinga parinkti 

tokius komponentus, jog galutinio preparato pH reikšmė būtų artima odos pH reikšmei arba šiek tiek 

mažesnė [59].   

Sumodeliuotų pusiau kietų vaisto formų (V/A tipo emulsinių kremų) su propolio tirštuoju 

ekstraktu pH buvo nustatytas specialiu pusiau kietoms formoms skirtu pH-metru, matavimai atlikti 3 

kartus, išvesti aritmetiniai vidurkiai. Rezultatai pateikiami 5 paveiksle. 



33 

 

 

5 pav. Sumodeliuotų kremų pagrindų bei kremų su propoliu pH reikšmės 

Kremų pagrindų pH reikšmės svyruoja nuo 3,94 ± 0,04 iki 7,36 ± 0,08. Tyrimų rezultatai parodė, 

kad mažiausia pH reikšmė yra būdinga kremo pagrindui K-12, o didžiausia – K-13. Kremo pagrindo 

K-13 pH reikšmė, kai emulsikliu naudojamas spanas 80, 12,6 proc. didesnė nei K-14 sumodeliuoto 

pagrindo (emulsiklis – tvinas 80), todėl galima teigti, jog emulsiklis daro įtaką modeliuojamų sistemų 

pH reikšmei.  

Įterpus veikliąją medžiagą – tirštąjį propolio ekstraktą – pH reikšmės visuose sumodeliuotuose 

puskiečiuose preparatuose sumažėjo, išskyrus K-12 sudėtį, kurioje pH padidėjo nuo 3,94 ± 0,04 iki 

4,07 ± 0,05. Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (p < 0,05) tarp K-13 ir K-14 sudėčių 

pagrindo pH ir sumodeliuotų pusiau kietų vaisto formų, įterpus veikliąją medžiagą, pH. Statistinis 

reikšmingumas tarp K-11 ir K-12 kremų pagrindų ir sumodeliuotų sudėčių nepastebėtas.  

Visų sumodeliuotų kremų su propoliu terpė yra silpnai rūgštinė bei artima fiziologinei odos pH 

reikšmei, todėl galime teigti, jog sumodeliuotos puskietės vaisto formos yra kokybiškos bei tinkamos 

naikinant įvairius ligos sukelėjus (pvz.: bakterijas) atopinio dermatito atveju. pH reikšmių pokyčiui 

daro įtaką pasirinktos pagalbinės medžiagos bei veiklioji medžiaga – tirštasis propolio ekstraktas. 

Visos sudėtys naudojamos tolesniems tyrimams. 

 

3.2.2. Tepalų pagrindų ir sumodeliuotų tepalų su propoliu pH nustatymas 

 

Sumodeliuotų pusiau kietų vaisto formų (tepalų su bičių produktais) pH buvo nustatytas 

specialiu pusiau kietoms formoms skirtu pH-metru, matavimai atlikti 3 kartus, išvesti aritmetiniai 

vidurkiai. Rezultatai pateikiami  paveiksle. 
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6 pav. Sumodeliuotų tepalų pagrindų bei tepalų su propoliu pH reikšmės 

Tepalų pagrindų pH svyruoja nuo 4,68 ± 0,07 iki 5,82 ±0,05. Žemiausia pH reikšmė (4,68 ± 

0,07) yra tada, kai vaško kiekis sumodeliuotame tepalo pagrinde yra 10 proc., o aukščiausia (5,82 

±0,05) – kai 20 proc. Eksperimentinių tyrimų metu nustatyta, kad didėjant vaško kiekiui, atitinkamai 

didėja ir tepalo pagrindo pH. 

Sumodeliuotų pusiau kietų vaisto formų su propolio tirštuoju ekstraktu pH reikšmės padidėjo 

nuo 5,91 ± 0,08 iki 6,44 ± 0,05 (T-7 sudėtyje padidėjo 26,3 proc., T-8 – 24,4 proc., o T-9 10,7 proc.), 

bet statistiškai reikšmingas pokytis, įterpus veikliąją medžiagą, nepastebėtas. Mažiausia pH reikšmė 

būdinga sumodeliuotai T-7 pusiau kietai vaisto formai, didžiausia – T-9. Puskietės sistemos T-7 pH 

reikšmė yra panaši į odos. 

 Visi sumodeliuoti vaistiniai preparatai yra silpnai rūgštiniai, todėl tinkami atopinio dermatito 

gydymui. Rezultatai rodo, jog pH reikšmėms įtakos turi pasirinkta veiklioji medžiaga bei bičių vaško 

procentinis kiekis. 

 

3.2.3. Kremų su propoliu reologinių savybių vertinimas 

 

Įvertinus sumodeliuotų pusiau kietų vaisto formų fizines savybes, pH reikšmes, tikslinga 

atlikti reologinių savybių (klampumo bei takumo) nustatymą.  

Remiantis mokslinės literatūros duomenimis [54,55], buvo atliekamas sumodeliuotų kremų su 

propolio tirštuoju ekstraktu konsistencijos koeficiento (K) ir tekėjimo indekso (n) reikšmių nustatymas, 

naudojant reometrą ir plokštės-kūgio geometrijos sistemą. Matavimai atlikti 20, 32 ir 37 ºC 
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temperatūroje. Naudotas matematinis modelis – Power low slope (R2 =  0,9100-0,9961). Gautos 

reikšmės pateiktos 5 lentelėje. 

5 lentelė. Temperatūros įtaka kremų konsistencijos koeficiento (K) ir tekėjimo indekso (n) 

reikšmėms 

Grupė 
Sudėtis 

Nr. 

