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Rezumat
Brimonidina tartrat (BT) este un agonist selectiv al receptorilor α2 adrenergici administrat topic pentru ame-

liorarea simptomatologiei neurovasculare din acneea rozacee. 
Obiectivul acestui studiu a constat în includerea BT în lipozomi de tipul veziculelor multilamelare lipidice.
În etapa a doua a studiului veziculele multilamelare mari au fost încorporate în două tipuri de gel pe bază de 

carbopol și hidroxipropil celuloză în vederea preparării unor geluri lipozomale pentru aplicare topică. 
Materiale și metode. BT a fost încorporată în veziculele multilamelare mari prin metoda hidratării fi lmului 

lipidic. Au fost preparate trei formulări ale acestor vezicule, notate F1, F2, F3, folosind ca fază lipidică trei sorturi 
de lipide cu un conținut diferit de fosfatidilcolină: 70, 80 și respectiv 96%. Veziculele au fost caracterizate sub 
aspectul următorilor parametri: capacitate de încărcare, dimensiune, indice de polidispersie și cedare in vitro. 
Ulterior cele trei formulări de vezicule multilamelare mari au fost încorporate în două baze tip gel și am evaluat 
eliberarea in vitro a BT din gelurile lipozomale prin metoda testului de dizolvare in vitro cu celula Franz. 

Rezultatele obținute evidențiază o capacitate de încărcare cu BT a veziculelor multilamelare mari cuprinsă în 
intervalul 22,85-27,78%. Dimensiunea medie a veziculelor a fost de 902,66 nm iar indicele de polidispersie a avut 
valori cuprinse între -2,07/+0,41. Testul de cedare in vitro a BT din gelurile lipozomale a evidențiat faptul că 
veziculele multilamelare corespunzătoare formulelor F1 și F2 nu prezintă diferențe semnifi cative în profi lul de 
eliberare a BT. Formula F3, preparată cu fază lipidică cu 96% fosfatidilcolină a prezentat o eliberare foarte lentă a 
BT din gelul de carbopol, de doar 19,04% timp de 12 ore. 

Concluzii. Capacitatea de încărcare a BT în veziculele multilamelare mari este direct proporțională cu 
concentrația de fosfatidilcolină din faza lipidică. Concentrația de fosfatidil colină infl uențează direct și indicele de 
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polidispersie a veziculelor. Cele trei formulări de vezicule preparate sunt compatibile cu gelurile selectate și, conform 
rezultatelor obținute la efectuarea studiilor preliminare de eliberare in vitro, acestea ar putea fi  folosite ca sisteme 
de administrare topică a BT. 

Cuvinte cheie: brimonidină, vezicule multilamelare mari, gel lipozomal

Abstract
Brimonidine tartrate (BT) is a selective alpha -2- adrenergic agonist topically administered for the relief of the neu-
rovascular symptoms of rosacea. The objective of the present study was to develop liposomal systems as BT-loaded 
multilamellar vesicles. The subsequent aim was to develop some liposomal gels for topical administration by disper-
sing the liposomal vesicles in two diff erent gels based on Carbopol 940 2% and Hydroxypropyl-cellulose 3.5%. 
Materials and methods. BT was entrapped within the multilamellar vesicles by the thin fi lm hydration method. 
Three formulas of multilamellar vesicle liposomes were prepared, designed as F1, F2, and F3. The formulas were 
prepared using three lipids with diff erent content in phosphatidylcholine: 70, 80 and 96%, respectively. The vesicles 
were characterized in terms of the following parameters: size, entrapment effi  ciency, zeta potential and in vitro drug 
release. Subsequently, the three of the large multilamellar vesicle formulations were dispersed in two gel bases. The 
in vitro release profi le of BT from liposomal gels was assessed by the in vitro dissolution test with Franz diff usion 
cell. 
The results emphasized that the entrapment effi  ciency of BT has values included in the range 22.85-27.78%. The 
mean size of vesicles was 902.66 nm and polidisperse index ranges between - 2.07 and + 0.41. In vitro dissolution 
test revealed that formulas F1 and F2 do not show signifi cant diff erences in the release profi le of BT. The F3 formu-
la, prepared with 96% phosphatidylcholine in lipid phase, exhibited a very slow release of BT from Carbopol gel, 
only 19.04 during 12 hours. 
Conclusions. The entrapment effi  cacy of multilamellar vesicles with BT is directly proportional to the concentra-
tion of phosphatidylcholine in the lipid phase. This parameter of the formulation has a direct infl uence on the vesicle 
polydispersity index of multilamellar vesicle, as well. The three vesicle formulations studied were compatible with 
the selected gels. Preliminary results of the in vitro BT release investigation are promising about developing topical 
delivery systems for BT. 
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INTRODUCERE
Acneea rozacee este o afecţiune cutanată care se 
manifestată prin eritem facial tranzitoriu sau 
persistent, telangiectazie, papule și pustule. Eritemul 
facial persistent este cel mai mult asociat cu subti purile 
I și II de acne rozacee, numite eritematotelangiectati c 
și respecti v subti pul papulopustular. Acneea rozacee, în 
special eritemul facial, este declanșată de un număr 
mare de factori, dintre care menţionăm: expunerea la 
soare, stresul, temperatura, consumul de alcool etc. 
Eritemul facial este reconoscut ca fi ind cea mai 
relevantă manifestare clinică a acestei forme de acnee 
și, de asemenea, cea mai difi cilă de tratat (1,2). 
Fiziopatologia eritemului facial este relati v 
necunoscută. Se presupune că eritemul facial apare ca 
rezultat al unor dezechilibre ale răspunsurilor 
vasomotorii cutanate care determină dilatarea 
anormală și persistentă a vaselor sanguine faciale. 
Severitatea acneei rozacee este asociată și cu dilatarea 

