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Lietuvos sveikatos mokslų universitetas  
 

Darbo  tikslas - parinkti optimalią pusiau kieto preparato sudėtį naudojant tik gamtinės kilmės medžiagas ir įvertinti jo kokybę. Atlikti reologinių 
savybių tyrimai, nustatytas klampos rodiklio ir konsistencijos koeficientas. Tyrimų rezultatai parodė, kad tepalo pagrindo aušinimo stadija turi vykti 

tolygiai su nereikšmingu temperatūros mažėjimu, kad pagaminti homogenišką hidrofobinį tepalo pagrindą. Juslinės savybės vertintos pagal respondentų 

grupių apklausos dėl preparato savybių intensyvumo bei priimtinumo rezultatus, pasitelkus matematikos statistikos metodus. Įvertinus tyrimų rezultatus, 
parinkta optimali tepalo sudėtis: bičių vaškas, parafinas, kakavos sviestas, cholesterolis, propolio tirštasis ekstraktas ir medžiagos, kurios ne tik pagerino 

propolio tepalo juslines  savybes, bet ir sustiprino gydomąsias preparato savybes, tai - melisų eterinis aliejus, šaltalankių aliejus.  Kiekybiškai veikliosios 

medžiagos tepale  nustatytos pritaikant efektyviosios skysčių chromatografijos metodą. Tyrimų rezultatai parodė, kad dominuojančios fenolinės rūgštys 
propolio tepale  yra ferulinė rūgštis ir kumaro rūgštis.  

 
Įvadas  

 

Pusiau kietų vaistų formų vartojamų ant odos 

populiarumą ir didėjantį taikymą medicinos praktikoje 

lemia objektyvūs jų privalumai – saugumas, santykinis 

naudojimo paprastumas, priimtinumas pacientui (Barry 

BW, 1998). Viena iš aktualiausių farmacijos srities  

mokslinio tyrimo  problemų yra produktų iš  natūralių 

medžiagų diegimo  į sveikatinimo sistemą  - trumpesnių 

kelių paieška. Aktualu pagaminti pusiau kietą preparatą 

vartojamą ant odos, kurio ne tik veiklioji medžiaga, bet ir  

pagrindas yra gamtinės kilmės medžiagos. Modeliuojant 

tepalo pagrindą, kaip pagrindinės pagrindo dalys pasirinkta 

– geltonasis bičių vaškas ir alyvuogių aliejus. Gaminant 

pusiau kietą vaisto formą skirtą vartoti ant odos vienas 

svarbiausių uždavinių yra pagrindo parinkimas. Sudėtinga 

sumodeliuoti pusiau kietus preparatus iš natūralių 

medžiagų atitinkančius šiuolaikinių kosmetinių preparatų 

formos kokybės kriterijus,  sukurti preparatą, kuris pagal 

juslinius kriterijus prilygtų kremui ar tepalui iš sintetinių 

medžiagų. Netinkamas sandų parinkimas sąlygoja kietų 

dalelių sedimentaciją, prastą užtepimą ant odos ir tepalo 

ištekėjimą iš tūbelės dėl sunkio jėgos.    Todėl  aktualu 

ištirti sudedamųjų dalių (varijuojant jų kiekiais)  įtaką  

pagrindų stabilumui, juslinėms savybėms, reologinėms 

charakteristikoms ir vienalytiškumui.  Prasminga į 

pasirinktą pusiau kieto preparato kategoriją – tepalą įterpti 

propolį - gamtinės kilmės veikliąją medžiagą, kuri suteikia 

preparatui antimikrobines (Martins RS, 2002), 

priešuždegimines, priešgrybelines bei antioksidantų 

savybes (Stepanović
 
S et. al., 2003). Šio darbo  tikslas yra  

parinkti optimalią pusiau kieto preparato sudėtį naudojant 

tik gamtinės kilmės medžiagas ir įvertinti jo kokybę.   