20 ºC 32 ºC 37 ºC 

K, Pa·sn n K, Pa·sn n K, Pa·sn n 

II
 g

ru
p

ė 

K-11 
21,64 ± 

0,35 

0,18356 ± 

0,0024 

24,322 ± 

0,24 

0,13029 ± 

0,0031 

21,895 ± 

0,25 

0,098812 

± 0,0024 

K-12 
57,224 ± 

0,42 

0,44008 ± 

0,0018 

62,241 ± 

0,38 

0,25894 ± 

0,0022 

36,211 ± 

0,29 

0,21463 ± 

0,0037 

K-13 
47,129 ± 

0,38 

0,37365 ± 

0,0032 

34,266 ± 

0,14 

0,40307 ± 

0,0029 

33,202 ± 

0,38 

0,31376 ± 

0,0032 

K-14 
48,438 ± 

0,33 

0,37937 ± 

0,0045 

27,58 ± 

0,35 

0,47768 ± 

0,0039 

21,999 ± 

0,45 

0,47404 ± 

0,28 

 

Eksperimentinių tyrimų metu nustatyta, jog didžiausia konsistencijos koeficiento ir tekėjimo 

indekso reikšmė būdinga kremui K-12 (5 lentelė), kuriame riebalinė terpė yra vazelinas, o emulsiklis – 

bevandenis lanolinas. Šio V/A tipo emulsinio kremo konsistencijos reikšmė yra 2,6 karto, o tekėjimo 

indekso – 2,4 karto didesnė, nei kremo K-11, esant 20 ºC temperatūrai.  Galima hipotezė, jog iš šios 

pusiau kietos vaisto formos su PTE, pasižyminčios didžiausiu klampumu, veikliųjų junginių 

atpalaidavimo tyrimo metu in vitro atsipalaiduos mažiausias fenolinių junginių (vanilo r., kavo r., 

vanilino, p-kumaro r. ir ferulo r.) kiekis, lyginant su kitomis pusiau kietomis vaisto formomis. 

Mažiausia konsistencijos koeficento bei tekėjimo indekso reikšmė nustatyta kremui K-11 (riebalinė 

fazė – Pionier PLW, emulsiklis – tvinas 80). Galima manyti, kad iš K-11 kremo atsipalaiduos 

didžiausias dominuojančių fenolinių rūgščių bei vanilino kiekis. Nustatytas statistiškai reikšmingas 

skirtumas (p < 0,05) tarp K-12, K-13, K-14 sudėčių konsistencijos koeficiento reikšmių, esant 20 ºC ir 

37 ºC temperatūroms. Statistiškai reikšmingas pokytis tarp skirtingų tyrimo temperatūrų K-11 sudėtyje 

nepastebėtas. 

Vadinasi, konsistencijos koeficento ir tekėjimo indekso reikšmėms daro įtaką pusiau kietose 

vaisto formose naudojamos pagalbinės medžiagos bei temperatūra.  
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3.2.4. Tepalų su propoliu reologinių savybių vertinimas 

 

Reometru buvo atliekamas sumodeliuotų tepalų su propolio tirštuoju ekstraktu konsistencijos 

koeficiento (K) ir tekėjimo indekso (n) reikšmių nustatymas. Matavimai atlikti 20, 32 ir 37 ºC 

temperatūroje. Naudotas matematinis modelis – Power low slope (R2 =  0,9100-0,9961) [54,55]. 

Gautos reikšmės pateiktos 6 lentelėje. 

6 lentelė. Temperatūros įtaka tepalų konsistencijos koeficiento (K) ir tekėjimo indekso (n) 

reikšmėms 

Grupė 
Sudėtis 

Nr. 

20 ºC 32 ºC 37 ºC 

K, Pa·sn n K, Pa·sn n K, Pa·sn n 

I 
g
ru

p
ė 

T-7 
27,71 ± 

0,26 

0,1753 ± 

0,0033 

10,949 ± 

0,22 

0,1652 ± 

0,0047 

3,7683 ± 

0,37 

0,30018 ± 

0,0021 

T-8 
83,632 ± 

0,19 

0,11173 ± 

0,0049 

31,06 ± 

0,27 

0,16374 ± 

0,0021 

12,874 ± 

0,42 

0,24405 ± 

0,0032 

T-9 
412,13 ± 

0,28 
- 

97,01 ± 

0,36 

0,065302 

± 0,0036 

60,069 ± 

0,21 

0,0405 

±0,0059 

 

Iš atliktų reologinių savybių tyrimo matyti, jog puskietėse sistemose su TPE, kai emulsiklio 

vaidmenį atlieka geltonasis bičių vaškas, konsistencijos koeficientas didėja, o tekėjimo indeksas 

mažėja tada, kai didėja procentinis bičių vaško kiekis. Ši tendencija nustatyta visomis tyrimo 

temperatūromis (20, 32 ir 37 ºC). Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (p < 0,05) tarp tepalų, 

turinčių skirtingą emulsiklio vaidmenį atliekančio bičių vaško kiekio (T-7, T-8 ir T-9), tekėjimo 

indekso bei konsistencijos koeficiento reikšmių. Taip pat nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas 

(p < 0,05) tarp konsistencijos koeficiento ir tekėjimo indekso reikšmių skirtingomis temperatūromis. 

Galima hipotezė, jog iš T-9 sistemos veikliųjų junginių atpalaidavimo tyrimo metu in vitro 

atsipalaiduos mažiausias fenolinių junginių (vanilo r., kavo r., vanilino, p-kumaro r. ir ferulo r.) kiekis, 

o iš T-7 – didžiausias veikliųjų junginių kiekis. 

Vadinasi, konsistencijos koeficento ir tekėjimo indekso reikšmėms daro įtaką pusiau kietose 

vaisto formose naudojamas emulsiklis (šiuo atveju – geltonasis bičių vaškas) bei jo kiekis, taip pat 

temperatūra. 
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3.3. Puskiečių preparatų vienalytiškumo vertinimo rezultatai 

 

Buvo vertinamos I ir II grupių sumodeliuotų pusiau kietų vaisto formų su propolio tirštuoju 

ekstraktu (K-11, K-12, K-13, K-14, T-7, T-8 ir T-9) mikrostruktūros. Kremų vienalytiškumas buvo 

vertinamas pagal tai, kaip vandeninė fazė tolygiai pasiskirčiusi riebalinėje terpėje ir ar veiklioji 

medžiaga – propolio tirštasis ekstraktas – pilnai disperguota riebalinėje terpėje ir vandeninėje fazėje. 

Tepalų mikrostruktūros vertintos pagal kristalų susidarymą, didėjant vaško kiekiui. 