prelungită a vaselor mici de sânge (≤ 200 μm). Această 
constatare sugerează că vasodilataţia poate apărea ca 
rezultat al eliberării unor mediatori ai reacţiilor 
infl amatorii în primele faze ale acneei rozacee (3,4). 
Una dintre cele mai recente abordări orientate spre 
reducerea eritemului constă în aplicarea topică a unor 
blocanţi ai receptorilor adrenergici. 

Brimonidina (BT) este un agonist selecti v al receptorilor 
α2 – adrenergici cu o acti vitate vasoconstrictoare 
puternică. Recent această substanţă acti vă a fost 
aprobată pentru tratamentul local al eritemului facial 
persistent din acneea rozacee, manifestată la pacienţii 
cu vârste peste 18 ani (5).

Deși BT a fost aprobată pentru uti lizare terapeuti că în 
tratarea acneei rozacee, doar de câteva luni au fost 
raportate reacţii adverse pe zonele de aplicare a 
preparatului, cum ar: accentuarea eritemului, înroșirea 
feţei, arsură locală (6). Obiecti vului acestui studiu a 
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constat în includerea BT în lipozomi de ti pul veziculelor 
multi lamelare lipidice.  

În etapa a doua a cercetării veziculele multi lamelare 
mari au fost încorporate în două ti puri de gel pe bază 
de carbopol și hidroxipropil celuloză în vederea 
preparării unor geluri lipozomale pentru aplicare 
topică.

MATERIALE ŞI METODE
Materiale

Brimonidină tartrat (LGM Pharma, SUA); Lipoid E 80, 
Lipoid E 80S, Lipoid E PC S (Lipoid GmbH, Germania); 
Colesterol și Triton X-100 (Sigma Aldrich, Germania); 
Cloroform (Farmachim, Romania), Hidroxipropil 
celuloza (Nisso Chemical Europ, Dusseldorf), Carbopol 
940 (Lubrizol Advanced Materials, SUA). 

Metode 

Prepararea veziculelor lipidice multi lamelare
Veziculele lipidice multi lamelare au fost preparate prin 
metoda hidratării fi lmului lipidic descrisă de Tseng LP 
et al. (7). Faza lipidică a fost dizolvată într-un volum 
corespunzător de cloroform (Tabelul 1). 

TABELUL 1. Faza lipidică a formulelor lipidice multi lamelare

Substanţă 
lipidică

Concentraţie fosfati dilcolină
 (% m/m)

Abrevierea 
formulei

Lipoid E 80 80 F1

Lipoid E 80 S 70 F2

Lipoid E PC S 96 F3

Solventul organic a fost evaporat cu ajutorul unui 
rotavapor Heidolph la la 100 rpm, 40 °C şi presiune 
redusă, de 400 mbarr. Filmul lipidic astf el obţinut a fost 
hidratat cu o soluţie 6% (m/v) BT la 40 °C. Amestecul a 
fost agitat energic pentru formarea veziculelor 
multi lamelare şi ulterior a fost supus unui proces de 
ultrasonare în vederea dispersării agregatelor 
existente. Separarea veziculelor lipidice de BT 
neîncapsulată a fost realizată prin spălare şi 
centrifugare la 12.000 rpm/40 min. 

Caracterizarea veziculelor lipidice multi lamelare
Evaluarea gradului de încărcare cu BT a veziculelor 
lipidice a realizată prin introducerea unui volum 
determinat de suspensie de vezicule în soluţie Triton X 
2%. BT eliberată în soluţie a fost determinată canti tati v 
printr-o metodă spectrofotometrică validată uti lizând 
dispozituvul NanoDrop 8000 – spectrofotometru 
UV-VIS (BT λ = 320 nm). Gradul de încărcare a 
veziculelor lipidice a fost exprimat procentual, conform 
următoarei ecuaţii:

E – efi cacitatea metodei de încapsulare;

MBTp – canti tatea de BT determinată experimental în 
veziculele lipidice

MBTt– canti tatea teoreti că de BT. 

Determinarea dimensiunii şi a indicelui de polidispersie 
a veziculelor lipidice multi lamelare a foste realizată pe 
un volum de 2 ml suspensie de vezicule cu ajutorul 
dispoziti vului Malvern Zetasizer Nano ZS.

