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SANTRAUKA 

G. Gustaitytės magistro baigiamasis darbas: „Puskiečių preparatų su triskiaučių lakišių (Bidens 

tripartita L.) žolės 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 kietus preparatus su lakišių žolės (Bidens tripartita L.) 

ekstraktu ir nustatyti jų kokybę biofarmaciniais tyrimais. 

Uždaviniai: 1. Pagaminti kokybišką triskiaučių lakišių žolės ekstraktą. 2. Įvertinti triskiaučių 

lakišių preparatų poreikį odos priežiūrai ir sumodeliuoti pusiau kietas vaisto formas su triskiaučių lakišių 

skystuoju ekstraktu. 3. Ištirti pagamintų pusiau kietų preparatų su lakišių skystuoju ekstraktu kokybę. 4. 

Nustatyti pusiau kietos vaisto kategorijos ir pagalbinių medžiagų įtaką veikliųjų junginių atpalaidavimui 

iš pusiau kietų vaisto formų. 5. Remiantis tyrimų rezultatais, išrinkti kokybiškiausią sumodeliuotą 

preparatą su triskiaučių lakišių skystuoju ekstraktu ir optimizuoti jo sudėtį. 

Metodai: triskiaučių lakišių ekstraktų kokybė įvertinta spektrofotometriniu metodu nustatant 

bendrą fenolinių junginių kiekį, efektyviosios skysčių chromatografijos metodu nustatant veikliuosius 

junginius, sumodeliuotų pusiau kietų preparatų kokybė įvertinta nustatant pH reikšmes, reologines 

savybes, atlikus biofarmacinį veikliųjų junginių atpalaidavimo tyrimą in vitro. 

Tyrimo objektas: pusiau kieti preparatai su triskiaučių lakišių ekstraktu. 

Tyrimo rezultatai: sumodeliuoti eksperimentiniai pusiau kieti preparatai, kurių pH reikšmės 

buvo nuo 6,02 ± 0,01 iki 8,93 ± 0,01. Didžiausias konsistencijos koeficientas esant 20 ºC temperatūrai 

nustatytas geliui (277,2 ± 0,37 (Pa·s)n), mažesnis V/A tipo kremams (nuo 25,61 ±  0,28 iki 220,6 ± 0,35 

(Pa·s)n). Didžiausias fenolinių junginių srautas ir suminis veikliųjų junginių kiekis po 6 valandų tyrimo 

buvo iš V/A tipo kremo N1 (atitinkamai 1,61 ± 0,04 mg/cm2 ir 15,65 ± 0,14 µg/ml) . Optimizavus jo 

sudėtį, nustatyta, kad kokybiškiausias yra puskietis preparatas, kurio sudėtyje - 20 proc. cetostearilo 

alkoholio, 12,5 proc. taukmedžio sviesto, 18,75 proc. glicerolio, 18,75 proc. migdolų aliejaus, 30,0 proc. 

triskiaučių lakišių skystojo ekstrakto. 

Išvados: eksperimentinių tyrimų rezultatai parodė, kad pusiau kieto preparato kategorija ir 

pasirinktos pagalbinės medžiagos turi įtakos sumodeliuotų preparatų pH reikšmei, reologinėms 

savybėms, veikliųjų junginių atpalaidavimo kinetikai. V/A tipo kremų reologinės savybės priklauso nuo 

temperatūros, gelių reologinėms savybėms temperatūra reikšmingos įtakos neturėjo. Didėjant pusiau 

kietų preparatų klampai, veikliųjų junginių atpalaidavimas mažėja. 
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SUMMARY 

G. Gustaitytė.  Master’s Thesis. “Modelling and Biopharmaceutical Evaluation of Topical 

Semisolid Dosage Forms with Trifid Bur-Marigold (Bidens tripartita L.) Extract” / Scientific adviser: 

Prof. Dr. K. Ramanauskienė; Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Pharmacy, 

Department of Clinical Pharmacy – Kaunas. 

The aim: to model topical semisolid dosage forms with the extract of the trifid bur-marigold 

(Bidens tripartita L.) herb and to evaluate their quality by carrying out biopharmaceutical tests. 

Objectives: 1. To prepare a suitable extract of the trifid bur-marigold herb. 2. To evaluate the 

demand of formulations with trifid bur-marigold for skincare and to model semisolid dosage forms with 

the trifid bur-marigold liquid extract. 3. To evaluate the quality of semisolid dosage forms with the trifid 

bur-marigold liquid extract. 4. To estimate the influence of the excipients and the category of the 

semisolid dosage form on the results of in vitro release test of active compounds. 5. To select the 

semisolid dosage form with the best quality and to optimise its composition. 

Methods: the qualitative analysis of the liquid extract of trifid bur-marigold was conducted 

spectrophotometrically, by determining the total amount of the phenolic compounds. Quantitative 

composition of the liquid extract of trifid bur-marigold was analysed by using high performance liquid 

chromatography. The quality of the semisolids was evaluated by measuring pH values, rheological 

properties and by testing the release of active compounds in vitro. 

The object of the study: the topical semisolid dosage forms with the trifid bur-marigold 

extract. 

Results: experimental semisolid dosage forms with the liquid extract of trifid bur-marigold 

with pH values from 6.02 ± 0.01 to 8.93 ± 0.01 were modelled. The highest coefficient of consistency 

at the temperature of 20 ºC was estimated for gels (277.2 ± 0.37 (Pa·s)n), whereas for W/O creams (from 

25.61 ± 0.28 to 220.6 ± 0.35 (Pa·s)n) it was lower. The highest rate of phenolic release and the highest 

amount of active compounds after a 6-hour in vitro release test were established in W/O cream N1 (1.61 

± 0.04 mg/cm2 and 15.65 ± 0.14 µg/ml). After optimising the composition, it was determined that the 

optimal composition was 20.0% of cetostearyl alcohol, 12.5% of shea butter, 18.75% of glycerol, 

18.75% of almond oil and 30.0% of liquid extract of trifid bur-marigold. 

Conclusions: the results of the experimental research revealed that the category of the 

semisolid dosage form and the excipients, used in semisolids, influence the pH value, rheological 

properties and the release kinetics of active compounds. The rheological properties of W/O creams 

depend on temperature, whereas the rheological properties of gels were not influenced by it. In addition, 

the increase of the viscosity of semisolids, decreases the release of active compounds. 
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PADĖKA 

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

mokslinį tiriamąjį darbą „Puskiečių preparatų su triskiaučių lakišių (Bidens tripartita L.) žolės ekstraktu 

modeliavimas ir biofarmacinis vertinimas“ dėkoju prof. dr. Kristinai Ramanauskienei ir klinikinės 

farmacijos katedros kolektyvui. Už pagalbą vertinant tyrimų rezultatus efektyviosios skysčių 

chromatografijos metodu dėkoju lekt. dr. R. Raudoniui. 
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SANTRUMPOS 

A/V – aliejus vandenyje 

°C – laipsniai Celsijaus  

ESC – efektyvioji skysčių chromatografija  

K – konsistencijos koeficientas  

n – tekėjimo indeksas 

pav. – paveikslas 

pH – vandenilio potencialas  

proc. – procentai  

val. - valandos 

V/A – vanduo aliejuje 
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ĮVADAS 

Vaikų sergamumas alerginėmis ligomis nuolat didėja [17,37]. Vienas dažniausių alerginių 

susirgimų yra atopinis dermatitas. Tai lėtinė uždegiminė odos liga, kuria pasaulyje serga 5 – 20 proc. 

vaikų [6]. Daugiau nei pusei pacientų stebimas viso kūno odos sausumas, niežėjimas, oda yra plona, 

šiurkšti, pleiskanoja [25].  

Viena iš svarbiausių tokios odos priežiūros priemonių – drėkinančių preparatų naudojimas 

[6,61]. Pusiau kieti preparatai, kurių sudėtyje yra daug sintetinių medžiagų, gali dirginti jautrią vaikų 

odą. Todėl siekiant naudoti kuo natūralesnes priemones bei atsižvelgiant į preparatų su augaliniais 

ekstraktais šiuolaikinėje visuomenėje poreikį, vis daugiau dėmesio skiriama augaliniams preparatams. 

Aktualu suformuluoti pusiau kietas vaisto formas su triskiaučių lakišių ekstraktu. Augalas 

pasižymi antioksidacinėmis, antimikrobinėmis, priešgrybelinėmis, priešuždegiminėmis savybėmis 

[16,46,51,57,62]. Dėl to naudojamas esant alerginėms odos ligoms, peršalimo ligoms, šlapimo sistemos 

ligoms, padidėjus cukraus kiekiui kraujyje [8,16,46,62,63]. Tikslinga įvertinti pagamintų pusiau kietų 

preparatų kokybę biofarmaciniais tyrimais, kurie leidžia spręsti apie preparato veiksmingumą. 

Siekiama, kad pagamintas puskietis preparatas būtų priimtinas vartotojui, pasižymėtų 

maloniomis juslinėmis savybėmis, lengvai pasiskirstytų ant odos paviršiaus, išliktų stabilus laikymo 

metu. Šias savybes lemia pusiau kieto preparato kategorija bei pasirinktos pagalbinės medžiagos [20,23]. 

Todėl eksperimentinių tyrimų metu bus modeliuojami kremai ir gelis, planuojama įvertinti, kokią įtaką 

triskiaučių lakišių ekstraktų kokybei turi pasirinktas augalinės žaliavos gamintojas bei ekstrahentas, 

sumodeliuoti pusiau kietus preparatus su triskiaučių lakišių ekstraktu ir įvertinus jų pH reikšmes, 

reologines savybes bei atlikus biofarmacinius tyrimus in vitro, išrinkti kokybiškiausią sumodeliuotą 

preparatą ir optimizuoti jo sudėtį. Šio darbo tikslas - sumodeliuoti pusiau kietus preparatus su lakišių 

žolės (Bidens tripartita L.) ekstraktu ir nustatyti jų kokybę biofarmaciniais tyrimais. 
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DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tyrimo problema: tinkamos pusiau kieto vaisto kategorijos ir pagalbinių medžiagų 

parinkimas, kad būtų sumodeliuotas kokybiškas pusiau kietas preparatas. 

Tyrimo objektas: pusiau kieti preparatai su triskiaučių lakišių ekstraktu. 

Tyrimo tikslas: sumodeliuoti pusiau kietus preparatus su lakišių žolės (Bidens tripartita L.) 

ekstraktu ir nustatyti jų kokybę biofarmaciniais tyrimais. 

Uždaviniai: 

1. Įvertinti triskiaučių lakišių žaliavos gamintojo ir naudojamo ekstrahento įtaką skystųjų 

ekstraktų kokybei ir išrinkti tinkamą ekstraktą, kuris bus naudojamas kaip veiklioji 

medžiaga modeliuojant pusiau kietus preparatus. 

2. Įvertinti triskiaučių lakišių preparatų poreikį odos priežiūrai ir sumodeliuoti pusiau kietas 

vaisto formas su  triskiaučių lakišių skystuoju ekstraktu, tinkamas atopinio dermatito 

pažeistos odos gydymui ir profilaktikai.  

3. Ištirti pagamintų pusiau kietų preparatų su lakišių skystuoju ekstraktu kokybę nustatant: pH 

reikšmes, reologines savybes, veikliųjų junginių atpalaidavimo kinetiką biofarmaciniais 

tyrimais in vitro. 

4. Nustatyti pusiau kieto vaisto kategorijos ir  pagalbinių medžiagų įtaką veikliųjų junginių 

atpalaidavimui iš pusiau kietų vaisto formų.  

5. Remiantis tyrimų rezultatais, išrinkti kokybiškiausią sumodeliuotą preparatą su triskiaučių 

lakišių skystuoju ekstraktu ir optimizuoti jo sudėtį. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Atopinis dermatitas – problema, paplitimas, gydymo galimybės 

Atopinis dermatitas – lėtinė uždegiminė odos liga, kuri dažniausiai prasideda 3 – 6 mėnesių 

amžiaus kūdikiams [6]. Bendrieji atopinio dermatito požymiai – odos sausumas, intensyvus niežulys, 

bėrimai, epidermio įtrūkimai, odos dirglumas, lichenifikacija [25]. Kūdikiams būdingi eriteminiai 

spuogeliai ar pūslelės ant skruostų, kaktos, plaukuotoje galvos dalyje, vaikams nuo 2 metų - bėrimai ant 

plaštakų, riešų, alkūnių, pėdų, kulkšnių, pakinkliuose [15,61]. 

Manoma, kad atopinio dermatito priežastis yra sutrikusi epidermio barjerinė funkcija. 

Epidermio struktūrai ir laidumui svarbūs keratinocitai, struktūriniai baltymai, lipidai ir fermentai. 

Keramidai (vieni iš ekstraląstelinių lipidų, esančių raginiame sluoksnyje) yra pagrindinės vandenį 

sulaikančios ir struktūrinius baltymus sujungiančios molekulės, sergančiųjų odoje būdingas mažesnis 

šių molekulių kiekis nei sveikųjų. Taip pat būdingi odos pH pakitimai, didesnis nei įprasta fermentų 

kiekis [15]. Epidermio barjerinės funkcijos sutrikimas gali būti susijęs ir  su trauma, infekcijomis. Minėti 

defektai lemia padidėjusį transepiderminio vandens netekimą. Odos sausumas lemia įtrūkimus 

epidermyje, tuomet įvairūs mikroorganizmai, alergenai, dirgikliai lengviau pasiekia gilesnius odos 

sluoksnius, yra stimuliuojama imuninė sistema ir sukeliamas uždegiminis atsakas [6]. 

Sergantiesiems atopiniu dermatitu būdingas bakterinių ir virusinių infekcijų sukeltas 

uždegimas. 90 proc. sergančiųjų oda yra kolonizuota Staphylococcus aureus bakterija, kai kuriems 

būdinga streptokokinių bakterijų kolonizacija. Dėl odos barjerinės funkcijos, antimikrobinių baltymų 

sintezės ir bendro organizmo imuninės reguliacijos sutrikimų galimas ūmus infekcijos pasireiškimas 

[56]. 