 

3.3.1. Kremų su propolio tirštuoju ekstraktu vienalytiškumo įvertinimas 

 

7 lentelė. Sumodeliuotų kremų vienalytiškumo vertinimas 

Puskietė 

sistema 
Savybės  Pavyzdžio mikrostuktūra 

K-11  

Homogeniškos išvaizdos, 

riebalingas, gelsvos spalvos, 

malonaus kvapo V/A tipo kremas 

 

K-12 

Homogeniškos išvaizdos, 

riebalingas, šviesiai gelsvos 

spalvos, specifinio kvapo V/A 

tipo kremas 
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K-13 

Homogeniškos išvaizdos, 

riebalingas, gelsvos spalvos, 

malonaus kvapo V/A tipo kremas 

 

K-14 

Homogeniškos išvaizdos, 

riebalingas, gelsvos spalvos, 

malonaus kvapo V/A tipo kremas 

 

 

Veikliosios medžiagos pasiskirstymas priklauso nuo jos tirpumo emulsiniame pagrinde. 

Veiklioji medžiaga, propolio tirštasis ekstraktas, pasiskirsto vandeninėje fazėje ir riebalinėje terpėje. 

Suformuotos stabilios V/A tipo emulsinės sistemos (7 lentelė). 

 

3.3.2. Tepalų su propolio tirštuoju ekstraktu vienalytiškumo įvertinimas 

 

8 lentelė. Sumodeliuotų tepalų vienalytiškumo vertinimas 

Puskietė 

sistema 
Savybės Pavyzdžio mikrostuktūra 

T-7 

Homogeniškas išvaizdos, labai 

riebalingas, geltonos spalvos, 

malonaus kvapo tepalas 
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T-8 

Homogeniškas išvaizdos, mažiau 

riebalingas, geltonos spalvos, 

malonaus kvapo tepalas 

 

T-9 

Homogeniškas išvaizdos, 

riebalingas, geltonos spalvos, 

malonaus kvapo tepalas 

 

 

Sumodeliuotuose tepaluose (T-7, T-8, T-9) matomi vaško kristalai. Didėjant geltonojo bičių 

vaško kiekiui puskietėje sistemoje, didėja ir kristalų skaičius. Veiklioji medžiaga pasiskirsto 

hidrofobiniame tepalo pagrinde. Suformuotos stabilios puskietės sistemos (8 lentelė). 

 

3.4. I ir II grupių puskiečių sistemų su tirštuoju propolio ekstraktu 

biofarmacinis vertinimas in vitro 

 

Eksperimentinių tyrimų metu nustačius veikliosios medžiagos kiekybinę sudėtį, sumodeliuotų 

puskiečių sistemų pH reikšmes, reologines charakteristikas, įvertinus vienalytiškumą, juslines savybes, 

tikslinga atlikti veikliųjų junginių (fenolinių rūgščių bei vanilino), atpalaidavimo tyrimą in vitro. Šiame 

paskutiniame tyrimo etape bus įvertinta pagrindo įtaka fenolinių junginių atpalaidavimui iš pagamintų 

tepalų ir kremų su tirštuoju propolio ekstraktu (sudėtys pateiktos 1 ir 2 lentelėsė). 

Atplaidavimo tyrimas atliekamas pagal skyrelyje 2.1.4.8 esančią metodiką. Atpalaiduoti 

veikliųjų medžiagų kiekiai nustatomi efektyviosios skysčių chromatografijos (ESC) metodu pagal 

2.1.4.4. metodiką.  



40 

 

3.4.1. I grupės (tepalų su propoliu) dominuojančių fenolinių junginių 

atpalaidavimo tyrimo rezultatai 

 

Siekiant įvertinti sumodeliuotų tepalų su propolio tirštuoju ekstaktu kokybę biofarmacinių 

tyrimų metu, iš pradžių vertintos lietuviškajame propolyje dominuojančios rūgštys (p-kumaro rūgštis, 

ferulo rūgštis) bei vanilinas. Atpalaiduotas p-kumaro rūgšties kiekis pateiktas 7, vanilino – 8, o ferulo 

– 9 paveiksluose. 

 

7 pav. p-kumaro rūgšties atpalaidavimo iš tepalų tyrimo rezultatai 

Tyrimo in vitro metu nustatyta, jog I grupės tepaluose su propolio tirštuoju ekstraktu 

daugiausiai p-kumaro rūgšties (7 pav.) atsipalaiduoja, kai bičių vaško sudėtyje yra 15 proc. (iš sudėties 

T-8). Didžiausias kumaro rūgšties kiekis atsipalaiduoja po pirmos valandos, po to jos atpalaidavimo 

greitis lėtėja. Iš tepalo T-9, kai bičių vaško kiekis yra 20 proc., atpalaiduojamas p-kumaro rūgšties 

kiekis yra mažiausias (2,3 karto mažiau nei iš T-8 sudėties). Tai rodo, kad sumodeliuotas pagrindas 

daro įtaką p-kumaro rūgšties atpalaidavimui iš puskiečių sistemų.  
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8 pav. Vanilino atpalaidavimo iš tepalų tyrimo rezultatai 

Nustatyta, jog didžiausias vanilino kiekis (8 pav.) atsipalaiduoja po 6 valandų nuo tyrimo 

pradžios iš sistemos T-9, kai bičių vaško kiekis šioje puskietėje sistemoje yra didžiausas, lyginant su 

kitomis sudėtimis, t. y. 20 proc., o mažiausias – iš tepalo T-8. Po pirmosios tyrimo valandos 

didžiausias vanilino kiekis atsipalaiduoja iš T-7 sistemos, po to atpalaiduojamas jo greitis lėtėja, 

mažiausias – iš T-9 tepalo, kuriame viso tyrimo metu vanilino atpalaiduojamas kiekis palaipsniui 

didėja. Iš šių rezultatų galima teigti, kad pagrindo komponentai turi įtakos vanilino atsipalaidavimui iš 

sumodeliuotų puskiečių sistemų. 

 

9 pav. Ferulo rūgšties atpalaidavimo iš tepalų tyrimo rezultatai 
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Ferulo rūgšties (9 pav.) daugiausiai atsipalaiduoja po 6 val. nuo tyrimo pradžios iš T-8 

kompozicijos, kai bičių vaško kiekis yra 15 proc. Nuo tyrimo pradžios ferulo rūgšties atsipalaidavimas 

palaipsniui didėja. T-9 puskietėje sistemoje viso tyrimo metu ferulo rūgštis aptikta tik kokybiškai, 

tikslus jos kiekis nenustatytas. Tyrimų rezultatai parodė, jog didesnis bičių vaško procentinis kiekis 

sumodeliuotoje puskietėje nei 15 proc. stabdo ferulo rūgšties atpalaidavimą. Tai galima būtų sieti ir su 

preparatų klampa, kadangi kuo didesnis bičių vaško kiekis, tuo didesnė ir sumodeliuotų tepalų klampa, 

o to pasekoje sulėtėja veikliųjų junginių, šiuo atveju ferulo rūgšties, atpalaidavimas. 

