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Clorhidratul de propranolol (PRHCl), un antagonist β-adrenergic neselecti v din a doua generaţie de 
β-blocante, este un candidat ideal pentru aplicaţii percutanate, deoarece prezintă un ti mp de 
înjumătăţire scurt şi o biodisponibilitate sistemică relati v mică după administrare orală, ceea ce 
explică creşterea interesului în dezvoltarea sistemelor de cedare dermică şi transdermică a acestui 
medicament.
Obiecti vul acestui studiu a constat în dezvoltarea şi evaluarea unor geluri hidroetanolice pe bază de 
hidroxipropilmeti lceluloză (HPMC), conţinând clorhidrat de propranolol 3% şi diferite terpene 
(mentol, camfor, ti mol, eucaliptol şi α-bisabolol) ca promotori de absorbţie.
Materiale şi metode. PRHCl (3%) şi terpena (5%) au fost încorporate prin dizolvare în geluri 
hidroetanolice pe bază de HPMC, obţinându-se şase preparate, inclusiv formularea de control fără 
terpenă. Gelurile hidroetanolice cu PRHCl obţinute au fost evaluate în ceea ce priveşte caracterele 
macroscopice, conţinutul în substanţă acti vă, pH-ul, caracterele reologice şi eliberarea in vitro a 
PRHCl prin membrană sinteti că hidrofi lă, uti lizând celule de difuzie Franz.
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Rezultate. Gelurile hidroetanolice cu PRHCl şi terpene studiate au corespuns prevederilor F.R. X în 
ceea ce priveşte aspectul, omogenitatea, conţinutul în substanţă acti vă şi pH-ul, iar din punct de 
vedere reologic au prezentat un comportament pseudoplasti c ti xotrop, cu viscozitate aparentă şi 
consistenţă (evaluată prin capacitatea de penetrare şi cea de etalare) corespunzătoare preparatelor 
semisolide. Studiul eliberării in vitro a PRHCl a condus în toate cazurile, exceptând gelul cu ti mol, la 
procente mari de substanţă acti vă cedată după 8 ore (86,03-92,02%), la valori mari ale fl uxului în 
stare staţionară (1.075,90-1.760,40 μg/cm2/h) şi ale vitezei de cedare (2.909,50-4.841,90 μg/cm2/
h1/2). Permeaţia in vitro a PRHCl prin membrana sinteti că din gelurile hidroetanolice studiate a fost 
descrisă cu acurateţe de modelul Korsmeyer-Peppas (R2 > 0,86).
Concluzii. Prezenţa terpenelor, cu excepţia ti molului, în gelurile hidroetanolice pe bază de HPMC cu 
3% PRHCl studiate nu a infl uenţat semnifi cati v caracteristi cile lor fi zice şi eliberarea in vitro a 
substanţei acti ve prin membrana sinteti că. Rezultatele obţinute sugerează faptul că gelurile 
hidroetanolice cu terpene dezvoltate, cu excepţia celui cu ti mol, pot fi  uti lizate ca vehicule pentru 
eliberarea topică a PRHCl. 

Cuvinte cheie: clorhidrat de propranolol (PRHCl), HPMC, geluri hidroetanolice, terpene   

Propranolol hydrochloride (PRHCl), a non-selecti ve β-adrenergic antagonist of the second 
generati on of β-blockers, is an ideal candidate for percutaneous applicati on, since it has a short 
half–life and a relati vely low systemic bioavailability aft er oral administrati on, which explain the 
growing interest for developing systems delivery for dermal and transdermal delivery of this drug.
The objecti ve of this study was to develop and evaluate HPMC-based hydroethanolic gel 
formulati ons containing propranolol hydrochloride and diff erent terpenes (menthol, camphor, 
ti mol, eucalyptol and α-bisabolol) as penetrati on enhancers.
Materials and methods. PRHCl (3%) and terpene (5%) were incorporated by dissoluti on in HPMC-
based hydroethanolic gels, obtaining six preparati ons, including the control formulati on with no 
terpene. The obtained PRHCL hydroethanolic gels were evaluated regarding the macroscopic 
characteristi cs, drug content, pH, rheological properti es and in vitro drug release through 
hydrophilic syntheti c membrane, using Franz diff usion cells. 
Results. The studied PRHCl hydroethanolic gels with terpenes complied with pharmacopeial 
specifi cati ons for appearance, homogeneity, drug content and pH, and in terms of rheological 
properti es they exhibited thixotropic pseudoplasti c behavior, with apparent viscosity and 
consistency (evaluated as penetrati on value and spreadability) suitable for a semi-solid preparati on. 
Moreover, in all cases, excepti ng the gel with thymol, the in vitro PRHCl release study revealed high 
values of total amount of PRHCl released aft er 8 hours (86.03-92.02%) and high values of  fl ux and 
release rate (1,075.90-1,760.40 μg/cm2/h and 2,909.50 - 4,841.90 μg/cm2/h1/2 respecti vely). The in 
vitro permeati on of PRHCl from the studied hydroethanolic gels through syntheti c membrane was 
accurately described by Korsmeyer-Peppas model (R2 > 0.86).
Conclusions. The presence of terpenes, except thymol, in the studied HPMC-based hydroethanolic 
gels containing PRHCl 3% did not signifi cantly aff ect their physical characteristi cs and in vitro drug 
release through syntheti c hydrophilic membrane.      
The obtained results suggest that all developed hydroethanolic gels containing terpenes, except 
that with thymol, could be used as vehicles for topical delivery of PRHCl.