 

Tyrimų metodika  
  

Juslinių savybių vertinimas. Vertintojų grupė 

analizuoja iš anksto atrinktus produktus (mėginius) ir 

parenka sąvokas (sudaro žodyną) jų juslinėms savybėms 

apibūdinti. Po to parenkamos ir aptariamos skalės tų 

savybių intensyvumams įvertinti ir visų produktų 

kiekvienos savybės intensyvumas pažymimas atskiroje 

skalėje. Iš šių duomenų, taikant matematinės statistikos 

metodus, kiekvienam produktui sudaromas juslinių 

savybių profilis, parodantis kiekvienos savybės 

intensyvumą. Fenolinių rūgščių nustatymas efektyviosios 

skysčių chromatografijos metodu. Medžiagos – metanolis - 

efektyviosios skystinės chromatografijos tyrimui gautas iš 

Carl Roth GmbH (Karlsruhe, Germany). Išgrynintas 

vanduo, pavyzdžių paruošimui buvo filtruotas per 0,22 µm 

kasetę Millipore HPLC grade, Bedford, USA. Fenolinių 

rūgščių standartai gauti iš ChromaDex (Santa Ana, USA). 

Tirta, naudojant Waters 2690 chromatografijos sistemos 

modelį (Waters, Milford, USA) su UV/PDA detekciją su 

Waters 2487 UV/Vis  ir Waters 996 PDA detektoriais. 

Eliuentas A (metanolis) ir eliuentas B (0,5% (t/t) acto 

rūgštis vandenyje). Išplovimo kontūrai: 0 min 10% A 

eliuente B, 28 min 60% A eliuente B ir 30 min 10% A 

eliuente B. Kitimas linijiškas. Srovės greitis 1 ml/min, 

kolonos temperatūra – aplinkos, injekcijos tūris 10µl. UV 

analizė atlikta, esant 290 nm. Komponentai identifikuoti, 

remiantis užsilaikymo laiku ir lyginant su standartų 

užsilaikymo laikais. Sudedamųjų dalių tapatybė taip pat 

buvo patvirtinta PDA detektoriumi lyginant su standartų 

UV spektru bangų ilgio ribose 190-400 nm. 

Reologinių savybių tyrimas. atliktas viskozimetru SV-10 

(A&D Company, Limited, Japan).  

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Konsistencijos koeficientas matuotas, įvertinanti 

technologinio parametro (temperatūros) įtaką  tepalo 

klampai.   Pasirinktas temperatūros diapazonas nuo 40 iki 

60°C,  remiantis hidrofobinių tepalų gamybos ypatumais 

bei bičių vaško lydymosi temperatūra.  Nepriklausomai 

nuo matavimo temperatūros didžiausia K reikšmė 

nustatyta, kai vaško kiekis yra 50 procentų. Antrajai grupei 

priskirtų mišinių K svyravo ribose nuo 21 iki 0,08. Tuo 

tarpu trečiosios grupės mišinių konsistencijos konstantos 

buvo mažesnės nuo 2 iki 0,02. Alyvuogių aliejaus 

koncentracijos didinimas pavyzdžiuose lemia tekėjimo 

indekso kitimą (1lentelė). Juslinių savybių pagerinimui į 

tepalo pagrindą įterptos šios medžiagos - spalvai suteikti 

įdėta šaltalankių aliejaus, maloniam kvapui – eterinio 

melisų aliejaus. Be to eksperimentiniais tyrimais 

patvirtintos šaltalankių aliejui būdingos antioksidacinės 

savybės, kurios saugo nuo laisvųjų radikalų neigiamo 

poveikio (Sadraei H et al., 2003). Eterinis melisų aliejus 

vartojamas gydant alergiją, šienligę, astmą, egzemą, 

pūslelines, kosmetikoje jis tinka lūpų, taip pat riebios, 
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poringos odos ir riebių plaukų priežiūrai (Nascimento GGF 

et al. 2000,  Wahdan H. 1998). Medų, kaip antibakterinę 

priemonę, galima užtepti, gydant pūliuojančias žaizdas ir 

odos nudegimus. Todėl visos šios medžiagos gali ne tik 

pagerinti propolio tepalo juslines  savybes, bet ir sustiprinti 

gydomąsias preparato savybes.  Tolimesniems tyrimams  

pasirinktos tepalo sudėtys pateiktos 2 lentelėje.  
 