 

3.4.1.1. I grupės (tepalų su propoliu) suminio fenolinių junginių kiekio 

biofarmacinis vertinimas 

 

Siekiant įvertinti sumodeliuotų tepalų su propolio tirštuoju ekstaktu kokybę biofarmacinių 

tyrimų metu, vertinamas ne tik dominuojančių fenolinių rūgščių bei vanilino, bet ir atpalaiduotas 

suminis fenolinių junginių kiekis (µg/ml ± SD). Atliktų tyrimų rezultatai pateikti 9 lentelėje. 

9 lentelė. Suminio fenolinių junginių kiekio (µg/ml±SD) tyrimų rezultatai iš I grupės 

sumodeliuotų puskiečių sistemų 

Grupė 

Sumodeliuota 

puskietė 

sistema 

Suminis fenolinių junginių kiekis, µg/ml ± SD 

1 val. 2 val. 4 val. 6 val. 

I 
g
ru

p
ė 

T-7 11,98 ± 0,13 17,72 ± 0,07 20,90 ± 0,09 28,58 ± 0,27 

T-8 10,28 ± 0,10 18,32 ± 0,15 22,20 ± 0,13 34,10 ± 0,11 

T-9 6,38 ± 0,13 9,98 ± 0,16 14,76 ± 0,23 25,84 ± 0,21 

 

Atpalaidavimo tyrimo metu nustatyta, kad iš sumodeliuotų tepalų su propolio tirštuoju 

ekstraktu atsipalaiduoja nuo 6,38 ± 0,13 µg/ml iki 34,10 ± 0,11 µg/ml fenolinių junginių. Didžiausias 

veikliųjų junginių kiekis atsipalaiduoja po 6 val. nuo tyrimo pradžios, viso tyrimo metu fenolinių 

junginių atpalaidavimas palaipsniui didėja. Praėjus 1 val., daugiausiai fenolinių junginių atsipalaiduoja 

iš puskietės sistemos T-7 (11,98 ± 0,13 µg/ml), kurioje bičių vaško kiekis yra mažiausias. Po 2 val., 4 

val. ir 6 val. daugiausiai veikliųjų junginių atsipalaiduoja iš pusiau kieto preparato T-8, kuriame bičių 
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vaško yra 15 proc. Mažiausias suminis fenolinių junginių kiekis viso tyrimo metu atsipalaiduoja iš 

tepalo T-9, kuriame bičių vaško kiekis didžiausias, t. y. 20 proc. 

Tikslinga įvertinti, koks suminis fenolinių junginių kiekis procentais atpalaiduojamas iš 

sumodeliuotų tepalų su propolio tirštuoju ekstraktu. Iš šių duomenų bus galima įvertinti pagrindo, 

kuris sudarytas iš alyvuogių aliejaus ir geltonojo bičių vaško, tinkamumą veikliosios medžiagos, 

tirštojo propolio ekstrakto, įvedimui tirštojo ekstrakto formoje. Duomenys pateikti 10 paveiksle. 

 

10 pav. Suminio fenolinių junginių kiekio (proc.) tyrimų rezultatai iš I grupės 

sumodeliuotų puskiečių sistemų 

Atlikus sumodeliuotų puskiečių preparatų analizę buvo nustatyta, kad iš tirtų tepalų 

atsipalaiduoja nuo 1,01 proc. iki 5,4 proc. veikliųjų junginių. Mažiausias fenolinių junginių kiekis 

atsipalaiduoja po 1 val., o didžiausias – po 6 val. Mažiausias fenolinių junginių kiekis atsipalaiduoja iš 

tepalo T-9 (viso tyrimo metu), kuriame yra didžiausias bičių vaško kiekis. 

Biofarmacinių tyrimų rezultatai parodė, jog modeliuojant puskietes sistemas su bičių vašku, 

svarbu atsižvelgti į procentinį bičių vaško kiekį, nes jis stabdo fenolinių junginių atpalaidavimą iš 

puskiečių preparatų. 

 

3.4.2. II grupės (kremų su propoliu) dominuojančių fenolinių junginių 

biofarmacinis vertinimas 
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Siekiant įvertinti sumodeliuotų V/A kremų su propolio tirštuoju ekstaktu kokybę, iš pradžių 

vertintos propolyje dominuojančios rūgštys (p-kumaro rūgštis, ferulo rūgštis) bei vanilinas. 

Atpalaiduotas p-kumaro rūgšties kiekis pateiktas 11, vanilino – 12, o ferulo – 13 paveiksluose. 

 

11 pav. p-kumaro rūgšties atpalaidavimo iš kremų tyrimo rezultatai 

Atpalaidavimo tyrimo in vitro metu nustatyta, jog II grupės kremuose su propolio tirštuoju 

ekstraktu daugiausiai p-kumaro rūgšties (11 pav.) atsipalaiduoja iš sudėties K-13, kai kremo sudėtyje 

emulsiklis yra spanas 80 (7 proc.), riebalinė fazė – Pionier KWH (71 proc.), išgryninto vandens – 20 

proc. Tai rodo, kad sumodeliuotas pagrindas daro įtaką p-kumaro rūgšties atpalaidavimui iš puskiečių 

sistemų.  

 

12 pav. Vanilino atpalaidavimo iš kremų tyrimo rezultatai 
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 Nustatyta, jog didžiausias vanilino kiekis (12 pav.) atsipalaiduoja po 6 valandų nuo tyrimo 

pradžios iš sistemos K-12, kai sudėtyje yra 48 proc. baltojo vazelino, 10 proc. lanolino bei 40 proc. 

vandens, o K-14 sudėtyje vanilinas buvo nustatomas tik kokybiškai, tikslus jo kiekis nenustatytas. 

Apskritai, didžiausias vanilino kiekis atplaiduojamas po pirmosios valandos, po to atpalaiduojamas jo 

greitis lėtėja. Iš šių rezultatų galima teigti, kad pagrindo komponentai turi įtakos vanilino 

atsipalaidavimui iš sumodeliuotų puskiečių sistemų. 