Prepararea gelurilor lipozomale cu BT 
Gelurile lipozomale au fost preparate prin dispersarea 
unui volum determinat de vezicule lipidice în 2 ti puri 
de gel: gel de hidroxipropil celuloză 3,5% și gel de 
carbopol 940 2%. Volumul de vezicule dispersat în bază 
a fost calculat în funcţie de gradul de încărcare al 
veziculelor, astf el încât să preparăm geluri lipozomale 
cu o concentraţie de 0,5% BT. 

Testul de dizolvare in vitro a BT din gelurile 
lipozomale
Cedarea BT atât din veziculele lipidice, cât și din 
gelurile lipozomale a fost realizată prin testul de 
dizolvare in vitro cu celula Franz, în următoarele 
condiţii de lucru: sistem tampon pH = 7,4 mediul de 
dizolvare în comparti mentul acceptor al celulei Franz; 
T= 37 °C ± 0,2 °C; 50 rpm; la intervale determinate de 
ti mp, pe un interval de 12 ore, a fost recoltat un volum 
de 0,2 ml mediu din comparti mentul acceptor (acest 
volum a fost înlocuit cu mediu proaspăt). În mediul 
prelevat la fi ecare moment al testului BT a fost 
determinată canti tati v prin metoda spectrofotometrică 
descrisă anterior. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII
În Tabelul 2 sunt prezentate rezultatele obţinute la 
caracterizare veziculelor lipidice sub aspectul gradului 
de încărcare medicamentoasă, al dimensiunii și al 
indicelui de polidispersie. 

TABELUL 2. Vezicule lipidice multi lamelare încărcate cu BT – 
caracteristi ci farmacotehnice

Vezicule lipidice
– abreviere 
formule

Efi cacitatea 
încapsulării (%)

Dimensiune 
(nm)

Indice de 
polidispersie

F1 22,85 (± 1,87) 897 - 2,07
F2 24,11 (± 1,13) 901  -1,34
F3 27,78 (± 0,96) 910  0,41

Rezultatele obţinute evidenţiază faptul că fosfa ti -
dilicolina are o infl uenţă majoră asupra gradului de 
dispersie a veziculelor lipidice. Astf el, prin creșterea 

100(%) 
BTt

BTp

M

M
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concentraţiei de fosfati dilcolină în faza lipidică se 
formează vezicule lipidice uniforme ca dimensiune, 
ceea ce se refl ectă în valoarea indicelui de poli-
dispersie. Veziculele lipidice multi lamelare studiate au 
prezentat un grad de încărcare cu BT de aproximati v 

25%, și sub acest aspect s-a observat faptul că formula 
F3 a prezentat cel mai mare grad de încapsulare a BT. 

Profi lul de eliberare a BT din veziculele lipidice este, de 
asemenea, infl uenţat de concentraţia de 

FIGURA 1. Profi lul de 
eliberare a BT din 
veziculele lipidice 
multi lamelare

FIGURA 2. Profi lul de 
eliberare a BT din 
gelurile lipozomale

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ



Vol. 7, Nr. 3, An 2014148

PRACTICA FARMACEUTICĂ

fosfati dilcolină din formulă. În cazul formulele F1 și F2 
nu se observă diferenţe majore însă formula F3 a 
asigurat o cedare de doare 45% pe un interval de 12 
ore (Fig. 1). Aceste rezultate conduc spre concluzia 
conform căreia creșterea concentraţiei de 
fosfati dicolină în formula veziculelor lipidice determină 
o diminuare a ritmului de eliberare a BT.

Ritmul de eliberare a BT din gelurile lipozomale este 
identi c cu cel observat la eliberarea BT din suspensia 
de vezicule lipidice. Menţionăm faptul ca formula F3 a 
generat cel mai lent ritm de eliberare a BT, atât din 
gelul pe bază de hidroxipropil celuloză, cât și din gelul 
pe bază de Carbopo l (Fig. 2). De asemenea, precizăm 
faptul că formulele veziculelor lipidice studiate sunt 
compati bile cu gelurile selectate, nefi ind observată nici 
o modifi care macroscopică în momentul dispersării 
veziculelor lipidice în geluri. Sunt în curs de desfășurare 
studii pentru a determina posibile interacţiuni între 

macromoleculele formatoare de gel și lipidele din 
structura membranelor veziculelor lipidice. 

CONCLUZII
Au fost preparate trei formule de vezicule lipidice 
multi lamelare cu BT folosind trei lipide cu un conţinut 
diferit de fosfati dilcolină. Capacitatea de încărcare a BT, 
dimensiunea și indicele de polidispersie a veziculelor 
lipidice multi lamelare este direct proporţională cu 
concentraţia de fosfati dilcolină din faza lipidică. Cele 
trei formulări de vezicule preparate sunt compati bile 
cu gelurile pe bază de hidroxipropil celuloză și 
Carbopol. Eliberarea BT din gelurile pe bază de 
Carbopol se realizează cu o viteză mai lentă comparati v 
cu ritmul de eliberare a BT din gelurile pe bază de 
hidroxipropil celuloza. Rezultate obţinute în cadrul 
acestor studii confi rmă ipoteza încorporării BT în 
vezicule lipidice multi lamelare ca sisteme de 
administrare topică. 
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