Keywords: propranolol hydrochloride (PRHCl), HPMC, hydroethanolic gels, terpenes

ABSTRACT

INTRODUCERE

Clorhidratul de 
propranolol (PRHCl), 
cunoscut ca clorhidrat 

de 1-izopropilamino-3-(1-
naftiloxi)-propan-2-ol, este un 
betablocant neselectiv larg 
utilizat în tratamentul 
hipertensiunii arteriale, 
aritmiilor cardiace, anginei 
pectorale şi profi lactic în 

recuperarea după infarct 
miocardic (1). Mai mult, în 
ultimii 5 ani, s-a constatat că 
propranololul administrat 
oral (2) şi topic (3,4) este 
efi cient în tratamentul 
hemangioamelor infantile. 
După administrarea orală, 
PRHCl este rapid şi aproape 
în totalitate (90-100%) 
absorbit din tractul 
gastrointestinal, însă prezintă 

un timp de înjumătăţire scurt 
(3-6 ore) şi o biodisponibiliate 
sistemică redusă (25-30%), 
datorită primului pasaj 
hepatic intens, fi ind necesară 
creşterea frecvenţei 
administrărilor (5). Datorită 
acestor proprietăţi, PRHCl 
este un candidat ideal pentru 
aplicare cutanată, 
explicându-se astfel interesul 
crescut pentru dezvoltarea 
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sistemelor de eliberare 
dermică şi transdermică a 
PRHCl.

În ultimii douăzeci de ani, 
gelurile în general, şi 
hidrogelurile în particular, au 
fost intens studiate ca 
preparate farmaceutice 
semisolide capabile să 
asigure o eliberare efi cientă a 
substanţei medicamentoase, 
după administrare orală, 
rectală, vaginală, oculară, 
cutanată şi subcutanată. 
Astfel, hidrogelurile au 
devenit larg utilizate în 
domeniile biomedicale şi 
farmaceutice, ca sisteme de 
transport şi dispozitive 
biomedicale datorită 
biocompatibilităţii lor, a 
structurii reţelei şi a 
stabilităţii moleculare a 
compusului bioactiv 
încorporat (6). Hidrogelurile 
se pot prepara dintr-o 
varietate largă de materiale, 
cum ar fi  polimerii 
semisintetici (ex. derivaţii de 
celuloză), ale căror aplicaţii 
practice sunt în continuă 
creştere (6). Datorită 
conţinutului crescut în apă, 
hidrogelurile pot dizolva 
substanţele medicamentoase 
hidrosolubile (ex. clorhidrat 
de propranolol), cu obţinerea 
de geluri apoase, 
transparente. 

Fiind o moleculă cationică, 
polară, hidrosolubilă, PRHCl 
prezintă o penetraţie 
percutanată scăzută. Prin 
urmare, pentru a îmbunătăţi 
permeaţia PRHCl prin piele, 
au fost abordate şi investigate 
diferite strategii (7,8). O 
metodă chimică larg utilizată 
este co-administrarea de 
promotori de absorbţie, care 
cresc temporar 
permeabilitatea stratului 
cornos. Mai multe clase de 
promotori de absorbţie au 
fost intens studiaţi (9). În 

ultimele două decade, 
investigaţiile au fost orientate 
asupra selectării de promotori 
efi cienţi şi siguri, atât de 
provenienţă naturală, cât şi 
sintetică. Terpenele izolate 
din produse naturale (ex. 
uleiurile volatile naturale) şi 
terpenoidele sintetice prezintă 
interes crescut, datorită 
potenţialului lor scăzut de a 
produce iritaţie cutanată şi 
datorită capacităţii crescute 
de permeaţie percutanată la 
concentraţii mici (1-5%). 
Mentolul şi terpenele înrudite 
au fost testate ca promotori 
de absorbţie a PRHCl din 
soluţii hidrocoloidale şi 
plasturi bioadezivi de tip 
hidrogeluri (10). 

Obiectivul acestui studiu a 
fost dezvoltarea şi evaluarea 
unor formulări de geluri 
hidroetanolice cu diferite 
terpene, care să se poată 
utiliza ca vehicule pentru 
eliberarea topică a PRHCl. Au 
fost investigate patru 
monoterpene (mentol, camfor, 
eucaliptol şi timol) şi o 
sesquiterpenă (α-bisabolol), 
selectate din diferite clase 
chimice de alcooli alifatici şi 
aromatici, cetone şi eteri. 
Astfel, au fost formulate şi 
preparate cinci geluri 
hidroetanolice cu 3% PRHCl 
şi 5% terpenă pe bază de 
HPMC, precum şi un gel de 
control (fără terpenă). 
Controlul calităţii 
preparatelor studiate a vizat 
proprietăţile fi zico-chimice şi 
capacitatea de eliberare şi 
penetraţie in vitro a 
clorhidratului de propranolol 
prin membrană sintetică 
hidrofi lă.