 

13 pav. Ferulo rūgšties atpalaidavimo iš kremų tyrimo rezultatai 

Ferulo rūgšties (13 pav.) daugiausiai atsipalaiduoja po 6 val. nuo tyrimo pradžios iš K-13 

kompozicijos, kaip ir kumaro rūgšties (11 pav.). Iš K-12 puskietės sistemos atplaiduota ferulo rūgštis 

aptinkama kiekybiškai tik po 4 val., iš K-11 – po 6 val. , kitais laikais imtuose mėginiuose tikslus jos 

kiekis nenustatytas. Tyrimų rezultatai parodė, jog emulsiklis ir pasirinktas riebalinė terpė daro įtaką 

atplaiduojamam ferulo rūgšties kiekiui. 

 

3.4.2.1. II grupės (kremų su propoliu) suminio fenolinių junginių kiekio 

biofarmacinis vertinimas 

 

Siekiant įvertinti sumodeliuotų vanduo-aliejuje tipo kremų su propolio tirštuoju ekstaktu 

kokybę biofarmacinių tyrimų metu, vertinamas ne tik dominuojančių fenolinių rūgščių bei vanilino, 

bet ir atpalaiduotas suminis fenolinių junginių kiekis (µg/ml ± SD). Atliktų tyrimų rezultatai pateikti 

10 lentelėje. 
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10 lentelė. Suminio fenolinių junginių kiekio (µg/ml±SD) tyrimų rezultatai iš II grupės 

sumodeliuotų puskiečių sistemų 

Grupė 

Sumodeliuota 

puskietė 

sistema 

Suminis fenolinių junginių kiekis, µg/ml ± SD 

1 val. 2 val. 4 val. 6 val. 

II
 g

ru
p

ė 

K-11 6,78 ± 0,22 7,22 ± 0,12 9,90 ± 0,09 12,14 ± 0,42 

K-12 12,67 ± 0,36 15,52 ± 0,23 28,73 ± 0,28 34,80 ± 0,34 

K-13 27,42 ± 0,11 32,36 ± 0,26 47,75 ± 0,33 55,92 ± 0,39 

K-14 2,28 ± 0,32 2,96 ± 0,33 4,28 ± 0,40 3,56 ± 0,45 

 

Atpalaidavimo tyrimo metu nustatyta, kad iš sumodeliuotų V/A tipo kremų su propolio 

tirštuoju ekstraktu atsipalaiduoja nuo 2,28 ± 0,32 µg/ml iki 55,92 ± 0,39µg/ml fenolinių junginių. 

Didžiausias veikliųjų junginių kiekis atsipalaiduoja po 6 val. nuo tyrimo pradžios, viso tyrimo metu 

fenolinių junginių atpalaidavimas palaipsniui didėja. Daugiausiai fenolinių junginių atsipalaiduoja iš 

puskietės sistemos K-13, kurioje emulsiklio spano 80 yra 7 proc., riebalinė fazė - Pionier KWH, 

sudaranti 71 proc., išgrynintas vanduo – 20 proc. visos kremo masės. Mažiausias suminis fenolinių 

junginių kiekis viso tyrimo metu atsipalaiduoja iš kremo K-14, kuriame emulsiklis yra tvinas 80. 

Tikslinga įvertinti, koks suminis fenolinių junginių kiekis procentais atpalaiduojamas iš 

sumodeliuotų kremų su propolio tirštuoju ekstraktu. Iš šių duomenų bus galima įvertinti pagrindo 

tinkamumą veikliosios medžiagos, tirštojo propolio ekstrakto, įvedimui tirštojo ekstrakto formoje. 

Rezultatai pateikti 11 paveiksle. 
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11 pav. Suminio fenolinių junginių kiekio (proc.) tyrimų rezultatai iš II grupės 

sumodeliuotų puskiečių sistemų 

Atlikus sumodeliuotų puskiečių preparatų analizę buvo nustatyta, kad iš tirtų tepalų 

atsipalaiduoja nuo 0,36 proc. iki 10,85 proc. veikliųjų junginių. Mažiausias fenolinių junginių kiekis 

atsipalaiduoja po 1 val., o didžiausias – po 6 val. Mažiausias fenolinių junginių kiekis atsipalaiduoja iš 

kremo K-14 (viso tyrimo metu), kuriame emulsiklis yra tvinas 80, o didžiausias – iš sistemos K-13, 

kuriame emulsiklis – spanas 80. Šios sudėtys tarpusavyje gali būti lyginamos dėl to, kad jų sudėtys 

identiškos, tik skirtingas emulsiklis. Vadinasi, fenolinių junginių atsipalaidavimui įtakos turi 

pasirinktas emulsiklis. Mažas fenolinių junginių kiekis atsipalaiduoja ir K-11 sudėtyje. Tai būtų galima 

sieti vėlgi su emulsikliu. 

Biofarmacinių tyrimų rezultatai parodė, jog modeliuojant puskiečius preparatus, labai svarbu 

pasirinkti tinkamas pagalbines medžiagas pagrindo gamybai, nes jos gali stabdyti fenolinių junginių 

atpalaidavimą iš sumodeliuotų puskiečių preparatų.  
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4. IŠVADOS 

 

1. Remiantis mokslinės literatūros duomenimis, atopinio dermatito gydymui tinkamos pusiau 

kietų preparatų kategorijos – tepalai ir kremai (vanduo-aliejuje). Tepalų pagrindiniais komponentais 

pasirinkti bičių vaškas ir alyvuogių aliejus. Emulsinių kremų gamyboje – bevandenis lanolinas, 

baltasis vazelinas, Pionier PLW, Pionier KWH, spanas 80 ir tvinas 80. Veiklioji medžiaga – propolis, 

įvedamas tirštojo ekstrakto formoje, siekiant didesnės veikliųjų junginių koncentracijos preparatuose. 

2. Eksperimentinio tyrimo metu nustatyta, kad bičių vaško kiekis daro įtaką stabilumui – 

pagrindai išlieka stabilūs (nenustatytas fazių atsiskyrimas), kai vaško kiekis yra ne mažesnis nei 10 

proc. Tyrimo rezultatai parodė, kad veiklioji medžiaga daro įtaką modeliuojamų tepalų pH reikšmei – 

įterpus tirštąjį propolio ekstraktą, pagrindų pH reikšmės padidėja iki 26,3 proc. Didėjant procentiniam 

vaško kiekiui, tepalų klampa didėja, o tekėjimo indeksas mažėja, tai rodo, kad vaškas stiprina tepalų 

struktūrines savybes. 