Tyrimais nustatyta, kad naujagimių odos pH yra neutralus ir rūgštinę reikšmę įgyja tik 

pirmaisiais mėnesiais po gimimo. Rūgštinė raginio sluoksnio aplinka reikalinga tam, kad būtų 

aktyvuojami fermentai, atsakingi už odos barjerinio sluoksnio formavimuisi reikalingų nepolinių lipidų 

(cholesterolis, keramidai, riebiosios rūgštys) sintezę ir membranų formavimąsi [22]. Odos pH reikšmės 

didėjimas yra susijęs su barjerinės funkcijos prastėjimu, dermatito formavimusi. Tai paaiškina, kodėl 

naujagimiai turi didesnį polinkį sirgti dermatitu, mikrobinėmis infekcijomis [19,41]. 

Atopinio dermatito gydymo pagrindas yra odą drėkinančių preparatų naudojimas, dirgiklių ir 

kitų provokuojančių veiksnių (emocinis stresas, sausas aplinkos oras, per dažnas ir per ilgai trunkantis 

maudymas, dirginančių medžiagų – muilų, ploviklių ir odą dirginančių šiurkščių ar vilnonių drabužių) 

vengimas [6,61]. Sergančiųjų odos paviršiaus pH reikšmė yra didesnė nei įprasta, todėl reikalingi 

preparatai, padedantys palaikyti rūgštinę odos išorinio sluoksnio terpę [22,45]. Tyrimais įrodyta, kad 

drėkiklių naudojimas gali mažinti atopinio dermatito simptomus, naudojant juos, gali reikėti mažiau 
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priešuždegiminių preparatų, kad liga būtų tinkamai kontroliuojama [25]. Tolimesnis gydymas priklauso 

nuo ligos sunkumo, naudojami vietiniai vaistiniai preparatai – kalcineurino inhibitoriai, 

gliukokortikosteroidai  ar sisteminio poveikio preparatai [6,61]. 

 

 

1.2. Triskiautis lakišius (Bidens tripartita L.) – bendra charakteristika ir 

pritaikymas medicinoje 

Triskiautis lakišius yra  vienmetis žolinis augalas, užaugantis nuo 20 cm iki 70 cm aukščio. 

Šaknis trumpa ir šakota. Stiebas status, rausvai rudos spalvos, su ryškiais bambliais, gali būti plikas arba 

apaugęs plaukeliais. Šakos priešinės. Lapai giliai triskiaučiai, pjūkliškais kraštais, skiautės lancetiškos, 

dantytais pakraščiais, dažniausiai turi trumpą lapkotį, tačiau gali ir neturėti. Lapų spalva – tamsiai žalia. 

Žiedai dvilyčiai, smulkūs, susitelkę pavieniuose graižuose, tačiau gali būti po 2-3. Išsidėstę stiebo ir šakų 

viršūnėse. Vainikėlis vamzdiškas, tamsiai geltonos spalvos. Vaisius – kibus lukštavaisis. Augalas žydi 

birželio – spalio mėnesiais [8]. 

Augalas aptinkamas visoje Lietuvoje, auga drėgnose vietovėse: upių ir ežerų pakrantėse, 

grioviuose, išdžiūvusiose pelkėse, gali augti daržuose ar laukuose [9]. Paplitęs Europoje, Vakarų ir Rytų 

Sibire, Vidurinėje ir Mažojoje Azijoje, Indijoje, Irane, Mongolijoje, Kinijoje, Japonijoje, Šiaurės 

Amerikoje, Australijoje, Šiaurės Afrikoje, Naujojoje Zelandijoje [8,16]. 

 

 

1.2.1. Vaistinės augalinės žaliavos apibūdinimas 

Kaip vaistinė augalinė žaliava naudojama triskiaučių lakišių antžeminė dalis – žolė. Žaliava 

ruošiama birželio mėnesį, prieš žydėjimą. Žolė pjaunama 15-25 cm nuo žemės paviršiaus, žaliavai 

tinkami stambūs lapai ir stiebų viršūnės, pliki stiebai netinkami. Džiovinama paskleidus plonu sluoksniu 

gerai vėdinamoje, nuo saulės apsaugotoje patalpoje arba džiovykloje, kur 1 valandą džiovinama esant 

90 °C temperatūrai, vėliau esant 34-40 ºC temperatūrai. Paruoštai žaliavai būdingas specifinis kvapas, 

kartus, sutraukiantis skonis. Ji tinkama naudoti 1-2 metus nuo paruošimo [8]. 

 

 

1.2.2. Cheminė sudėtis  

Triskiautis lakišius kaupia flavonoidus (kvercetinas, liuteolinas, buteinas, rutinas, cinarozidas 

ir kt.), fenolines rūgštis (kavos, chlorogeno, protokatecho ir kt.) karotenoidus, eterinį aliejų (eugenolis, 
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ocimenas, kosmenas ir kt.), kumarinus (aeskulinas, skopoletinas, umbeliferonas), gleives, raugus, 

sacharidus (arabinozė, galaktozė, gliukozė, ramnozė, ksilozė), nedidelį kiekį vitamino C, 

mikroelementus (manganas ir kt.) [8,16,62,63]. 

 

 

1.2.3. Naudojimas liaudies medicinoje 

Triskiaučių lakišių preparatai plačiai naudojami alerginėms odos ligoms – bėrimams, 

neurodermatitams, diatezėms bei žaizdoms gydyti [8]. Taip pat pasižymi šlapimo išsiskyrimą 

skatinančiu, karščiavimą mažinančiu, kraujavimą stabdančiu, priešuždegiminiu poveikiu. Vartojamas 

esant šlapimo pūslės ir šlapimtakių ligoms [16,62,63], peršalimo ligoms, kvėpavimo takų infekcijoms, 

anginai [46]. 

 

 

1.3. Flavonoidai triskiaučių lakišių žaliavoje 

Fitocheminių tyrimų metu nustatyta, kad triskiaučių lakišių žolėje gausu flavonoidų 

[8,16,62,63]. Tai viena iš fenolinių junginių grupių, kurių struktūros pagrindą sudaro benzo-gama pirono 

žiedas. Struktūrai būdingi du benzeno žiedai, kurie sujunti heterocikliniu piranu arba pironu (1 

paveikslas). Išskiriamos flavonoidų grupės, besiskiriančios chemine struktūra. Jos skiriasi dvigubojo 

ryšio buvimu C2-C3 padėtyje, keto grupės buvimu C4 padėtyje bei hidroksilo grupių buvimu B žiede 

[43]. 

 

1 pav. Flavonoidų struktūros pagrindas 

Atsižvelgiant į cheminę flavonoidų sandarą, jie skirstomi: 

1. Flavonai 

2. Flavonoliai 

3. Flavanonai 

4. Flavanonoliai 

5. Flavan -3- oliai 

6. Leukoantocianidinai 
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7. Antocianidinai 

8. Chalkonai 

9. Auronai 

10. Izoflavonoidai 

11. Neoflavonoidai 

12. Biflavonoidai 

Tiriant triskiaučių lakišių augalinę žaliavą, nustatyta, kad jų sudėtyje yra flavonų, flavanonų, 

auronų ir chalkonų [62]. Flavonų struktūrai būdingas dvigubasis ryšys C2-C3 padėtyje (liuteolinas, 

apigeninas). Flavanonai yra dihidro-dariniai, jie neturi dvigubojo ryšio C2-C3 padėtyje (likviritinas, 

eriodiktinas). Chalkonams būdingas atviras C žiedas (izolikviritinas), auronams – heterociklinis C žiedas 

(2 paveikslas). 

 

2 pav. a) flavonų struktūra; b) flavanonų struktūra; c) chalkonų struktūra; d) auronų 

struktūra 

Flavonoidai pasižymi antikoksidaciniu poveikiu - būdingiausias flavonams ir katechinams. Tai 

lemia priešuždegiminį, priešalerginį, priešvirusinį, vėžinių ląstelių augimą slopinantį poveikį. Taip pat 

nustatytas antimikrobinis, antivirusinis aktyvumas ( kvercetinas slopina Staphylococcus aureus augimą, 

taip pat tyrimais įrodytas kvercetino, rutino, hesperidino, katechino, apigenino priešvirusinis 

aktyvumas). Būdingas spazmolitinis, šlapimo išsiskyrimą skatinantis, kraujo krešėjimą mažinantis, 

skrandžio gleivinę saugantis, hepatoprotekcinis, cukraus kiekį kraujyje mažinantis poveikis 

[27,40,42,43,54]. 

 

 

1.4. Fenolinės rūgštys triskiaučių lakišių žaliavoje 

Fenolinės rūgštys yra fenolinių junginių grupė, kurių struktūrą sudaro aromatinis žiedas su 

viena arba keliomis hidroksilo grupėmis ir karboksilo grupe. Atsižvelgiant į karboksilo grupės padėtį,  

išskiriamos dvi fenolinių rūgščių klasės: hidroksicinamono rūgšties (karboksilo grupę nuo aromatinio 
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žiedo skiria du anglies atomai) ir hidroksibenzoinės rūgšties (karboksilo grupė tiesiogiai prisijungusi 

prie aromatinio žiedo) dariniai. Hidroksicinamono rūgščių klasei priskiriamos cinamono, kavos, ferulo, 

kumaro, ginkolinė ir kitos rūgštys. Hidroksibenzoinių rūgščių klasei priskiriamos salicilo, protokatecho, 

vanilino, galo ir kitos rūgštys [36,49]. 

1 lentelė. Hidroksicinamono rūgštys 

 

Cinamono R1=H, R2=H, R3=H, R4=H 

Kavos R1=H, R2=OH, R3=OH, R4=H 

Ferulo R1=H, R2=OH3, R3=OH, R4=H 

p-Kumaro R1=H, R2=H, R3=OH, R4=H 

 

2 lentelė. Hidroksibenzoinės rūgštys 

 

Benzoinė R1=H, R2=H, R3=H, R4=H 

Galo R1=H, R2=OH, R3=OH, R4=H 

Protokatecho R1=H, R2=OCH3, R3=H, 

R4=OCH3 

Salicilo R1=OH, R2=H, R3=H, R4=H 

 

Fenolinės rūgštys pasižymi antioksidacinėmis, priešvirusinėmis, antibakterinėmis, 

antimutageninėmis savybėmis. Mažina kraujo krešėjimą, turi cukraus kiekį kraujyje mažinančių 

savybių. Būdingas keratolitinis veikimas [36]. Fenolinės rūgštys taip pat svarbios esant alergijoms. 

Nustatyta, kad kavos rūgštis selektyviai stabdo leukotrienų, kurie dalyvauja alerginėse reakcijose, 

sintezę, galo rūgštis mažina alergijos simptomus, nes pasižymi antihistamininiu poveikiu. Tiriant 

fenolinių rūgščių pritaikymą vėžinių susirgimų gydyme nustatyta, kad didėjant hidroksilo grupių 

skaičiui struktūroje, didėja citotoksinės fenolinių rūgščių savybės [31]. 

 

 

1.5. Triskiaučių lakišių farmakologinis poveikis  

 Antioksidacinis 

Naudojant elektronų paramagnetinio rezonanso spektroskopijos metodą ir 1,1–difenil-2-

pikrilhidrazil (DPPH) radikalus, nustatytas triskiaučių lakišių skirtingo poliškumo ekstraktų gebėjimas 

surišti laisvuosius radikalus [16,62]. Poveikis aiškinamas flavonoidų (liuteolinas, cinarozinas, 

flavanomareinas ir kiti) ir kitų fenolinių junginių (chlorogeno rūgštis, protokatecho rūgštis) buvimu 

ekstraktuose [16,51,62]. 

 Antimikrobinis, priešgrybelinis 
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Tirtas triskiaučių lakišių žolės ir žiedų ekstraktų bei eterinio aliejaus antimikrobinis ir 

priešgrybelinis poveikis. Patvirtinta, kad ekstraktai (veiksmingiausiai – dietileterio) slopina Gram-

teigiamų bakterijų Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus augimą (išskyrus 

butanolinį ekstraktą), tačiau priešgrybeliniu poveikiu nepasižymi. Eterinis aliejus pasižymi 

priešgrybeliniu poveikiu, veiksmingiausiai veikia prieš Candida albicans ir Candida parapsilosis 

grybelius, tačiau veiksmingu antimikrobiniu poveikiu nepasižymi [57].  

 Uždegimą slopinantis  

Atlikus tyrimą su žiurkėmis, kurio metu injekuojant karageniną buvo sukelta letenos edema, 

nustatyta, kad triskiaučių lakišių vandeninis užpilas pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis. Taip pat 

pastebėtos skausmą malšinančios ir temperatūrą mažinančios savybės. Poveikis priklauso nuo skiriamos 

dozės, jis pastebėtas skiriant 20 ml/kg dozę. Manoma, kad uždegimą slopinantį poveikį lemia 

flavonoidų, poliacetileno junginių, kumarinų buvimas preparate. Teigiama, kad vienas iš poveikį 

lemiančių veikimo mechanizmų gali būti prostaglandinų sintezės slopinimas [46]. 

 Analgetinis 

Siekiant įvertinti triskiaučių lakišių skausmą malšinantį poveikį, tirti vandeninis ir etanolinis 

ekstraktai. Poveikis stebėtas tiriant žiurkes ir naudojat uodegos atitraukimo testą – nustatytas laikas, per 

kurį gyvūnas patraukia uodegą, pajutęs karštį bei šio laiko prailgėjimas skyrus minėtus ekstraktus 

vienoms tiriamųjų grupėms bei ketoprofeną kitoms. Pastebėta, kad lyginat su ketoprofenu, etanolinis 

triskiaučių lakišių ekstraktas sukelia mažesnį, tačiau reikšmingą skausmą malšinantį poveikį, vandeninis 

ekstraktas šiuo poveikiu nepasižymėjo [38]. 