2 lentelė. Tepalo sudėties parinkimas 

Table 2. Selection of the composition of the ointment 

 

Sandai N1  N 2  N 3 

Geltonasis bičių 

vaškas 
20,0 5,0 5,0 

Kietasis parafinas - 10,0 5,0 

Vazelinas - 5,0 5,0 

Tirštasis propolio 

ekstraktas 
0,25 0,25 0,25 

Cholesterolis 0,3 1,0 2,0 

Kakavos sviestas 10,0 10,0 10,0 

Alyvuogių aliejus iki 100,0 iki 100,0 iki 100,0 

 

Pasirinktos sudėties tepaluose pritaikant efektyviosios 

skysčių chromatografijos metodą,  identifikuotos fenolinės 

rūgštys, bei nustatyti jų kiekiai.Tyrimo rezultatai parodė, 

kad dominuojančios fenolinės rūgštys yra ferulinė rūgštis ir 

kumaro rūgštis ( 3 lentelė).  

3 lentelė. Veikliųjų medžiagų kiekio tyrimo rezultatai, pritaikant 

efektyviosios skysčių chromatografijos metodą 
Table 3. Results of the investigation of active substance content using 

high performanceliquid chromatography 

Veikliosios 

medžiagos 

µg/ml 

N1  N 2  N 3 

Chlorogeno 

rūgštis 
17.760 10.581 13.462 

Vanilinė 

rūgštis 
1.655 1.188 1.180 

Kavos rūgštis 3.797 2.382 2.711 

Vanilinas 39.152 23.181 24.722 

Kumaro 

rūgštis 
71.243 42.426 44.881 

Ferulo rūgštis 55.463 33.480 35.045 

Rozmarino 

rūgštis 
1.816 0.511 0.687 

Cinamono 

rūgštis 
3.817 2.316 2.523 

 

 
1 lentelė. Temperatūros įtaka tepalų pagrindų konsistencijos koeficiento  (K) (Pa·sn) ir tekėjimo indekso (n) reikšmėms 

Table 1. The effect of temperature on the values of the flow consistency coefficient (K) 
(Pa·sn) and the flow behavior index (n) in ointment bases 

 

Vaško ir 

alyvuogių 

aliejaus 

santykis 

Grupės 

40 
0
C 50 

0
C 60 

0
C 

K n K n K n 

1/1 I 311,18 0,02117 65,085 0,0791 4,6416 0,0591 

1/2 
II 

21,606 0,0885 18,542 0,017 0,0846 0,5548 

1/3 6,6804 0,0636 3,8741 0,1231 0,1197 0,505 

1/5  2,6959 0,1952 1,9961 0,1196 0,0412 0,5804 

1/8 
III 

0,5777 0,4226 0,4476 0,2098 0,0332 0,5866 

1/10 0,2197 0,525 0,1597 0,4718 0,0285 0,6078 

 

Išvados  

 

1. Modeliuotas hidrofobinis tepalas yra stabili 

homogeninė sistema, pasižyminti teigiamomis juslinėmis 

savybėmis. Tepalo pagrindas užtikrina pusiau kietų 

preparatų stabilumą, kai veiklioji medžiaga – tirštasis 

propolio ekstraktas.  

2. Pritaikius efektyviosios skysčių chromatografijos 

metodą  propolio tepalo sudėtyje buvo identifikuotos 

fenolinės rūgštys, nustatyti jų kiekiai, kas taip pat  gali būti 

vienas iš kokybės vertinimo rodiklių.  
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Kristina Ramanauskienė 
 

Modeling of the Composition of a Semisolid Propolis Preparation, and Evaluation of its Guality  

 

Summary 

 
The aim of the study was to select the optimal composition of semisolid using natural materials, and to evaluate the quality of such preparation. 

Investigation of rheological properties, evaluation of sensory characteristics, detection and identification of phenolic acids using high-performance liquid 

chromatography (HPLC) were performed. The results of the rheological investigations and the study of sensory properties were evaluated, and the 
optimal composition of the ointment was selected: olive oil, beeswax, cocoa butter, cholesterol, soft propolis extract, and substances that improved the 

sensory characteristics. The base of the ointment ensures the stability of the semisolid when the active component is soft propolis extract. The results of 

the quantitative study by highperformance liquid chromatography identified phenolic acids and determined their amounts and showed that the 
predominant phenolic acids in the propolis ointment were ferulic acid and coumaric acid. 
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