3. Tyrimo metu nustatyta, kad formuojant V/A tipo emulsinius pagrindus, pasirinktas 

emulsiklis daro įtaką pagrindų reologinėms charakteristikoms. Didžiausia konsistencijos koeficiento ir 

tekėjimo indekso reikšmė būdinga kremui, kuriame riebalinė fazė yra vazelinas, emulsiklis – 

bevandenis lanolinas, o mažiausia – kai pagrindiniai pagrindo komponentai yra Pionier PLW ir tvinas 

80.  

4. Tyrimų rezultatai parodė, kad bičių vaškas gali būti naudojamas kaip komponentas, 

prailginantis veikliųjų medžiagų atpalaidavimą. Nustatyta, kad iš tepalo, kuriame yra 15 proc. bičių 

vaško, atpalaiduojamas didesnis veikliųjų junginių kiekis (5,4 proc.), lyginant su tepalu, kuriame bičių 

vaško kiekis yra 20 proc. (4,09 proc.). 

5. Nustatyta, jog veikliųjų junginių atpalaidavimui iš sumodeliuotų V/A tipo kremų, įtakos 

turėjo pasirinktas emulsiklis. Didžiausias fenolinių junginių kiekis (10,85 proc.) atpalaiduojamas, kai 

emulsikliu naudojamas spanas 80.  

6. Tyrimų rezultatai parodė, jog puskiečio preparato kategorija bei pasirinktos pagalbinės 

medžiagos turi įtakos jų pH reikšmei, reologinėms charakteristikoms ir fenolinių junginių 

atpalaidavimo kinetikai. Didesnis veikliųjų junginių kiekis atplaiduojamas iš emulsinių pagrindų nei iš 

tepalų. Tai gali būti siejama su jų reologinėmis charakteristikomis – didesnės klampos ir mažesnės 

tekėjimo indekso reikšmės būdingos tepalams, lyginant su V/A kremais. 



49 

 

5. REKOMENDACIJOS 

 

1. Sumodeliuotos stabilios pusiau kietos vaistų formos (V/A tipo kremai ir tepalai) su 

propolio tirštuoju ekstraktu gali būti naudojamos vietiškai kaip apsauginės, emolientų 

funkciją atliekančios priemonės pažeistam apsauginiam odos barjerui atstatyti atopinio 

dermatito atveju.  

2. Tepalų modeliavime kaip pagrindo komponentus tikslinga naudoti bičių vašką ir 

alyvuogių aliejų, kad būtų užtikrintos tinkamos juslinės savybės ir veiksmingumas. 

Rekomenduojama, kad bičių vaškas sudarytų ne mažiau 10 ir ne daugiau 15 proc. viso 

pagrindo, kad būtų užtikrintas veikliųjų junginių atpalaidavimas iš sistemos. V/A tipo 

kremų gamyboje kaip emulsiklį tikslinga naudoti spaną 80, o riebalinę terpę – Pionier 

KWH. 

3. Tolesnių tyrimų metu rekomenduojama atlikti sumodeliuotų tepalų su bičių produktais 

optimizavimą, kaip kintamąjį komponentą pasirenkant bičių vašką. Aktualu pagamintuose 

puskiečiuose preparatuose biofarmacinių atpalaidavimo tyrimų in vitro metu pakartotinai 

atlikti patikslinamąjį fenolinių junginių kiekio nustatymą ESC metodu bei papildomai 

atlikti fenolinių junginių skvarbos į odą tyrimus ex vivo. 
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Summary 

 

The aim was formed after evaluating the possibilities to apply bee products to semisolid systems and is 

the following: to model semisolid formulations with bee products and assess their quality by applying 

a biopharmaceutical research in vitro. Investigation of rheological properties, evaluation of physical 

characteristics, detection of phenolic acids using high-performance liquid chromatography were 

performed. The natural substances were chosen as ointment bases: yellow beeswax, olive oil and 

honey. Propolis as active ingredient was introduced to semisolid bases in soft extract form. Research 

results show that the amount of beeswax influences the release of active compounds. Less active 

compounds are released from ointments, when the amount of beeswax increases. Biopharmaceutical 

research results conform the quality of formulated ointments with bee products and have shown that 

honey is a suitable component for modeling semisolid preparations and can be used as an active 

ingredient due to its healing properties.   

 

1. Introduction 

 

Dermatological preparations with natural substances are becoming more popular, so researchers and 

manufacturers aim at creating stable products which would comply with the current requirements 

[1,2]. It is important to model a system which would consist of an active ingredient as well as a natural 

base [3,4]. When modeling semisolid preparations, one of the most important tasks is a right choice of 
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appropriate base. Spreadability depends on the number of ingredients, their physicochemical as well as 

organoleptic properties. A proper choice of preparation guarantees a better spreadability on contact 

area as well as better permeation and absorption. Beeswax, olive oil and honey were chosen as the 

main components in modeling semisolid preparations as they are natural substances which contain 

flavonoids, antioxidants, antibacterial and anti-fungal ingredients. When applied topically these 

substances   affect the production of cytokines by skin cells [5,6,7]. Honey, chosen for its anti-

inflammatory properties, is widely used as a treatment of burns and eczema [8,9]. Due to volatile 

substances found in honey it is known for its antibacterial and anti-fungal characteristics. These 

substance together with other enzymes characterize it as a preservative [10]. The yellow beeswax is 

very often used in dermatology (in the formulation of ointments, creams, balsams) as a natural 

moisturizer that softens the skin and preserves it from dehydration or a negative environmental impact. 