 Hipoglikeminis 

Atlikus tyrimą su žiurkėmis, kurioms streptozocinu sukeltas cukrinis diabetas, nustatyta, kad 

skiriant triskiaučių lakišių etanolinį ekstraktą (500 mg/kg), pasiektas gliukozės kiekio kraujyje 

sumažėjimas. Tyrimais in vitro pastebėtas etanolinio ekstrakto alfa-gliukozidazę (angliavandenius 

skaidantis fermentas) inhibuojantis poveikis. Veiksmingiau šį fermentą inhibavo etilacetato 

subekstraktas, esant koncentracijai 2 mg/ml. Fermentą alfa-amilazę ekstraktai inhibavo silpnai arba 

poveikio neturėjo [51]. 

 Psoriazei gydyti 

Sergantiems psoriaze pacientams buvo skiriamas 70 proc. etanolinis triskiaučių lakišių 

ekstraktas, vartotas per burną bei tepalas, kuriame buvo 2,5 proc. triskiaučių lakišių ekstrakto, teptas 

išoriškai. Po savaitės pastebėtas psoriazinių plokštelių spalvos pokytis bei pleiskanojimo sumažėjimas. 

Simptomų sumažėjimas leido teigti, kad triskiautis lakišius pasižymi psoriazės simptomus slopinančiu 

poveikiu [51]. 
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1.6. Pusiau kietų preparatų, vartojamų ant odos charakteristika 

Pusiau kieti odos preparatai – minkštos konsistencijos vaisto forma, skirta tepti ant odos ir gauti 

vietinį arba sisteminį poveikį [10,39]. 

Pusiau kietų preparatų poveikis priklauso nuo veikimo vietos [1,20]: 

 Paviršinis veikimas – gali būti gaunamas valomasis, nuo dirginančio aplinkos poveikio 

(saulės šviesa, šaltis) saugantis, antimikrobinis poveikis. 

 Veikiamas raginis odos sluoksnis – keratolitinis, apsauginis ir drėkinantis poveikis. 

 Poveikis gyvajam epidermiui ir odai – priešuždegiminis, anestezinis, antihistamininis, 

niežulį slopinantis poveikis. 

 Sisteminis poveikis - vietiškai vartojami vaistai gali prasiskverbti per odą, plaukų 

folikulus, prakaito liaukas, riebalines liaukas. 

 Poveikis odos priedams – prakaitavimo mažinimas, spuogų gydymas, plaukų šalinimas, 

nagų ir plaukų grybelinių ligų gydymas. 

Pusiau kieti preparatai klasifikuojami [10,26,39]: 

 Tepalai 

 Kremai 

 Geliai 

 Pastos 

 Losjonai 

 Putos 

 Šutekliai 

 Vaistiniai pleistrai 

Tepalai - pusiau kieta vaisto forma, kurioje vaistinės medžiagos  yra pasiskirsčiusios tepalo 

pagrinde, pagrindas vienfazis. Šie pusiau kieti preparatai minkštėja  arba lydosi esant kūno temperatūrai 

[10,26,39]. 

Kremai – minkštos konsistencijos, lengvai tepama ant odos pusiau kieta vaisto forma, kurios 

pagrindas yra daugiafazis, sudarytas iš vandenyje tirpios ir vandenyje netirpios fazių. Kremų pagrindas 

gali būti A/V tipo emulsija arba V/A tipo emulsija. Lipofilinių kremų vientisoji fazė lipofilinė ir paviršiui 

aktyvios medžiagos emulsuoja vandenį aliejuje (pvz. riebalų alkoholiai), hidrofilinių kremų vientisoji 

fazė hidrofilinė ir yra aliejų vandenyje emulsuojančių paviršiui aktyvių medžiagų (pvz. sulfatinti riebalų 

alkoholiai). Paprastai kremų sudėtyje yra daugiau vandens nei tepalų ar pastų [10,26,39,58].       

Geliai – pusiau kieti preparatai, kurie gaunami skysčius gelifikuojant tam tikromis 

medžiagomis. Geliai gali būti lipofiliniai (oleogeliai) – pagrindą sudaro vandenyje netirpi medžiaga, 
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dažniausiai skystasis parafinas su riebalų aliejais ar polietilenu, gelifikuotu koloidiniu silicio dioksidu 

arba aliuminio ar cinko muilais arba hidrofiliniai (hidrogeliai) – pagrindas tirpus vandenyje, dažniausiai 

glicerolis, propilenglikolis ar vanduo, gelifikuoti celiuliozės dariniais, karbomerais ar kitomis 

medžiagomis [1,26,35,39]. Gelifikuojančios medžiagos yra klasifikuojamos į natūralias (želatina, 

tragakantas, agaras ir kt.), pusiausintetines (metilceliuliozė, hidroksietilceliuliozė, 

hidroksipropilmetilceliuliozė, karboksimetilceliuliozė ir kt.), sintetines (karbomerai, poloksameras, 

polivinilo alkoholis ir kt.), neorganines (aliuminio hidroksidas ir kt.), paviršiui aktyvias (cetostearilo 

alkoholis ir kt.) [30,35]. 

Pastos – pusiau kieti preparatai, kurių pagrinde yra daugiau nei 25 proc. sausųjų medžiagų. 

Pastos yra suspensiniai tepalai, kurioms būdinga klampi, tiršta konsistencija. Jos minkštėja, tačiau 

nesilydo kūno temperatūroje [10,11,26]. 

Losjonai – maža klampa pasižymintys preparatai, dažniausiai skirti naudoti ant nepažeistos 

odos. Pagrindą sudaro lipofilinė ir vandeninė fazės, emulguotos paviršiui aktyviomis medžiagomis. 

Paprastai tai A/V tipo emulsijos. Losjonais patogu tepti plaukuotas kūno vietas [39]. 

Putos – emulguotos pusiau kietos sistemos, supakuotos į specialaus slėgio talpas. Dažniausiai 

talpoje jos yra skystos konsistencijos, išpurškus tampa pusiau kietos konsistencijos [58]. 

Šutekliai – preparatai, kurių pagrindas yra hidrofilinis, sulaikantis šilumą. Pagrinde yra 

disperguotos kietos arba skystos vaistinės medžiagos. Prieš dedant ant odos vaistinės medžiagos 

pašildomos ir paskleidžiamos ant medicininio tvarsčio [10]. 

Vaistiniai pleistrai – lankstūs pleistrai, turintys vaistinių medžiagų ir palaikantys jų sąlytį su 

oda, taip vaistinės medžiagos gali rezorbuotis arba turėti išorinį apsauginį poveikį [10,26]. 

 

 

1.6.1. Tepalai ir jų pagrindai 

Atsižvelgiant į sąveiką su vandeniu, tepalų pagrindai klasifikuojami į hidrofilinius, 

hidrofobinius ir difilinius [10]. Hidrofobiniai pagrindai yra bevandeniai, jie neabsorbuoja vandens ir 

jame netirpsta. Būdinga riebi konsistencija, yra sunkiai nuplaunami nuo odos. Hidrofiliniai pagrindai 

mažai riebūs, lengvai nuplaunami nuo odos. Jie gali sudėtyje turėti vandens ir absorbuoti vandenį 

[10,39]. 

Atsižvelgiant į sąveiką su vandeniu, difiliniai pagrindai skirstomi į absorbcinius ir emulsinius. 

Absorbcinių hidrofobinių pagrindų sudėtinės dalys hidrofobinės, sudėtyje nėra vandens, tačiau vanduo 

gali būti emulguojamas naudojant paviršiui aktyvias medžiagas, tuomet gaunama V/A tipo emulsija.  

Absorbcinių hidrofilinių pagrindų sudėtinės dalys yra hidrofilinės, sudėtyje taip pat nėra vandens, tačiau 

yra paviršiui aktyvių medžiagų. Emulsiniai pagrindai gali būti A/V arba V/A tipo, sudėtyje yra vandens. 
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Vaistinės medžiagos yra įterpiamos į joms giminingą fazę, kadangi pagrinde yra ir hidrofilinė, ir 

hidrofobinė terpės.  Absorbciniai ir emulsiniai V/A tipo pagrindai paprastai yra riebūs, riebaluoja odą, 

užkemša poras. A/V tipo emulsiniai pagrindai dažniausiai odos neriebaluoja ir neužkemša porų, tačiau 

jų stabilumas mažesnis, todėl gamyboje naudojami rečiau. Emulsinių pagrindų klampa paprastai yra 

mažesnė bei absorbcinių [10,18,39]. 

Reikalavimai, keliami tepalų pagrindams [10]: 

 Turi būti minkštos konsistencijos, lengvai teptis ant odos ir gleivinių, lengvai nusivalyti; 

 Sudėtinės dalys neturi reaguoti tarpusavyje bei su veikliosiomis medžiagomis; 

 Turi būti stabilūs aplinkos poveikyje (saulės šviesa, drėgmė ir kt.); 

 Neturi dirginti odos, sukelti alerginių reakcijų, neturi neigiamai veikti biologinių odos funkcijų; 

 Turi atitikti mikrobinio užterštumo reikalavimus; 

 Neturi keisti tepalo paskirties. 

 

 

1.6.2. Pusiau kietų preparatų kokybės vertinimas 

Produktų kokybės vertinimas užtikrina jų saugumą bei veiksmingumą viso galiojimo 

laikotarpiu. Visoms puskietėms vaisto formoms įvertinamos organoleptinės savybės (išvaizda, spalva, 

kvapas), atliekamas veikliųjų medžiagų identifikavimas, jų kiekio nustatymas, priemaišų 

identifikavimas. Taip pat vertinamos fizikocheminės savybės – pH reikšmė, viskozimetrais, 

penetrometrais arba reometrais nustatomos reologinės savybės. Jei reikia, nustatomas vandens kiekis, 

mikrobiologinis užterštumas, sterilumas, antimikrobinių bei antioksidacinių medžiagų kiekis (jei jos 

naudojamos gamyboje) [10,11,58].   

Reologinio tyrimo svarba vertinant pusiau kietų preparatų kokybę 

Reologiniai tyrimai yra svarbus pusiau kietų preparatų kokybės vertinimo etapas. Jie leidžia 

nustatyti sumodeliuotų preparatų klampą, tepumą, stabilumą kintant aplinkos temperatūrai. Remiantis 

tyrimų rezultatais galima spręsti, ar puskietis preparatas lengvai pasiskirstys ant odos paviršiaus, kokie 

galimi struktūros pokyčiai laikymo metu [29]. 

Net jei nėra matomų pusiau kietų preparatų pakitimų, reologinių tyrimų metu galima įvertinti 

struktūrinius vidinių ryšių pokyčius - pusiau kietus preparatus išoriškai veikiant struktūroje įtampą 

sukeliančia jėga, pirmiausiai vyksta grįžtamoji deformacija, tačiau kai jėga stiprėja, pusiau kietų 

preparatų struktūra pažeidžiama ir jie ima tekėti [32]. Siekiama, kad pusiau kietų preparatų struktūra 

laikymo metu būtų stabili, o tepant ant odos lengvai pasiskirstytų jos paviršiuje [29]. 

Biofarmacinių tyrimų svarba vertinant pusiau kietų preparatų kokybę 
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Biofarmaciniu požiūriu pusiau kieti preparatai vertinami atliekant veikliųjų medžiagų 

atpalaidavimo tyrimus in vitro. Tyrimai leidžia prognozuoti pusiau kieto preparato gydomąsias savybes, 

stabilumą [64]. Jų metu nustatomas veikliųjų medžiagų difuzijos iš pusiau kieto preparato į akceptorinę 

terpę greitis. Tyrimų rezultatai priklauso nuo veikliųjų medžiagų tirpumo pusiau kieto preparato 

pagrinde, puskietės vaisto formos klampos, naudojamos sintetinės membranos bei akceptorinės terpės 

[29]. 

Tyrimo metu naudojamos difuzinės celės, kurias sudaro donoro terpė, akceptoriaus terpė ir 

pusiau pralaidi sintetinė membrana. Gali būti naudojamos Franz, Hanson, VanKel ir kitos difuzinės 

celės, celiuliozinės, polisulfoninės, politetrafluoretileno ir kitos sintetinės membranos. Naudojama 

membrana turi leisti vykti atpalaiduotų veikliųjų medžiagų difuzijai į akceptorinę terpę, turi būti 

inertiška veikliųjų medžiagų ir akceptorinės terpės atžvilgiu. Akceptorinė terpė turi tirpinti veikliąsias 

medžiagas, jos temperatūra parenkama imituojant odos paviršiaus temperatūrą (32 ºC) arba žmogaus 

kūno temperatūrą (37 ºC). Akceptorinė terpė turi būti nuolat maišoma. Į akceptorinę terpę difundavusios 

veikliosios medžiagos nustatomos tam tikrais laiko intervalais imant mėginius ir tiriant kokybinės ir 

kiekybinės analizės metodais. Atpalaidavimo tyrimo trukmė turėtų vykti 6 valandas [23,52,55,58]. 

 

 

1.7. Modeliuojamų pusiau kietų preparatų sudėtinių dalių charakteristika 

Siekiant gauti kokybišką ir pacientui priimtinų savybių puskietę vaisto formą (spalva, kvapas, 

konsistencija, tepumas, vienalytiškumas), svarbu atkreipti dėmesį į naudojamas pagalbines medžiagas, 

nes jos lemia fizikochemines puskietės sistemos savybes [58].  

Bevandenis lanolinas – šviesiai geltonos spalvos klampi, riebi masė. Silpno specifinio kvapo. 

Tirpsta acetone, chloroforme, eteryje, netirpsta vandenyje. Tai natūrali vaško pavidalo medžiaga, 

gaunama iš avių vilnos. Lanolinas naudojamas kaip emolientas gaminant V/A tipo emulsijas, gerai 

emulsuoja vandenį (dvidešimt kartų daugiau vandens nei paties svoris). Būdingas geras susigėrimas į 

odą. Pasižymi didele klampa [10,47]. 

Cetostearilo alkoholis – alifatinių alkoholių mišinys: 90 proc. mišinio turi sudaryti cetilo ir 

stearilo alkoholiai, likusi dalis gali būti miristilo ir kiti alkoholiai.  Baltos silpnai saldaus kvapo granulės, 

liečiant jaučiamas riebumas. Tirpsta etanolyje, ištirpinus maišosi su aliejais, lanolinu. Netirpsta 

vandenyje. Naudojamas kaip emulsiklis, tiek sudarant V/A tipo, tiek A/V tipo emulsijas. Pasižymi 

emolientų savybėmis, didina klampą [26,47]. 

Glicerolis – propan-1,2,3-triolis. Bespalvis, bekvapis, saldaus skonio klampus, higroskopinis 

skystis. Maišosi su  vandeniu, etanoliu, netirpus aliejuose. Pusiau kietuose preparatuose naudojamas 
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kaip emolientas, drėkiklis, gali būti naudojamas kaip antimikrobinė medžiaga, tirpiklis gaminant 

kremus. Pasižymi klampą didinančiomis savybėmis [26,47]. 

Izopropilo miristatas – miristo rūgšties izopropilo esteris, sudėtyje taip pat yra didelės 

molekulinės masės sočiųjų riebalų rūgščių ir propan-2-olio esterių. Bespalvis, bekvapis skaidrus skystis, 

mažai klampus.  Maišosi su etanoliu, aliejais ir vaškais, tirpina lanoliną, cholesterolį. Nesimaišo su 

vandeniu, gliceroliu. Naudojamas kaip emolientas, tirpiklis. Skatina medžiagų skvarbą į odą. Pasižymi 

emulsiklio savybėmis [26,47]. 

Migdolų aliejus – šviesiai geltonos spalvos aliejingas skystis, turintis silpną riešutų skonį. 

Tirpsta etanolyje, maišosi su chloroformu ir eteriu. Dažniausiai gaminant pusiau kietus preparatus 

naudojamas kaip emolientas, gali būti naudojamas kaip tirpiklis. Mažina odos sudirgimą, niežulį. 

Aliejuje gausu sočiųjų riebalų rūgščių (oleino, linoleino) [26,47]. Migdoluose gausu fenolinių junginių, 

todėl jie pasižymi antioksidaciniu, priešuždegiminiu poveikiu [53]. 

Karbomeras 980 – didelės molekulinės masės akrilo rūgšties polimeras. Baltos spalvos, 

dulkantys, higroskopiniai milteliai, rūgštiniai, turi silpną specifinį kvapą. Brinksta vandenyje, 

glicerolyje. Karbomeras pasiskirsto vandenyje  ir suformuoja rūgštinę koloidinę dispersiją, kurią 

neutralizavus gaunamas didelės klampos gelis. Naudojamas kaip gelifikantas, emulsiklis, stabilizatorius, 

klampą didinanti medžiaga [26,47]. 

Pieno rūgštis – 2-hidroksipropiono rūgšties, jos kondensacijos produktų ir vandens mišinys. 

Maišosi su vandeniu, etanoliu, eteriu, netirpsta chloroforme. Bekvapis, bespalvis, klampus higroskopinis 

skystis. Išoriškai naudoti skirtuose preparatuose naudojama dėl minkštinančio ir kondicionuojančio 

poveikio odai. Didina preparatų rūgštinę reikšmę. Pasižymi antimikrobinėmis savybėmis [47]. 

Taukmedžio sviestas – baltos spalvos, kietos konsistencijos riebi medžiaga, turinti specifišką 

kvapą.  Sudarytas daugiausia iš palmitino, sterolio, arachidono, oleino ir kitų rugščių glikozidų. Skystėja 

kūno temperatūroje. Pasižymi drėkinančiomis savybėmis, turi priešuždegiminį, odos atsinaujinimą 

skatinantį poveikį. Šios savybės aiškinamos triterpenų esterių buvimu. Naudojamas kaip pagrindas 

gaminant tepalus, kremus [27,28]. 

Trietanolaminas – bazinėmis savybėmis pasižyminčių medžiagų mišinys (nitrilotrietanolis, 

monoetanolaminas, dietanolminas). Skaidrus, bespalvis, klampus higroskopiškas skystis, turintis silpną 

amoniako kvapą. Maišosi su vandeniu, metanoliu. Sunkiai tirpsta benzene, etilo eteryje. Dažniausiai 

gaminant išorinius preparatus naudojamas kaip emulsiklis.  Didina preparatų pH reikšmę [47]. 

Tween - 60 – polioksietilinto sorbitano ir aukštųjų riebalų rūgščių esteris – polioksietileno 

sorbitano monostearatas. Balta arba skaidri nedidelio klampumo medžiaga, specifinio kvapo. Tirpsta 

vandenyje ir organiniuose tirpikliuose, maišosi su riebalais. Naudojamas kaip emulsiklis [10]. 
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1.8. Literatūros apžvalgos apibendrinimas 

Atlikus mokslinės literatūros analizę išsiaiškinta, kad gydymo ir profilaktikos metu atopinio 

dermatito pažeistą odą reikia drėkinti, palaikyti tinkamą pH reikšmę, siekti išvengti uždegimo arba jį 

mažinti. 

Atopinės odos priežiūrai tinka preparatai su triskiaučių lakišių vaistine augaline žaliava. 

Triskiautis lakišius (Bidens tripartita L.) kaupia biologiškai aktyvius junginius: flavonoidus (liuteolinas, 

kvercetinas, rutinas, hesperidinas), fenolines rūgštis (kavos, chlorogeno, protokstecho), kumarinus 

(aeskulinas, skopoletinas), karotenoidus, eterinius aliejus (eugenolis, ocimenas, kosmenas). Gausi 

cheminė sudėtis lemia augalo farmakologines savybes: antioksidacines, antimikrobines, priešgrybelines, 

priešuždegimines, analgetines, hipoglikemines ir preparatų su  lakišių žaliava pritaikymą gydant odos 

alergines ligas, peršalimo ligas ir kvėpavimo takų ligas, esant šlapimo pūslės ir šlapimtakių ligoms, 

kraujavimams.  

Siekiant sumodeliuoti vietinio poveikio pusiau kietą vaisto formą su triskiaučių lakišių 

ekstraktu, reikia išrinkti žaliavą bei ekstrahentą, kuriuos naudojant būtų gaunamas kokybiškas 

ekstraktas, išrinkti, kokia pusiau kieto vaisto kategorija bus modeliuojama ir nustatyti tyrimus, kuriais 

bus galima įvertinti pagaminto pusiau kieto preparato kokybę (3 paveikslas). 
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2. EKSPERIMENTINĖ DALIS 

2.1. Tyrimų objektas, medžiagos, įranga, metodai 

2.1.1. Tyrimų objektas 

Tyrimų objektas – eksperimentinės pusiau kietos vaisto formos (kremai ir gelis) su triskiaučių 

lakišių skystuoju ekstraktu. 

 

 

2.1.2. Naudotos medžiagos 

 Smulkinta lakišių žolė: A. Karvelio terapijos-fitoterapijos įmonė, Lietuva 

 Smulkinta lakišių žolė: LSMU vaistinė, Lietuva 

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

 Folin – Ciocalteu phenol reagentas: Sigma-Aldrich, Šveicarija 

 Natrio karbonatas (Na2CO3), Sigma-Aldrich, Prancūzija  

 Cetilo-stearilo alkoholių mišinys: Sigma-Aldrich, Vokietija  

 Glicerolis: AppliChem GmbH, Vokietija 

 Izopropilo miristatas: Scharlau Chemicals, Ispanija 

 Migdolų aliejus: Sigma-Aldrich, Vokietija 

 Bevandenis lanolinas: Sigma-Aldrich, Vokietija 

 Tween - 60: Sigma-Aldrich, Vokietija 

 Trietanolaminas: AppliChem GmbH, Vokietija 

 Taukmedžio sviestas: Fagron, JAV 

 Karbomeras 980: Fagron, JAV 

 Pieno rūgštis: Sigma-Aldrich, Vokietija 

 

2.1.3. Naudota įranga 

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

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

 Svarstyklės: Scaltec SBC 31, Scaltec Instruments GmbH, Vokietija 

 Magnetinė maišyklė su kaitinamuoju paviršiumi: IKA® C-MAG HS 7, IKA®-Werke GmbH & 

Co. KG, Vokietija 

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

Technologies, JAV 

 

 

2.1.4. Tyrimų metodai 

2.1.4.1. Triskiaučių lakišių (Bidens tripartita L.) žolės ekstraktų 

gamyba 

Lakišių žolės skystieji ekstraktai gaminami maceracijos būdu [2,4], žaliavos ir ekstrahento 

santykis 1:2, kaip ekstrahentas naudojamas 70 ir 40 proc. (v/v) etanolis ir  vandens - glicerolio mišinys 

santykiu 7:3. 

Atsveriamas reikiamas kiekis susmulkintos lakišių žolės, sudedama į sandariai uždaromą indą, 

užpilamas apskaičiuotas kiekis ekstrahento, uždaroma ir laikoma kambario temperatūroje 7 paras, 

kiekvieną dieną pamaišant. Ekstraktas nupilamas, laikomas parą šaldytuve 4 °C temperatūroje, po to  

filtruojama pro popierinį filtrą. Gaunamas tamsiai žalios spalvos specifinio kvapo skystasis ekstraktas.  

Reikalingas ekstrahento kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

V = V1 + PK 

V – ekstrakcijai reikalingas etanolio kiekis, ml; V1 – reikiamas skystojo ekstrakto kiekis, ml; P 

– žaliavos kiekis, g; K – žaliavos sugėrimo koeficientas [1]. 

 

 

2.1.4.2.  Pusiau kietų preparatų su triskiaučių lakišių skystuoju 

ekstraktu gamyba 

Gaminamų pusiau kietų preparatų sudėtys nurodytos 3 lentelėje. 

3 lentelė. Pusiau kietų preparatų sudėtys, proc. 

Sudėtinės medžiagos, 

proc. 

V/A tipo 

kremas (N1) 

V/A tipo 

kremas (N2) 

Gelis (N3) V/A tipo 

kremas 

(N4) 

V/A tipo 

kremas 

(N5) 

Cetostearilo 

alkoholis 

18,75 8,0 - 18,75 8,0 
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Izopropilo miristatas - 8,0 - - 8,0 

Bevandenis lanolinas - 1,0 - 1,5 1,0 

Migdolų aliejus 20,0 4,0 - 20,0 4,0 

Tween - 60 - 5,0 - - 5,0 

Išgrynintas vanduo - 43,0 66,5 - 43,0 

Trietanolaminas - 1,0 1,5 - 1,0 

Karbomeras 980 - - 2,0 - - 

Taukmedžio sviestas 12,5 - - 12,5 - 

Glicerolis 18,75 - - 18,75 - 

Triskiaučių lakišių 

skystasis ekstraktas 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 

 

2.1.4.2.1. Pusiau kietų preparatų – kremų N1 ir N4 gamyba 

Porcelianinėje lėkštelėje pasveriamas apskaičiuotas kiekis taukmedžio sviesto ir migdolų 

aliejaus (gaminant N4 preparatą taip pat dedamas bevandenis lanolinas), dedama ant vandens vonelės, 

kuri įkaitinta iki 52 °C temperatūros. Gautame lydinyje ištirpinamas cetostearilo alkoholis.  

Porcelianinėje lėkštelėje pasveriamas glicerolis ir pašildomas ant vandens vonelės iki 52 °C 

temperatūros. Į porcelianinę lėkštelę su išlydytu pagrindu  nuolat maišant  dalimis pilamas glicerolis, po 

to įterpiamas lakišių  skystasis ekstraktas.  Maišoma kol atvėsta ir susidaro minkštos konsistencijos 

šviesiai žalios spalvos V/A  tipo kremas [11]. 

 

 

2.1.4.2.2. Pusiau kietų preparatų – kremų N2 ir N5 gamyba 

Porcelianinėje lėkštelėje pasveriamas reikiamas kiekis bevandenio lanolino, migdolų aliejaus, 

izopropilo miristato, dedama ant vandens vonelės, kuri įkaitinta iki 52 °C temperatūros. Medžiagoms 

išsilydžius suberiamas pasvertas reikalingas kiekis cetostearilo alkoholio, šildoma kol milteliai ištirpsta. 

Kitoje porcelianinėje lėkštelėje pasveriamas Tween - 60 ir išgrynintas vanduo. Medžiagoms įkaitus iki 

52 °C temperatūros, jos maišant perkeliamos į pirmąją lėkštelę, tuomet maišant įterpiamas lakišių 

skystasis ekstraktas, lašinamas trietanolaminas. Maišoma iki vienalytės masės. Gaminant N5 preparatą, 

lašinama pieno rūgštis. Gaunamas gelsvos spalvos minkštos konsistencijos V/A tipo kremas [44,60]. 
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2.1.4.2.3. Pusiau kieto preparato - gelio N3 su karbomero pagrindu gamyba 

Gaminamas gelis, gelifikantu naudojamas karbomeras (3 lentelė). Į porcelianinę lėkštelę 

įpilamas apskaičiuotas kiekis išgryninto vandens, plonu sluoksniu užberiamas gelifikantas. Karbomerui 

išbrinkus, lėtai, maišant įterpiamas lakišių skystasis ekstraktas ir neutralizuojama trietanolaminu. 

Gaunamas skaidrus žalios spalvos gelis [33,48]. 