It is also has emulsifying, viscosity increasing and antiseptic characteristics [11,12].  Scientific 

literature provides that mixtures of honey, beeswax and oil can be used to treat atopic dermatitis, 

eczema, psoriasis and skin fungal infections [5,6]. Propolis is widely used in manufacturing semisolid 

preparations as an active ingredient due to its antioxidant, anti-radical, anti-fungal, antibacterial and 

anti-inflammatory characteristics [13, 14,15,16,17]. The chemical composition of propolis depends 

upon the plants dominant in the area where it was collected [17]. The highest level of phenolic acids is 

found in propolis which was collected in deciduous tree and meadow areas [18]. It has been 

determined that the dominant phenolic acids in the Lithuanian propolis are the following: ferulic and 

p-coumaric acids and vanillin [18]. Identification and quantification of phenolic acids in propolis and 

modeled systems can be one of the main indicators for quality measurement [3]. Experimental research 

show, that the soft propolis extract with the highest level of phenolic compounds in comparison to 

other liquid extracts [19] is suitable for various semisolid systems, such as ointments, based on wax-oil 

[3], V/A creams [20], because in this way it is possible to create stable semisolid systems. Semisolid 

preparations with propolis extract can be used as protective preparations, protecting the skin from 

negative environmental factors, such as microbial contamination, UV radiation and free radicals.  

Protective preparations should affect the skin surface and should not penetrate the deeper layers. 

Beeswax is used in modeling semisolid bases as thickener as it forms a thin layer and guarantees 

surface effect [21]. It is important to evaluate the quality of preparations by biopharmaceutical 

research method in vitro. This type of research shows some physical and chemical parameters, such as 

solubility of chemical substance in a carrier, particle size, viscosity of a formulation, influence to the 

substance release through synthetic membrane  [22] and allows to forecast the effect a certain 

preparation has on the skin.   
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The aim was formed after evaluating the possibilities to apply bee products to semisolid 

systems and is the following: to model semisolid formulations with bee products and assess their 

quality by applying a biopharmaceutical research in vitro. 

 

2. Materials and methods 

2.1. Materials: propolis (close corporation Medicata, Lithuania), yellow beeswax (close corporation 

Medicata, Lithuania), honey (close corporation Medicata, Lithuania), olive oil (Carl Roth GmbH, 

Germany). 

2.2. Preparing of propolis extract. 70 % ethanol is used as solvent. The ratio of a raw material to 

extraction is 1:3. Raw propolis is put into a sealed container, poured with ethanol and extracted for 7 

days in room temperature. Then it is filtered through a paper filter. Filtered liquified extract evaporates 

on a water-bath until it becomes thick. The soft propolis extract is kept in a glass bottle.   

2.3. Preparing semisolid formulations. Only the following natural substances were chosen as ointment 

bases: yellow beeswax (Cera flava) olive oil and honey. Beeswax was melted on a water-bath and later 

mixed with a certain amount of olive oil and stirred until it becomes homogenous. The mass was 

cooled and finally the active ingredient - soft propolis extract (2% out of the whole mass of 

preparation) - was introduced (table 1, no. T-1-9).   

Melted honey was mixed with olive oil until the mixture becomes homogenous. A certain 

amount of the soft propolis extract was introduced and the mixture was stirred until it became 

homogenous (table 1, no. T-10).   

Beeswax was melted on a water-bath and a certain amount of olive oil was poured into it. The 

mixture was stirred until it became homogenous. Melted honey and propolis extract were introduced 

into a cooled base and stirred until the whole mixture became homogenous (table 1, no. T-11).   

Table 1: Ointment compositions with natural substances.   

Formulation 

No. 
Beeswax, (g) 

Honey, 

(g) 
Olive oil, (g) 

Soft extract 

of propolis 

(g) 

T-1 0.5  97.5 2.0 

T-2 1.0  97.0 2.0 

T-3 2.0  96.0 2.0 

T-4 3.0  95.0 2.0 

T-5 5.0  93.0 2.0 

T-6 6.0  92.0 2.0 

T-7 10.0  88.0 2.0 
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T-8 15.0  83.0 2.0 

T-9 20.0  78.0 2.0 

T-10  50 48.0 2.0 

T-11 5 45 48.0 2.0 

 

2.4. Qualitative and quantitative analyses of phenolic acids in propolis. Capillary Liquid 

Chromatograph is used for qualitative and quantitative analyses of phenolic acids in propolis (Agilent 

Infinity 1260 Capillary LC-DAD, Agilent technologies®, JAV). Standards of phenolic acids were 

received from Sigma-Aldrich® Chemie GmbH (Steinheim, Germany). Phenolic compounds were 

separated by using ACE C18 column (150 × 0.5 mm, 5 µm particles) with ACE C18 5 µm. Eluent A: 

0.5% acetic acid, eluent B: acetonitrile (eluents A and B – mobile phase). Detection of phenolic 

compounds was carried out at 290 nm. All the samples prepared for analysis were filtered through 

nylon membrane syringe filters (pore size – 0.22 µm) [18]. 

2.5. Assesment of pH values. The pH of samples was measured by pH-meter 766 Calimatic (Knick, 

Germany) at temperature 20±1°C. 

2.6. Assesment of rheological characteristics. Rheological measurements were done by MCR102 

modular compact rheometer (Anton Paar, Austria) with a cone and plate fixture with 2° cone angle. 

The rheological properties were assessed in 20, 32 and 37°C. The test of flow curve was done in 1-50 

1/s interval. After adapting the model of Power law, flow behavior index n and consistency index K 

were calculated [3]. 

2.7. In vitro release test. The test was carried out using modified diffusion cells of Franz type, 

consisting of two integral parts of natural cellulose dialysis membrane Cuprophan® (Medicell 

International Ltd., London, Great Brittain): the donor and acceptor. 12 hours prior to the experiment, 

cellulose membranes were soaked into acceptor liquid (purified water) and kept at ~ 30o C 

temperature. 1 g of semisolid donor system was placed into variable displacement compressor the open 

part of which is covered with cellulose membrane and fixed with elastic band. In this part of cell  (total 

area of 1.77 m2) diffusion took place. The donor part was put into acceptor medium of purified water 

and mixed with magnetic stirrer IKAMAG® C-MAG HS7 with a heating plate.  (IKA-Werke GmbH & 

Co.KG, Staufen, Germany). A constant temperature of 37 ± 0.2o C was kept. After 1, 2, 4 and 6 hours 

samples of 1 ml were taken out of acceptor each time re-filling it with the same amount of purified 

water [21]. The samples were analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC) methods.   

2.8. Statistical analysis. All tests were repeated three times. The mean values and standard deviations 

of the results were calculated using IBM SPSS statistics 20 and Microsoft Office Excell 2016 
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programs. The significance of differences was evaluated using Student’s t-test. The differences were 

statistically significant at p < 0.05. 

 

3. Results and discussion 

During the first stage of the research quantitative analysis of active compounds in soft propolis extract 

was carried out. Results in Figure 1 shows that the dominant parts of the mentioned extract, the same 

as in Lithuanian propolis, are ferulic and p-coumaric acids and vanillin [18].  Based on the research 

results, it can be confirm that dominant compounds in propolis can be the main quality indicators when 

analyzing preparations of propolis.  

 

Figure 1: Phenolic compounds in soft propolis extract. 

During the experimental study semisolid formulations were made by using the yellow beeswax, 

olive oil and honey. The active ingredient - propolis - was introduced to semisolid bases as soft extract.  

Table 2 shows the quality assessment results of propolis ointments. Research results show that 

ointment compositions T1-T6 aren’t stable due to separation of the oil phase and sedimentation of 

active ingredients. Experimental semisolid systems T7 - T11 were used for further research.   

Table 2: Physical evaluation of formulations  

Formulation Spreadability Washability Colour Odour Phase 

separation 

T-1 Hardly Hardly washed Yellowish Pleasant Yes 
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T-2 Hardly Hardly washed Yellowish Pleasant Yes 

T-3 Hardly Hardly washed Yellowish Pleasant Yes 

T-4 Hardly  Hardly washed Yellowish Pleasant Yes 

T-5 Hardly Hardly washed Yellowish Pleasant Yes 

T-6 Hardly Hardly washed Yellowish Pleasant Yes 

T-7 Easy Hardly washed Yellowish Pleasant No 

T-8 Easy Hardly washed Yellowish Pleasant No 

T-9 Easy Hardly washed Yellowish Pleasant No 

T-10 Easy Hardly washed Yellowish Pleasant No 

T-11 Easy Hardly washed Yellowish Pleasant No 

 

The research results show (Figure 2), that the pH value of ointments depends on the choice of 

base.  Introduction of an active ingredient does not have a statistically significant pH variation. 

 

Figure 2: pH values of the formulated ointments. 

         The lowest pH value is characteristic to semisolid system no. T - 10, and the highest - to 

semisolid system no. T - 9. The formulations (no. T-10-11) had lower pH value compared with other 

systems. The results demonstrate that pH value is influenced not only by the properties of base 

substance but also by concentration of beeswax in the formulations.  
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Rheological characteristic research results show (Table 3), that the composition and 

temperature of base affects the structural qualities of preparations. During the experiment it was 

determined that the rheological properties of preparations depend on the amount of wax. 

Table 3: The effect of temperature on the values of the flow consistency coefficient (K) (Pa·sn) and the 

flow behavior index (n) in ointment formulations. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A statistically significant difference (p < 0.05) between flow consistency and flow behavior 

index of ointments with different wax amount was determined. It was also determined that the 

structure of ointments changes in different temperatures: viscosity and yield index increase. 

Statistically significant difference (p < 0.05) was determined between the consistency coefficient and 

flow behavior index of the examined ointments in different temperatures. 

During in vitro release research the influence of base on release of active ingredient was 

determined.  The experiment proves that the release of active ingredients is slower when base contain a 

higher amount of beeswax (no. T - 7-9). The highest concentration of ferulic and p-coumaric acids is 

released from ointments no. T - 8, which contain 15% of beeswax, while the biggest concentration of 

vanillin is released from ointments no. T - 9, which contain 20% of beeswax. It could be related to the 

lipophilicity of active ingredients. Phenolic acids in propolis are partly lipophilic by nature [23]. 

Kinetics of vanillin release from the tested ointments justified the data of scientific literature, claiming 

that active ingredients which are less related to basis are released faster [21,24]. No statistically 

Formulation 

No. 

20 ºC 32 ºC 37 ºC 

K n K n K n 

T-7 
27.71 ± 

0.26 

0.1753 ± 

0.0033 

10.95 ± 

0.22 

0.1652 ± 

0.0047 
3.77 ± 0.37 0.3002 ± 0.0021 

T-8 
83.63 ± 

0.19 

0.1117 ± 

0.0049 

31.06 ± 

0.27 

0.1637 ± 

0.0021 

12.87 ± 

0.42 
0.2441 ± 0.0032 

T-9 
412.13 ± 

0.28 
- 

97.01 ± 

0.36 

0.0653 ± 

0.0036 

60.07 ± 

0.21 
0.0405 ±0.0059 

T-10 
57.77 ± 

2.16 

0.614 ± 

0.016 

14.30 ± 

0.33 

0.6764 ± 

0,004 
3.13 ± 0.42 0.8313  ± 0.11 

T-11 
79.59 ± 

10.83 

0.5719 ± 

0.014 

27.77 ± 

2.46 

0.753 ± 

1.036 
5.13 ± 0.32 0.8923 ± 0.01 
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significant difference was found between the total amount of released phenolic compounds and 

systems no. T - 7 and T- 9.  

 

Figure 3. The release of total amount of phenolic compounds from formulations 

 A statistically significant (p < 0.05) higher amount of active ingredients is released from 

base no. T - 8, if compared to ointments no. T - 7 and T - 9. Data presented in Figure 3 shows that 

more active ingredients are released from ointments with honey (no. T - 10 and T - 11) if compared to 

other ointment formulations. It can be confirm that more active compounds are released because 

phenolic compounds are also found in honey [25]. Honey has hydrophilic nature, and this property can 

influence a faster release of phenolic compounds from formulation with honey. Also, research results 

have shown that beeswax slows down the release of active ingredients, it is worth noticing that release 

of phenolic compounds from ointment (no. T – 11) is lower if compared to ointment no. T - 10. The 

analysis of the study results demonstrates that the release of phenolic compounds from semisolid 

preparations is influenced not only by the characteristics of components but also by its concentration in 

the base [21,22,24].   

4. Conclusion  
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Stable semisolid systems with bee products which have acceptable organoleptic properties were made. 

The results of high performance liquid chromatography show that p-coumaric and ferulic acids as well 

as vanillin are dominant in tested semisolid systems. Research shows that the amount of beeswax 

influences the release of active compounds. When the amount of beeswax increases, less active 

compounds are released from ointments. Biopharmaceutical research results have shown that honey is 

a suitable component for modeling semisolid preparations and can be used as an active ingredient due 

to its healing properties.   
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