 

 

2.1.4.3. Bendro fenolinių junginių kiekio nustatymas triskiaučių 

lakišių ekstraktuose spektrofotometriniu metodu 

Bendras fenolinių junginių kiekis nustatomas atliekant reakciją su Folin – Ciocalteu phenol 

reagentu ir naudojant Agilent 8453 UV – Vis spektrofotometrą (Agilent Technologies, JAV) [9]. 

Prieš atliekant reakciją pagaminami triskiaučių lakišių tirpalai, kurių santykis 1:50 [3]. Į 50 ml 

matavimo kolbutę pilama 1 ml triskiaučių lakišių ekstrakto (naudoti etanoliniai ir vandeninis - 

glicerolinis), skiedžiama tos pačios koncentracijos etanoliu (skiedžiant vandeninį-glicerolinį ekstraktą 

tirpikliu naudotas vanduo). 

Reakcijos atlikimo eiga: į 10 ml matavimo kolbutę pilama 3 ml išgryninto vandens, 1 ml 

triskiaučių lakišių ekstrakto, 1 ml Folin-Ciocalteu phenol reagento. Mišinys supurtomas ir paliekama 

stovėti 3 minutes. Po to pilama 1,5 ml 20 proc. natrio karbonato vandeninio tirpalo ir galiausiai 

skiedžiama išgrynintu vandeniu iki žymos. Vėl supurtoma ir laikoma tamsoje, kambario temperatūroje 

30 min. Po 30 min. gaunamas mėlynos spalvos skaidrus tirpalas, matuojama jo absorbcija esant bangos 

ilgiui 765 nm [3,9]. 

Fenolinių junginių koncentracija nustatoma sudarius kalibracinį grafiką pagal p – kumaro rūgštį 

[9]. 

 

2.1.4.4. Veikliųjų junginių nustatymas triskiaučių lakišių 

esktraktuose efektyviosios skysčių chromatografijos metodu 

Veiklieji junginiai kiekybiškai nustatyti naudojant sistemą Waters 2695 su diodų matricos 

detektoriumi. Ekstrakte esančių fenolinių junginių atskyrimui naudota ACE kolonėlė (C18, 150 mm x 

4,6 mm, dalelių dydis 3 µm) su prieškolonėle ACE (C18, dalelių dydis 3 µm). Judrią fazę sudarė 0,05 

proc. trifluoracto rūgštis (eliuentas A) ir acetonitrilas (eliuentas B). Fenolinių junginių detekcija atlikta 

esant bangos ilgiams 325 nm ir 350 nm [13].  



28 

 

 

 

2.1.4.5. Pusiau kietų preparatų pH reikšmės nustatymas 

Pusiau kietų preparatų pH nustatyta naudojant ph-meter 766 su elektrodu Knick SE 104 N pH-

metrą, skirtą pusiau kietoms vaisto formoms (Knick Elektronische Meßgeräte GmbH & Co, Vokietija). 

Kambario temperatūroje į stiklinėlę patalpinamas pusiau kietas preparatas ir nustatoma pH reikšmė, po 

kiekvieno matavimo elektrodai praplaunami distiliuotu vandeniu, o mėginys pamaišomas.  

 

 

2.1.4.6. Pusiau kietų preparatų reologinių savybių nustatymas 

Reologinių savybių (klampa, takumas) tyrimai atlikti naudojant reometrą (Anton Paar® GmbH, 

Modular Compact Rheometer, MCR 102, Austrija). Naudota  plokštės – kūgio geometrinė sistema, 

plokštelės diametras 50 mm, mėginio storis – 1 mm ir programinė įranga Paar Physica US 200, 

matematinis modelis – Power low slope. Tyrimas atliktas esant temperatūroms 20 ºC, 32 ºC, 37 ºC 

[9,12]. 

 

 

2.1.4.7. Veikliųjų junginių atpalaidavimo iš pusiau kietų preparatų 

tyrimas in vitro 

Veikliųjų junginių atpalaidavimo iš pusiau kietų preparatų su triskiaučių lakišių skystuoju 

ekstraktu tyrimas in vitro atliekamas naudojant modifikuotas Franz tipo difuzines celes. Jas sudaro 

stiklinėlė, plastikinis vamzdelis su stūmokliu ir pusiau pralaidi membrana, kuri skiria donorinę ir 

akceptorinę terpes. Naudojama 1,0 ± 0.05 g donorinės terpės – pusiau kieto preparato ir 15 ml 

akceptorinės terpės – 70 proc. etanolio. Prieš tyrimą celiuliozinės membranos 24 valandas laikomos 

išgrynintame vandenyje esant kambario temperatūrai. Plotas, per kurį vyksta difuzija – 1,13 cm2. 

Tyrimo metu celės su mėginiais patalpinamos į vandens vonelę, kuri yra ant magnetinės 

maišyklės su kaitinamuoju paviršiumi (IKA® C-MAG HS 7, IKA®-Werke GmbH & Co. KG, 

Vokietija). Palaikoma 32 ± 0.5 ºC temperatūra. Mėginiai imami po 2, 4, 6 valandų. Imama 1 ml mėginio 

ir į difuzinę celę įpilamas toks pats kiekis akceptorinės terpės [5,9]. 

Paimti mėginiai analizuojami spektrofotometriniu metodu – nustatomas fenolinių junginių 

atpalaidavimo srautas (metodika pateikta skyriuje 2.1.4.3) ir efektyviosios skysčių chromatografijos 

metodu – nustatomi veiklieji junginiai (metodika pateikta skyriuje 2.1.4.4). 
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2.1.4.8.  Sociologinis tyrimas 

Pusiau kietų preparatų modeliavimo metu aktualu išsiaiškinti jautrios odos priežiūros 

priemonių poreikį bei preparatų sudėties ir organoleptinių savybių įtaką vartotojų pasirinkimui. Šiam 

tikslui pasiekti pasirinktas kiekybinis standartizuotas anoniminio anketavimo metodas [7]. Apklausti 

Kauno miesto gyventojai, 73 moterys ir 22 vyrai. 

Sudarytos anoniminės anketos, kuriose pateikta 12 klausimų, suskirstytų į tris dalis. 5 iš jų skirti 

įvertinti respondentų žinias apie triskiautį lakišių ir jo naudojimą sveikatinimosi tikslais. Kita dalis 

klausimų skirti įvertinti, su kokiomis vaikų odos problemomis susiduria respondentai ir ar odos 

priežiūrai renkasi pusiau kietus preparatus. Trečioji klausimų dalis skirta įvertinti preparatų, sudėtyje 

turinčių augalinių ekstraktų, poreikį bei kaip organoleptinės savybės lemia vartotojų pasirinkimą.  

Anketą sudaro dalis klausimų, į kuriuos pateikti atsakymai ir respondentas gali pasirinkti vieną 

arba kelis iš jų ir dalis klausimų, kuriuose respondentas turi įvertinti lūkesčius pusiau kietiems 

preparatams balais nuo 1 iki 5. 

 Tyrimui atlikti naudota anketa pateikiama 1 priede.  Tyrimui atlikti gautas LSMU Bioetikos 

centro komisijos leidimas, jis pateikiamas 2 priede. 

 

 

2.1.4.9. Statistinis tyrimų rezultatų vertinimas 

Visi tyrimai kartoti tris kartus. Rezultatų vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai apskaičiuoti 

naudojant Microsoft Office Excel 2010 programą. Tyrimų rezultatų skirtumų reikšmingumas įvertintas 

naudojant Stjudento – t - testą . Skirtumai yra statistiškai reikšmingi, kada p<0.05. 
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3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

3.1. Triskiaučių lakišių preparatų, skirtų vaikų odos priežiūrai, poreikio 

tyrimas 

Atliktas sociologinis tyrimas, kurio metu įvertintas jautrios odos priežiūros priemonių poreikis 

bei preparatų sudėties ir organoleptinių savybių įtaka vartotojų pasirinkimui. 

Iš 95 respondentų (73 moterys ir 22 vyrai), 73,7 proc. atsakė, kad žino apie vaistinio augalo 

Bidens tripartita gydomąsias savybes, 10,5 proc. – kad apie gydomąsias savybes žino iš dalies ir 15,8 

proc. apklaustųjų teigė apie triskiaučio lakišiaus gydomąsias savybes nežinantys (4 pav.) 

 

4 pav. Informacijos apie triskiaučių lakišių gydomąsias savybes paplitimas (N=95) 

 

5 pav. Triskiaučių lakišių žaliavos naudojimo indikacijos (N=68) 

Iš atsakiusiųjų teigiamai, sveikatinimosi tikslais triskiaučių lakišių žaliavą teigė naudojantys 85 

proc.  respondentų. Daugiausiai žaliava naudojama odai prižiūrėti (atsakė 66 proc. apklaustųjų), mažiau 

temperatūrai mažinti (20 proc.), virškinimui gerinti (10 proc.), šlapimo sistemos ligoms gydyti (4 proc.) 

(5 pav.). 
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20%
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Dauguma apklaustųjų apie triskiaučių lakišių žolės pritaikymo galimybę vaikų odos 

problemoms gydyti  teigė sužinoję iš gydytojo ar vaistininko (79,4 proc.), mažiau apklaustųjų sužinojo 

iš draugų, informacijos internete ar spaudoje (20,6 proc.).  

Įvertinus apklausos rezultatus galima teigti, kad dauguma vartotojų žino apie vaistinio augalo 

Bidens tripartita gydomąsias savybes ir panaudojimą esant odos problemoms ir naudoja augalinę žaliavą 

sveikatinimosi tikslais.   

Kita anoniminės anketos klausimų dalis skirta sužinoti, su kokiomis vaikų odos problemomis 

susiduria respondentai ir ar odos gydymui ir priežiūrai renkasi drėkinamuosius ir minkštinamuosius 

preparatus. Remiantis rezultatais (6 pav.) galima teigti, kad dažniausiai susiduriama su vaikų odos 

sausumu (atsakė 88,4 proc. respondentų), sudirgimu (75,8 proc.) ir paraudimu (64,2 proc.).  

Iš 95 apklaustųjų 49,5 proc. teigė, kad esant vaikų odos problemoms visada naudoja 

drėkinamuosius ir minkštinamuosius preparatus, 47,4 proc. naudoja dažnai ir 3,2 proc. apklaustųjų teigė 

nenaudojantys odą drėkinančių ir minkštinančių priemonių (7 pav.). 

 

6 pav. Būdingos vaikų odos problemos (N=95) 

 

7 pav. Drėkinamųjų ir minkštinamųjų preparatų naudojimas esant vaikų odos problemoms 

(N=95) 
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Rezultatai patvirtino literatūros duomenis [56], kad dažniausiai susiduriama su vaikų odos 

sausumu, paraudimu ir niežuliu. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma apklaustųjų naudoja odą drėkinančius 

ir minkštinančius preparatus, galima teigti, kad visuomenėje yra odos priežiūrai skirtų preparatų 

poreikis.  

Trečioji apklausos dalis skirta įvertinti preparatų su augalinėmis medžiagomis poreikį bei kokią 

įtaką produkto pasirinkimui daro organoleptinės jo savybės. Iš 95 respondentų, 78,9 proc. apklaustųjų 

nurodė, kad jiems labai svarbu, jog preparatų, skirtų vaikų odos priežiūrai sudėtyje būtų augalinių 

medžiagų, nei vienas respondentas neatsakė, jog nėra svarbu, ar preparato sudėtyje bus augalinių 

medžiagų. 

52,6 proc. ir 31,6 proc. respondentų labai svarbu arba svarbu, kad vaikų odos priežiūrai skirti 

preparatai būtų malonios konsistencijos ar kvapo. Nei vienas respondentas neatsakė, kad šios 

organoleptinės savybės nėra svarbios.  

Remiantis gautais rezultatais galima teigti, kad augalinių medžiagų buvimas puskiečio 

preparato sudėtyje daro teigiamą įtaką vartotojo pasirinkimui. Svarbi ir preparato konsistencija bei 

kvapas – didžioji dalis apklaustųjų teikia prioritetą malonių organoleptinių savybių preparatams.  

Sociologinio tyrimo rezultatai parodė, kad yra aktualu sumodeliuoti pusiau kietą vaisto formą 

su triskiaučių lakišių ekstraktu, kuri bus tinkama vaikų sausai, sudirgusiai odai prižiūrėti. Preparatas 

turėtų pasižymėti geru tepumu ir maloniu kvapu.  

 

 

3.2. Triskiaučių lakišių skystųjų ekstraktų gamyba ir kokybės vertinimas 

Triskiaučių lakišių skystasis ekstraktas buvo pasirinktas kaip veiklioji medžiaga modeliuojant 

pusiau kietus preparatus, skirtus jautriai ir vaikų, sergančių atopiniu dermatitu odai prižiūrėti dėl augalo 

priešuždegiminių, antimikrobinių savybių [46,57] ir žinomo pritaikymo esant odos bėrimams, 

neurodermatitams, žaizdoms [8]. 

Siekiant įvertinti, kokią įtaką triskiaučių lakišių ekstraktų kokybei daro naudojamas tirpiklis ir 

vaistinės augalinės žaliavos gamintojas, tyrimui pasirinktas vandens - glicerolio mišinys santykiu 7:3, 

40 proc. (v/v) ir 70 proc. (v/v) etanolis bei LSMU vaistinės ir A. Karvelio terapijos-fitoterapijos įmonės 

žaliavos. Ekstraktai pagaminti maceracijos metodu, žaliavos-ekstrahento santykis 1:2 [2,4]. 

Ekstraktų kokybė įvertinta spektrofotometriškai nustačius bendrą fenolinių junginių kiekį -  

atlikus reakciją su Folin – Ciocalteu phenol reagentu ir pamatavus absorbciją, esant bangos ilgiui 765 

nm [3,9]. Rezultatai pateikti  8 paveiksle. 
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8 pav. Bendras fenolinių junginių kiekis triskiaučių lakišių ekstraktuose, mg/ml 

Iš gautų tyrimo rezultatų galima spręsti, kad daugiausiai fenolinių junginių iš triskiaučių lakišių 

žolės ekstrahuoja 70 proc. etanolis. Naudojant jį ir LSMU vaistinės augalinę žaliavą, ekstrakte nustatyta 

2,65 ± 0,03 mg/ml fenolinių junginių, naudojant A. Karvelio įmonės žaliavą – 2,03 ± 0,05 mg/ml 

fenolinių junginių. Skirtumas yra statistiškai reikšmingas (p<0,05). 

Mažesnis kiekis fenolinių junginių nustatytas, kuomet kaip tirpiklis buvo naudojamas 40 proc. 

etanolis – 2,12 ± 0,03 mg/ml  ekstrahuojant LSMU vaistinės žaliavą ir 1,76 ± 0,04 mg/ml ekstrahuojant 

A. Karvelio įmonės žaliavą. Ženkliai mažesnis kiekis fenolinių junginių išekstrahuotas naudojant 

vandens - glicerolio mišinį – 0,15 ± 0,08 mg/ml iš LSMU vaistinės žaliavos ir 0,13 ± 0,06 mg/ml iš A. 

Karvelio įmonės žaliavos. Tarp veikliųjų junginių, išsiskyrusių naudojant skirtingus ekstrahentus, 

nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (p<0,05).  

Tikslinga ne tik nustatyti bendrą fenolinių junginių kiekį, bet ir įvertinti kokybinį ir kiekybinį 

veikliųjų junginių išsiskyrimą. Nustatymas atliktas efektyviosios skysčių chromatografijos metodu. 

Gauti rezultatai pateikti 4 lentelėje. 

4 lentelė. Veiklieji junginiai triskiaučių lakišių ekstraktuose, µg/ml 

Veiklieji 

junginiai, 

µg/ml 

40 proc. etanolis 70 proc. etanolis Vandens - glicerolio 

mišinys santykiu 7:3  
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vaistinės 

žaliava 

A. 

Karvelio 

įmonės 
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įmonės 

žaliava 
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vaistinės 

žaliava 

A. 

Karvelio 
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žaliava 

Protokatecho 

rūgštis 

17,25±0,14 13,23±0,20 11,27±0,35 8,56±0,27 19,49±0,32 16,68±0,22 

Kavos rūgštis 3,77±0,16 2,33±0,19 4,32±0,28 1,99±0,47 11,56±0,11 7,83±0,16 
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Galo rūgštis - - 0,51±0,44 0,21±0,26 - - 

Neochlorogeno 

rūgštis 

- - 6,14±0,18 4,64±0,15 - - 

Chlorogeno 

rūgštis 

- - 20,69±0,13 16,31±0,29 - - 

Cinarozidas - - 15,33±0,47 11,38±0,24 - - 

Kvercitrinas 23,22±0,22 21,43±0,44 203,46±0,15 186,52±0,33 - - 

Suminis 

junginių kiekis 

44,24±0,19 36,99±0,23 261,72±0,29 229,61±0,31 31,05±0,17 24,51±0,18 

 

Rezultatai parodė, kad daugiausiai veikliųjų junginių išekstrahuojama naudojant 70 proc. 

etanolį. Naudojant LSMU vaistinės žaliavą, ekstrakte nustatytos protokatecho, kavos, galo, 

neochlorogeno ir chlorogeno rūgštys, cinarozidas ir kvercitrinas. Naudojant A. Karvelio įmonės žaliavą 

nustatyti mažesni minėtų veikliųjų junginių kiekiai. Skirtumas yra statistiškai reikšmingas (p<0,05). 

Vandeniniame - gliceroliniame triskiaučių lakišių žolės ekstrakte nustatyti du veiklieji junginiai 

-  kavos rūgštis ir protokatecho rūgštis, nenustatytos galo, neochlorogeno, chlorogeno rūgštys, 

cinarozidas, kvercitrinas. Ekstrakte, kur kaip tirpiklis naudotas 40 proc. etanolis,  nustatytas mažesnis 

kiekis kavos rūgšties nei vandeniniame - gliceroliniame ekstrakte, nustatytas kvercitrinas, protokatecho 

rūgštis, nenustatytas cinarozidas, chlorogeno, neochlorogeno ir galo rūgštys. 

Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, galima daryti išvadą, kad nuo naudojamo tirpiklio ir augalinės 

žaliavos gamintojo priklauso išekstrahuotų veikliųjų junginių kiekis. Daugiausiai veikliųjų junginių 

išsiskyrė tirpikliu naudojant 70 proc. etanolį ir LSMU vaistinės augalinę žaliavą. Tolesniems tyrimams 

pasirenkamas šis tirpiklis ir augalinė žaliava. 

 

 

3.3. Pusiau kietų preparatų modeliavimas ir kokybės vertinimas 

3.3.1. Pusiau kietų preparatų su triskiaučių lakišių ekstraktu sudėties 

parinkimas 

Pirmajame tyrimų etape sumodeliuotos tokios pusiau kietos vaistų formos: V/A tipo kremas 

(N1), V/A tipo kremas (N2), gelis (N3), kurių sudėtys pateiktos 3 lentelėje. Visose kaip veiklioji 

medžiaga įterptas triskiaučių lakišių skystasis ekstraktas (ekstrahentas 70 proc. etanolis). Buvo siekiama 

išsiaiškinti, kuri sudėtis biofarmaciniu požiūriu yra tinkamiausia.  

V/A tipo kremo N1 sudėtis buvo papildyta lanolinu (gautas preparatas N4), V/A tipo kremo N2 

sudėtis papildyta pieno rūgštimi (gautas preparatas N5).  
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3.3.2. Pusiau kietų preparatų pH reikšmės nustatymas 

Žmogaus organizmo pH reikšmė yra artima neutraliai, tačiau  odos paviršiaus pH - rūgštinė – 

4-6. Ši „rūgštinė mantija“ - klampus prakaito ir riebalų mišinys - yra išorinis sluoksnis, palaikantis 

raginio sluoksnio vientisumą, epidermio barjerinę funkciją, saugantis nuo mikrobinių pažeidimų 

[21,45,50]. Atlikti tyrimai, patvirtinantys, kad pažeistas odos išorinis sluoksnis regeneravo jį veikiant 

rūgštiniais preparatais, veikiant neutralaus pH preparatais regeneracija buvo lėtesnė [45].  

Atopinis dermatitas yra susijęs su odos raginio sluoksnio pokyčiais. Sergančiųjų odos 

paviršiaus pH reikšmė yra didesnė nei įprasta, todėl reikalingi preparatai, padedantys palaikyti rūgštinę 

odos išorinio sluoksnio terpę [22,45]. Dėl šios priežasties yra tikslinga pagaminti pusiau kietus 

preparatus, kurių pH reikšmė būtų artima sveikos odos pH – tarp 4 ir 6.  

Naudojant pusiau kietoms vaisto formoms skirtą pH-metrą, įvertintos sumodeliuotų preparatų 

su triskiaučių lakišių skystuoju ekstraktu pH reikšmės. Rezultatai pateikti  9 paveiksle. 

 

9 pav. Pusiau kietų preparatų pH reikšmės 

Pirmiausiai nustatytos pusiau kietų preparatų N1, N2 ir N3 pH reikšmės. Tinkamu pH 

pasižymėjo preparatai N1 (6,02 ± 0,01) ir N3 (5,64 ± 0,02). Preparato N2 pH reikšmė stipriai šarminė 

(8.93 ± 0.01) – netinkama atopiniu dermatitu sergančių vaikų odai prižiūrėti [45]. 

Kremo N1 sudėtis papildyta lanolinu (gautas preparatas N4). Šios pagalbinės medžiagos 

pridėjimas lėmė pH reikšmės padidėjimą – 6,98 ± 0,02. Atopinio dermatito atveju, puskietės sistemos 

pH artėjimas prie neutralios reikšmės nėra pageidaujamas [19,59]. 
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Kremo N2 sudėtis papildyta pieno rūgštimi, kuri naudojama ne tik kaip pH modifikatorius, bet 

ir pasižymi antimikrobinėmis savybėmis [47]. Gautas preparatas N5, kurio pH – 7,0 ± 0.03. Nors pH 

reikšmė sumažinta, tačiau ji nėra tinkama atopinio dermatito pažeistai odai prižiūrėti [45,59]. 

Rezultatai parodė, kad naudojamos pagalbinės medžiagos turi įtakos puskiečių preparatų pH 

reikšmėms.  

 

 

3.3.2.1. Pusiau kietų preparatų pH reikšmės kitimas laikymo metu 

Siekiant įvertinti, kaip laikymo metu kinta sumodeliuotų pusiau kietų preparatų su triskiaučių 

lakišių skystuoju ekstraktu pH reikšmės, tyrimai atlikti praėjus vienam mėnesiui ir dviems mėnesiams 

po preparatų gamybos. Rezultatai pateikti 10 paveiksle. 

 

10 pav. Pusiau kietų preparatų pH reikšmių kitimas 

Tyrimų rezultatai parodė, kad laikymo metu visų pusiau kietų preparatų pH mažėja. N1 ir N3 

preparatų pH reikšmės sumažėjo nuo 6,02 ± 0,01 iki 5,92 ± 0,02 ir nuo 5.64 ± 0.02 iki 5,57 ± 0.01, jos 

tinkamos atopinei odai prižiūrėti [34,45]. 

Preparato N2 pH reikšmė sumažėjo nuo 8.93 ± 0.01 iki 8,85 ± 0.01. N4 ir N5 preparatų pH 

reikšmės sumažėjo nuo 6,98 ± 0,02 iki 6,91 ± 0,01 ir nuo 7,0 ± 0.03 iki 6,92 ± 0,03 – gautos reikšmės 

artimos priimtinai pH reikšmei, tačiau atopinei odai prižiūrėti tinkamesni rūgštiniai preparatai [34,45].  

Statistiškai reikšmingas tirtų preparatų pH reikšmės pokytis nenustatytas (p>0,05), tai rodo 

preparatų stabilumą laikymo metu. Siekiant įvertinti puskiečių sistemų kokybės pokyčius, 
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rekomenduojama pH reikšmės matavimo tyrimus pratęsti kaip vieną kokybės rodiklių, parenkant 

preparato tinkamumo vartoti laiką. 

 

 

3.3.3. Pusiau kietų preparatų reologinių savybių nustatymas 

Sumodeliavus pusiau kietus preparatus, tikslinga atlikti reologinių savybių (klampa, takumas) 

tyrimus. Tyrimai leidžia įvertinti preparato kokybę – kaip lengvai tepsis ant odos paviršiaus ir išliks 

sąlytyje su ja, kokie galimi struktūros pokyčiai laikymo metu [14,23]. Pusiau kieto preparato klampa turi 

įtakos veikliųjų junginių atpalaidavimui. Tyrimų metu įrodyta, kad veikliųjų junginių atpalaidavimas 

yra atvirkščiai proporcingas pusiau kietų preparatų klampai [24]. 

Naudojant reometrą ir plokštės-kūgio geometrijos sistemą, tirtas sumodeliuotų pusiau kietų 

preparatų konsistencijos koeficientas (K) ir tekėjimo indeksas (n). Rodikliai matuoti esant 20 °C, 32 °C 

ir 37 °C temperatūroms. Naudotas matematinis modelis – Power low slope [9,12]. Rezultatai pateikti 11 

paveiksle. 

 

11 pav. Pusiau kietų preparatų konsistencijos koeficiento reikšmės esant skirtingai 

temperatūrai, (Pa x s)n 

Rezultatai rodo, kad didžiausia ir stabiliausia konsistencijos koeficiento reikšme pasižymi N3 

preparatas. Jis vienintelis iš tiriamųjų yra gelis, o ne V/A tipo kremas. V/A tipo kremų konsistencijos 

koeficientas esant 20 °C temperatūrai yra vidutiniškai 3,2  karto mažesnis nei gelio. Nustatyta, kad 

didėjant konsistencijos koeficiento reikšmei, tekėjimo indeksas mažėja (0,3947 ± 0,0032 – 0,1890 ± 

0,0024). Gelio tekėjimo indeksas esant 20 °C temperatūrai yra vidutiniškai 1,8 karto mažesnis nei V/A 

tipo kremų.    
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V/A tipo kremo N1 sudėtis modifikuota pridedant bevandenio lanolino, tyrimų rezultatai 

patvirtina literatūros duomenis [47], kad lanolinas didina pusiau kietų preparatų klampą. V/A tipo kremo 

N2 sudėtis modifikuota pridedant pieno rūgšties. Ši modifikacija reikšmingos įtakos reologinių savybių 

reikšmėms neturėjo. 

Galima daryti išvadą, kad pusiau kietų preparatų reologinėms savybėms turi įtakos pusiau kieto 

preparato kategorija ir naudojamos pagalbinės medžiagos. 

 

 

3.3.4. Pusiau kietų preparatų biofarmacinis tyrimas in vitro 

Kad būtų įvertinta pusiau kieto preparato kategorijos ir sudedamųjų dalių įtaka veikliųjų 

junginių išsiskyrimui iš pagamintų pusiau kietų preparatų su triskiaučių lakišių skystuoju ekstraktu, 

atliekamas veikliųjų junginių atpalaidavimo tyrimas in vitro. Tyrimo metodika pateikta skyriuje 2.1.4.7. 

Fenolinių junginių atpalaidavimo srautas nustatomas spektrofotometriniu metodu, veiklieji junginiai 

kokybiškai ir kiekybiškai nustatomi efektyviosios skysčių chromatografijos metodu. Fenolinių junginių 

atpalaidavimo kinetika pateikta 12 paveiksle. 

 

12 pav. Fenolinių junginių atpalaidavimo kinetika iš pusiau kietų preparatų 

Po 2 valandų tyrimo mažiausias fenolinių junginių atpalaidavimo srautas buvo iš N3 preparato 

- 0,27 ± 0,02 mg/cm2, didžiausias - iš N1 preparato -1,06 ± 0,01 mg/cm2. Po 6 valandų tyrimo didžiausias 

atpalaidavimo srautas buvo iš N1 puskiečio preparato - 1,61 ± 0,04 mg/cm2, mažesni kiekiai iš N2 (1,31 

± 0,02 mg/cm2), N3 (1,13 ± 0,02 mg/cm2) preparatų. Tarp rezultatų, gautų po 6 valandų, nustatytas 

statistiškai reikšmingas skirtumas (p<0,05). Rezultatai rodo, kad fenolinių junginių atpalaidavimas 
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priklauso nuo pusiau kieto preparato kategorijos -  iš V/A tipo kremų fenolinių junginių atpalaidavimo 

srautas didesnis nei iš gelio ir naudojamų pagalbinių medžiagų – nustatytas reikšmingas (p<0,05) 

atpalaiduotų fenolinių junginių skirtumas tarp V/A tipo kremų. 

N1 kremo formuluotė papildyta bevandeniu lanolinu ir gautas kremas N4. Nustatyta, kad po 6 

valandų iš N4 (1,31 ± 0,02 mg/cm2 ) puskietės sistemos fenolinių junginių atpalaidavimo srautas 

mažesnis nei iš kremo N1 (1,61 ± 0,04 mg/cm2). Tarp gautų rezultatų nustatytas statistiškai reikšmingas 

skirtumas (p<0,05). Rezultatai rodo, kad lanolinas ne tik didina pusiau kietų preparatų pH ir klampos 

reikšmes, bet ir lėtina veikliųjų junginių atpalaidavimą. 

Lyginant fenolinių junginių atpalaidavimą iš V/A tipo kremų N2 ir N5, kurio sudėtis papildyta 

pieno rūgštimi, nustatyta, kad minėtos pagalbinės medžiagos įterpimas neturi reikšmingos įtakos 

fenolinių junginių atpalaidavimo kinetikai (p>0,05). 

Siekiant nustatyti atpalaiduojamus veikliuosius junginius ir jų kiekį, po 6 val. biofarmacinio 

tyrimo in vitro, mėginiai tirti efektyviosios skysčių chromatografijos metodu. 

5 lentelė. Iš pusiau kietų preparatų atpalaiduoti veiklieji junginiai, µg/ml 

Veiklieji 

junginiai, µg/ml 

N1 N2 N3 N4 N5 

Protokatecho 

rūgštis 

0,54±0,14 0,53±0,18 0,14±0,38 0,44±0,11 0,50±0,42 

Kavos rūgštis 0,72±0,15 - 0,30±0,18 0,56±0,26 - 

Chlorogeno 

rūgštis 

10,18±0,49 3,17±0,15 3,55±0,27 8,35±0,11 2,96±0,57 

Cinarozidas 1,14±0,34 1,21±0,22 0,38±0,14 0,86±0,36 1,11±0,12 

Kvercitrinas 3,07±0,12 0,48±0,59 0,78±0,19 2,4±0,66 0,40±0,14 

Suminis junginių 

kiekis 

15,65±0,14 5,39±0,26 5,15±0,25 12,61±0,44 4,97±0,33 

 

Iš kremų N1, N4 ir iš gelio N3 atpalaiduotas kvercitrinas, cinarozidas ir fenolinės rūgštys – 

protokatecho, kavos, chlorogeno. Kremų N2 ir N5 mėginiuose nenustatyta kavos rūgštis. Didžiausias 

suminis veikliųjų junginių kiekis atpalaiduotas iš N1 kremo. Lyginant šį pusiau kietą preparatą su 

likusiais, atpalaiduotas veikliųjų junginių kiekio skirtumas statistiškai reikšmingas (p<0,05). Galima 

daryti išvadą, kad pagalbinės medžiagos daro įtaką veikliųjų junginių atpalaidavimo kinetikai. 
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3.3.5. Tyrimų rezultatų apibendrinimas 

Galima teigti, kad veikliųjų junginių atpalaidavimui daro įtaką pusiau kieto preparato kategorija 

ir sudedamosios dalys. Iš gelio (N3), kuriame kaip gelifikuojanti medžiaga naudotas karbomeras, 

atpalaiduota mažiausiai veikliųjų junginių. Taip pat tirti du V/A tipo kremai. Puskietis preparatas, 

kuriame kaip emulsiklis naudotas cetostearilo alkoholis (N1), atpalaidavo daugiau veikliųjų junginių nei 

preparatas, kuriame kaip emulsiklis naudotas cetostearilo alkoholis ir lanolinas (N2). Kad lanolinas 

lėtina veikliųjų junginių atpalaidavimą patvirtina ir kremo N4 tyrimų rezultatai, kur kremo N1 sudėtį 

papildžius lanolinu, nustatytas atpalaiduotų veikliųjų junginių kiekio sumažėjimas. Taip pat nustatyta, 

kad puskietė sistema, pasižymėjusi didžiausiu konsistencijos koeficientu (N3) atpalaidavo mažiau 

veikliųjų junginių nei mažesniu konsistencijos koeficientu pasižymėjusios puskietės sistemos. 

 

 

3.4. Pusiau kietų preparatų atranka ir optimizavimas 

3.4.1. Pusiau kietų preparatų su triskiaučių lakišių ekstraktu sudėties 

optimizavimas 

Siekiant sumodeliuoti geriausiomis savybėmis pasižymintį pusiau kietą preparatą, pirmajame 

tyrimų etape atlikus pH reikšmių, reologinių savybių, atpalaidavimo tyrimus in vitro ir atsižvelgiant į 

gautus rezultatus, optimizavimui atrinkta V/A tipo kremo N1 sudėtis. Pasirinktos penkios pusiau kietų 

preparatų sudėtys, kurios pateiktos 6 lentelėje. 

6 lentelė. Optimizuotos pusiau kietų preparatų sudėtys, proc. 

Sudėtinės 

medžiagos, proc. 

B1 B2 B3 B4 B5 

Cetostearilo 

alkoholis 

15,00 17,50 20,00 22,5 25,0 

Taukmedžio 

sviestas 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Glicerolis 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 

Migdolų aliejus 23,75 21,25 18,75 16,25 13,75 

Triskiaučių lakišių 

skystasis 

ekstraktas 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 

Parenkant sudėtis kintamaisiais pasirinkti emulsiklis cetostearilo alkoholis ir migdolų aliejus.  
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3.4.2. V/A tipo kremų pH reikšmės nustatymas 

Pagaminus V/A tipo kremus, kurie skiriasi pagalbinių medžiagų kiekiu, aktualu išmatuoti pH 

reikšmes, tai leidžia nustatyti, kokią įtaką pagalbinės medžiagos daro sumodeliuotų preparatų kokybei. 

Gauti rezultatai pateikti 13 paveiksle. 

 

13 pav. V/A tipo kremų pH reikšmės 

Tyrimų rezultatai parodė, kad didėjant cetostearilo alkoholio kiekiui, pH reikšmė didėja: 

didžiausia nustatyta B5 preparatui (5,98 ± 0,03), mažiausia – B1 preparatui (5,64 ± 0,01). Tarp B1, B2 

ir B3 preparatų pH reikšmių statistinis reikšmingumas nenustatytas (p>0,05). Tarp B4 ir B5 preparatų 

pH reikšmių skirtumas taip pat statistiškai nereikšmingas (p>0,05). Tačiau pH reikšmių skirtumas tarp 

B1-B3 preparatų ir B4-B5 preparatų grupių yra statistiškai reikšmingas (p<0,05).  

Galima daryti išvadą, kad kai emulsiklio naudojama 20 proc. ir mažiau, gaunama pH reikšmė 

yra tinkamesnė atopiniu dermatitu sergančiųjų odai prižiūrėti [45,59]. 

 

 

3.4.2.1. V/A tipo kremų pH reikšmės kitimas laikymo metu 

Kad įvertinti, kaip pusiau kietų preparatų su triskiaučių lakišių skystuoju ekstraktu pH reikšmė 

kinta laikymo metu, matavimai atlikti praėjus vienam ir dviems mėnesiams po preparatų gamybos. Gauti 

tyrimų rezultatai pateikti 14 paveiksle. 
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14 pav. V/A tipo kremų pH reikšmių kitimas 

Tyrimų rezultatai parodė, kad laikymo metu visų sumodeliuotų pusiau kietų preparatų pH 

reikšmės mažėja. Praėjus dviems mėnesiams, mažiausia pH reikšmė nustatyta B1 kremui - 5,57 ± 0,01, 

didžiausia – B5 kremui - 5,9 ± 0,03.  

Pusiau kietų preparatų pH pokytis laikymo metu nėra statistiškai reikšmingas (p>0,05), tai rodo 

pusiau kietų preparatų stabilumą laikymo metu.  

 

 

3.4.3. V/A tipo kremų reologinių savybių nustatymas 

Atliktus pusiau kietų preparatų pH reikšmės matavimus, tikslinga įvertinti reologines savybes. 

Rezultatai leis spręsti apie pagalbinių medžiagų įtaką pusiau kietų preparatų klampai, takumui. Tyrimas 

atliktas naudojant reometrą ir plokštės-kūgio geometrijos sistemą. Nustatytas konsistencijos koeficientas 

(K) ir tekėjimo indeksas (n). Rodikliai matuoti esant 20 °C, 32 °C ir 37 °C temperatūroms. Naudotas 

matematinis modelis – Power low slope [9,12]. 
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15 pav. V/A tipo kremų konsistencijos koeficiento reikšmės esant skirtingai temperatūrai, 

(Pa x s)n 

Esant 20 °C temperatūrai, konsistencijos koeficiento reikšmės buvo nuo 46,03 ± 0,25 iki 73,87 

± 0,33. Didžiausia konsistencijos koeficiento reikšmė nustatyta B5 kremui, mažiausia – B1 kremui. 

Konsistencijos koeficiento reikšmės tarp B1-B2 ir B3-B5 preparatų grupių skiriasi statistiškai 

reikšmingai (p<0,05). Rezultatai rodo, kad didėjant cetostearilo alkoholio kiekiui ir mažėjant migdolų 

aliejaus kiekiui, pusiau kietų preparatų klampa didėja.  

Tirtų kremų tekėjimo indeksas esant 20 ºC temperatūrai buvo nuo 0,21155 ± 0,0031 iki 0,26053 

± 0,0024. Nustatyta, kad tekėjimo indeksas didėja mažėjant konsistencijos koeficientui. 

Kylant temperatūrai, kremų konsistencijos koeficientas reikšmingai mažėja (p<0,05). Tyrimų 

rezultatai rodo, kad esant aukštesnei nei 20 ºC temperatūrai, sumodeliuoti pusiau kieti preparatai nėra 

stabilūs. Kremų pagrindą sudaro taukmedžio sviestas, kuris skystėja esant kūno temperatūrai, tuo galima 

paaiškinti preparatų konsistencijos koeficiento mažėjimą. Siekiant išlaikyti kremus stabilius ir tinkamus 

naudoti, rekomenduojamos laikymo sąlygos - ne aukštesnėje nei 20 ºC temperatūroje. 

 

 

3.4.4. V/A tipo kremų biofarmacinis tyrimas in vitro 

Veikliųjų junginių atpalaidavimo tyrimas in vitro atliktas pagal metodiką, pateiktą 2.1.4.7. 

skyrelyje. Fenolinių junginių atpalaidavimo srautas nustatytas spektrofotometriniu metodu, veiklieji 

junginiai kokybiškai ir kiekybiškai nustatyti efektyviosios skysčių chromatografijos metodu. Fenolinių 

junginių atpalaidavimo kinetika pateikta 16 paveiksle. 
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16 pav. Fenolinių junginių atpalaidavimo kinetika iš V/A tipo kremų 

Rezultatai parodė, kad tyrimo metu fenolinių junginių atpalaidavimas iš visų puskiečių 

preparatų vyksta tolygiai. Po 2 valandų tyrimo fenolinių junginių atpalaidavimo srautas iš B1 ir B3 

kremų - 0,80 ± 0,03 mg/cm2, iš B2, B4, B5 kremų  - 0,93 ± 0,02 mg/cm2. Po 6 valandų tyrimo mažiausias 

fenolinių junginių atpalaidavimo srautas nustatytas iš B1 kremo (1,60 ± 0,03 mg/cm2), didžiausias – iš 

B5 kremo (1,69 ± 0,01 mg/cm2). Rezultatai rodo, kad didėjant emulsiklio kiekiui ir mažėjant migdolų 

aliejaus kiekiui, fenolinių junginių atpalaidavimas didėja. Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp 

fenolinių junginių atpalaidavimo iš  puskiečių preparatų nenustatytas (p>0,05).  

Siekiant palyginti atpalaiduojamų veikliųjų junginių kiekį, po 6 val. tyrimo in vitro, mėginiai 

tirti efektyviosios skysčių chromatografijos metodu. Rezultatai pateikti 7 lentelėje. 

7 lentelė. Iš V/A tipo kremų atpalaiduoti veiklieji junginiai, µg/ml 

Veiklieji 

junginiai, µg/ml 

B1 B2 B3 B4 B5 

Protokatecho 

rūgštis 

0,47±0,19 0,48±0,77 0,44±0,05 0,55±0,66 0,50±0,14 

Kavos rūgštis 0,59±0,38 0,60±0,14 0,63±0,42 0,32±0,32 0,55±0,17 

Chlorogeno 

rūgštis 

9,36±0,43 10,59±0,12 11,00±0,33 11,08±0,26 10,58±0,36 

Cinarozidas 1,67±0,36 1,62±0,34 1,52±0,22 2,02±0,28 1,66±0,20 

Kvercitrinas 3,21±0,17 2,02±0,66 2,14±0,37 2,73±0,47 2,06±0,13 

Suminis junginių 

kiekis 

15,3±0,28 15,31±0,36 15,73±0,30 16,7±0,33 15,35±0,23 
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Nustatyta, kad didžiausias fenolinių rūgščių (protokatecho, kavos, chlorogeno) kiekis 

atpalaiduotas iš B3 kremo, kurio sudėtyje yra 20,00 proc. cetostearilo alkoholio ir 18,75 proc. migdolų 

aliejaus. Didžiausias suminis veikliųjų junginių kiekis atpalaiduotas iš B4 kremo, kurio sudėtyje yra  

22,50 proc. cetostearilo alkoholio ir 16,25 proc. migdolų aliejaus. Statistiškai reikšmingo skirtumo tarp 

iš tirtų kremų atplalaiduoto suminio veikliųjų junginio kiekio nėra (p>0,05). 

Remiantis gautais tyrimų rezultatais galima teigti, kad pagalbinių medžiagų – cetostearilo 

alkoholio ir migdolų aliejaus kiekis sumodeliuotuose preparatuose nedaro reikšmingos įtakos veikliųjų 

junginių atpalaidavimo kinetikai. Todėl parenkant optimalią puskiečio preparato sudėtį galima remtis 

pH reikšmės ir reologinių savybių nustatymo tyrimais.  

Atsižvelgiant į eksperimentinių tyrimų rezultatus, sumodeliuotų kremų su skystuoju triskiaučių 

lakišių ekstraktu pH reikšmėms ir reologinėms savybėms pagalbinių medžiagų kiekis turėjo reikšmingą 

įtaką (p<0,05), veikliųjų junginių atpalaidavimo kinetikai įtaka nereikšminga (p>0,05). Kaip optimalios 

sudėties puskietis preparatas jautrios ir vaikų, sergančių atopinių dermatitu odos priežiūrai pasirenkamas 

V/A tipo kremas B3 - 20 proc. cetostearilo alkoholio, 12,5 proc. taukmedžio sviesto, 18,75 proc. 

glicerolio, 18,75 proc. migdolų aliejaus, 30,0 proc. triskiaučių lakišių skystojo ekstrakto. 
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4. IŠVADOS 

1. Triskiaučių lakišių skystųjų ekstraktų kokybei turi įtakos žaliavos gamintojas ir naudojamas 

ekstrahentas – spektrofotometrinio ir ESC tyrimų duomenimis, daugiausiai veikliųjų junginių 

išsiskiria naudojant LSMU vaistinės augalinę žaliavą ir 70 proc. (v/v) etanolį. Remiantis gautais 

rezultatais, kaip veiklioji medžiaga naudojamas šis ekstraktas. 

2. Sociologinio tyrimo rezultatai parodė, kad preparatai su triskiaučiu lakišiumi aktualūs vaikams, 

sergantiems atopiniu dermatitu ir dėl vaistinio augalo antimikrobinio, priešuždegiminio, žaizdų 

gijimą skatinančio poveikio tinkami atopinio dermatito pažeistai odai prižiūrėti. Sumodeliuotos 

trys pusiau kietos vaisto formos su triskiaučių lakišių skystuoju ekstraktu– V/A tipo kremai, kurie 

skyrėsi pagalbinėmis medžiagomis ir gelis.  

3. Eksperimentinių tyrimų metu nustatyta, kad pusiau kieto vaisto kategorija ir naudojamos 

pagalbinės medžiagos daro įtaką preparatų kokybei – didžiausia klampa pasižymėjo gelis, 

mažesne – V/A tipo kremai. Kremų reologinės savybės priklauso nuo temperatūros – didėjant 

temperatūrai konsistencijos koeficineto reikšmės mažėjo, tekėjimo indeksas didėjo, gelių 

reologinės savybės didėjant temperatūrai kito nereikšmingai. pH reikšmė buvo nuo 5,64 ± 0,02 

iki 8,93± 0,01. 

4. Tyrimų rezultatai parodė, kad didėjant pusiau kietų preparatų klampai, veikliųjų junginių 

atpalaidavimas lėtėja. Iš gelio, kuris pasižymėjo didžiausia klampa, veikliųjų junginių 

atpalaidavimo srautas buvo mažiausias. Didesnis veikliųjų junginių atpalaidavimo srautas buvo 

iš V/A tipo kremų, kurių klampa mažesnė. ECS tyrimų rezultatai parodė, kad iš pusiau kietų 

vaisto formų atpalaiduoti ekstrakte esantys junginiai: chlorogeno, kavos, protokatecho rūgštys, 

kvercitrinas, cinarozidas. 

5. Remiantis eksperimentinių tyrimų rezultatais, optimizavimui pasirinkta geriausiomis 

biofarmacinėmis savybėmis pasižymėjusio kremo N1 sudėtis. Pagaminti pusiau kieti preparatai, 

kurie skyrėsi cetostearilo alkoholio ir migdolų aliejaus kiekiais. 

6. Nustatyta, kad pagalbinės medžiagos daro įtaką sumodeliuotų kremų kokybei – didėjant 

emulsiklio kiekiui, pH reikšmė ir klampa didėja. Veikliųjų junginių atpalaidavimo kinetikai 

pagalbinės medžiagos reikšmingos įtakos neturėjo. Atrinkta optimali V/A tipo kremo sudėtis B3 

- 20 proc. cetostearilo alkoholio, 12,5 proc. taukmedžio sviesto, 18,75 proc. glicerolio, 18,75 

proc. migdolų aliejaus, 30,0 proc. triskiaučių lakišių skystojo ekstrakto. 
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5. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

1. Rekomenduojama skystąjį triskiaučių lakišių žolės ekstraktą naudoti kaip veikliąją medžiagą 

jautrios ir atopinio dermatito pažeistos odos gydymui ir profilaktikai dėl jo turimų 

priešuždegiminių, antioksidacinių, antimikrobinių, žaizdų gijimą skatinančių savybių. 

2. Siekiant įvertinti triskiaučių lakišių ekstraktų kokybę, tikslinga papildomai atlikti antimikrobinio 

aktyvumo tyrimus, nes daugumos sergančiųjų atopiniu dermatitu oda yra kolonizuota 

Staphylococcus aureus bakterija. 

3. Modeliuojant pusiau kietus preparatus, rekomenduojama atlikti veikliųjų junginių atpalaidavimo 

per pusiau pralaidžias membranas tyrimus, kurie leidžia atrinkti tinkamos sudėties puskietę 

sistemą. 

4. Rekomenduojama atlikti veikliųjų junginių skvarbos į odą tyrimus, kad įvertinti, kaip vekliosios 

medžiagos pasiskirsto odos sluoksniuose. 
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8. PRIEDAI 

Priedas Nr.1 

Triskiaučio lakišiaus preparatų, skirtų vaikų odos priežiūrai,  poreikis 

ANKETA 

Ši anketa anoniminė. Surinkti duomenys bus naudojami rengiant mokslinį darbą. Visi rezultatai 

bus pateikti apibendrintai, nenagrinėjant atskirų atvejų. Šia anketa siekiama išsiaiškinti vaikų odos 

priežiūrai skirtų  preparatų  su triskiaučiu lakišiumi poreikį. Darbą atlieka Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto farmacijos fakulteto magistrantė Gabija Gustaitytė, kontaktai: gabijagust@gmail.com, tel.: 

+37063571306. 

1. Ar žinote apie vaistinio augalo Bidens tripartita (triskiautis lakišius) gydomąsias savybes? 

 Taip, žinau 

 Taip, iš dalies 

 Ne  

2. Ar naudojate triskiaučio lakišiaus žaliavą sveikatinimosi tikslais? 

 Taip 

 Ne (pereikite prie 4 klausimo) 

3. Kokiu tikslu naudojate triskiaučio lakišiaus žaliavą? 

 Temperatūrai mažinti 

 Virškinimui gerinti 

 Vaikams maudyti, esant bėrimams 

 Spuoguotai odai plauti 

 Šlapimo sistemos ligoms gydyti 

 Kita ....................... 

4. Ar naudojate lakišių žolės preparatus vaikų odos problemoms gydyti? 

 Taip, visada 

 Taip, kartais 

 Ne 

5. Iš kur sužinojote apie vaistinio augalo Bidens tripartita (triskiautis lakišius) galimą 

panaudojimą vaikų odos ligoms gydyti? 

 Gydytojo 

 Vaistininko 

 Draugų 

 Informacija internete, spaudoje 

 Kita... 
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6. Su kokiomis vaikų odos problemomis susiduriate? 

 Sausumas 

 Paraudimas 

 Sudirgimas 

 Niežėjimas 

 Žaizdos 

 Kita ..................... 

7. Ar naudojate drėkinamuosius ar minkštinamuosius preparatus, esant vaikų odos problemoms? 

 Taip, visada 

 Taip, dažnai 

 Ne, niekada 

8. Įvertinkite nuo 1 iki 5, kaip svarbu, kad preparatai vaikų odos priežiūrai sudėtyje turėtų 

augalinių medžiagų. (1 – nesvarbu, 5 – labai svarbu). 

9. Įvertinkite nuo 1 iki 5, kaip svarbu, kad preparatuose vaikų odos priežiūrai nebūtų konservantų 

ir parabenų. (1 – nesvarbu, 5 – labai svarbu). 

10. Įvertinkite nuo 1 iki 5, kaip svarbu, kad preparatai vaikų odos priežiūrai būtų malonios 

konsistencijos ir kvapo. (1 – nesvarbu, 5 – labai svarbu). 

11. Jūsų lytis: 

 Vyras 

 Moteris 

12. Jūsų amžius: ................ 

Anketos pildymo data: ................... 

Anketos numeris: .................... 
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Priedas Nr.2 

 


	TURINYS
	SANTRAUKA
	SUMMARY
	PADĖKA
	SANTRUMPOS
	ĮVADAS
	DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
	1. LITERATŪROS APŽVALGA
	1.1. Atopinis dermatitas – problema, paplitimas, gydymo galimybės
	1.2. Triskiautis lakišius (Bidens tripartita L.) – bendra charakteristika ir pritaikymas medicinoje
	1.2.1. Vaistinės augalinės žaliavos apibūdinimas
	1.2.2. Cheminė sudėtis
	1.2.3. Naudojimas liaudies medicinoje
	1.3. Flavonoidai triskiaučių lakišių žaliavoje
	1.4. Fenolinės rūgštys triskiaučių lakišių žaliavoje
	1.5. Triskiaučių lakišių farmakologinis poveikis
	1.6. Pusiau kietų preparatų, vartojamų ant odos charakteristika
	1.6.1. Tepalai ir jų pagrindai
	1.6.2. Pusiau kietų preparatų kokybės vertinimas
	1.7. Modeliuojamų pusiau kietų preparatų sudėtinių dalių charakteristika
	1.8. Literatūros apžvalgos apibendrinimas

	2. EKSPERIMENTINĖ DALIS
	2.1. Tyrimų objektas, medžiagos, įranga, metodai
	2.1.1. Tyrimų objektas
	2.1.2. Naudotos medžiagos
	2.1.3. Naudota įranga
	2.1.4. Tyrimų metodai
	2.1.4.1. Triskiaučių lakišių (Bidens tripartita L.) žolės ekstraktų gamyba
	2.1.4.2.  Pusiau kietų preparatų su triskiaučių lakišių skystuoju ekstraktu gamyba
	2.1.4.2.1. Pusiau kietų preparatų – kremų N1 ir N4 gamyba
	2.1.4.2.2. Pusiau kietų preparatų – kremų N2 ir N5 gamyba
	2.1.4.2.3. Pusiau kieto preparato - gelio N3 su karbomero pagrindu gamyba
	2.1.4.3. Bendro fenolinių junginių kiekio nustatymas triskiaučių lakišių ekstraktuose spektrofotometriniu metodu
	2.1.4.4. Veikliųjų junginių nustatymas triskiaučių lakišių esktraktuose efektyviosios skysčių chromatografijos metodu
	2.1.4.5. Pusiau kietų preparatų pH reikšmės nustatymas
	2.1.4.6. Pusiau kietų preparatų reologinių savybių nustatymas
	2.1.4.7. Veikliųjų junginių atpalaidavimo iš pusiau kietų preparatų tyrimas in vitro
	2.1.4.8.  Sociologinis tyrimas
	2.1.4.9. Statistinis tyrimų rezultatų vertinimas

	3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
	3.1. Triskiaučių lakišių preparatų, skirtų vaikų odos priežiūrai, poreikio tyrimas
	3.2. Triskiaučių lakišių skystųjų ekstraktų gamyba ir kokybės vertinimas
	3.3. Pusiau kietų preparatų modeliavimas ir kokybės vertinimas
	3.3.1. Pusiau kietų preparatų su triskiaučių lakišių ekstraktu sudėties parinkimas
	3.3.2. Pusiau kietų preparatų pH reikšmės nustatymas
	3.3.2.1. Pusiau kietų preparatų pH reikšmės kitimas laikymo metu
	3.3.3. Pusiau kietų preparatų reologinių savybių nustatymas
	3.3.4. Pusiau kietų preparatų biofarmacinis tyrimas in vitro
	3.3.5. Tyrimų rezultatų apibendrinimas
	3.4. Pusiau kietų preparatų atranka ir optimizavimas
	3.4.1. Pusiau kietų preparatų su triskiaučių lakišių ekstraktu sudėties optimizavimas
	3.4.2. V/A tipo kremų pH reikšmės nustatymas
	3.4.2.1. V/A tipo kremų pH reikšmės kitimas laikymo metu
	3.4.3. V/A tipo kremų reologinių savybių nustatymas
	3.4.4. V/A tipo kremų biofarmacinis tyrimas in vitro

	4. IŠVADOS
	5. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS
	6. LITERATŪROS SĄRAŠAS
	7. MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO TEMA PASKELBTOS PUBLIKACIJOS
	8. PRIEDAI
	Priedas Nr.1
	Priedas Nr.2