MATERIALE ŞI METODE

Materiale
Clorhidratul de propranolol a 
fost donat de S.C. Sintofarm 
S.A (Bucureşti, România). 

Mentolul, camforul şi timolul 
au fost achiziţionate de la 
Merck KGaA (Germania), iar 
eucaliptolul şi α-bisabololul 
au fost obţinute de la 
Sigma-Aldrich Chemie GmbH 
(Germania). 
Hidroxipropilmetilceluloza 
(Methocel K4M, Colorcon 
L.t.d., UK) a fost primită ca 
mostră gratuită. Etanolul 
(96% V/V), clorura de sodiu, 
fosfatul disodic şi fosfatul 
monopotasic au fost 
achiziţionate de la Chimopar 
S.A. (Bucureşti, România). 
Membranele sintetice 
hidrofi le de polisulfonă (0,45 
μm, 25 mm, Tuffryn HT) au 
fost distribuite de Pall 
Coorporation (SUA). Apa 
distilată a fost folosită pentru 
prepararea hidrogelurilor, iar 
apa bidistilată a fost utilizată 
la prepararea soluţiei saline 
de tampon fosfat pH 7,4. Toţi 
compuşii şi reactanţii folosiţi 
au fost puri din punct de 
vedere farmaceutic sau 
analitic.

Metode
1. Prepararea gelurilor 
hidroetanolice pe bază de 
HPMC cu PRHCl
Formulările de geluri 
hidroetanolice cu PRHCl 
dezvoltate în studiul nostru 
anterior au prezentat 
compoziţia indicată în tabelul 
1 (11). Formulările au fost 
preparate prin încorporarea 
soluţiei alcoolice de PRHCl 
sau a soluţiei alcoolice de 
PRHCl şi o terpenă în 
hidrogelul pe bază de HPMC 
3% respectiv 2%. PRHCl şi 
terpenele au fost dizolvate în 
etanol de concentraţie 96% 
(V/V). Baza de hidrogel s-a 
obţinut prin dizolvarea în apă 
a HPMC, respectând tehnica 
de preparare „cald/rece“ (12). 
Apoi soluţia alcoolică de 
PRHCl, cu sau fără terpenă, a 
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fost adăugată hidrogelului de 
HPMC, sub continuă agitare.    

Preparatele au fost menţinute 
la 5°C pentru 24 de ore 
înainte de testare.

2. Controlul calităţii gelurilor 
hidroetanolice cu clorhidrat de 
propranolol 3% şi terpene 5%
Examenul caracterelor 
macroscopice vizuale (aspect, 
consistenţă, omogenitate), 
olfactive (miros) şi tactile, s-a 
efectuat conform prevederilor 
F.R. X la monografi a 
Unguenta sau alte monografi i 
(13).

Determinarea conţinutului în 
PRHCl şi a pH-ului 
hidrogelurilor
Determinarea conţinutului în 
substanţă activă s-a efectuat 
prin metoda 
spectrofotometrică în UV, 
conform următorului mod de 
lucru: s-a cântărit 1 g de 
hidrogel cu PRHCl într-un 
vas volumetric de 100 mL şi 
s-a dizolvat în metanol. 1 mL 
din această soluţie a fost 
diluată corespunzător, iar 
conţinutul în PRHCl a fost 
analizat spectrofotometric 
(spectrofotometru UV-VIS 
T70+, PG Instruments, UK), 
la lungimea de undă de 290 
nm, comparativ cu proba de 
control, preparată în acelaşi 
mod, folosind hidrogelul fără 
substanţă activă. 

pH-ul s-a determinat 
potenţiometric, conform 
prevederilor F.R. X, folosind 
un pH-metru portabil digital 
(Sension™1, Hach Company, 
SUA). Peste 5 g hidrogel s-au 
adăugat 20 mL apă distilată 
încălzită în prealabil la 
37±2ºC şi s-a agitat energic 
timp de 1 minut. După răcire, 
soluţia s-a supus fi ltrării şi în 
fi ltrat s-a determinat pH-ul. 
Fiecare determinare a fost 
realizată în triplicat.

Analiza reologică
Caracterele reologice 
(viscozitatea, comportamentul 
reologic) şi consistenţa 
gelurilor hidroetanolice cu 
PRHCl 3% şi terpene ca 
promotori de absorbţie au 
fost evaluate prin metoda 
viscozimetrică, respectiv prin 
metoda penetrometrică şi 
extensometrică.

Determinarea caracterelor 
reologice (testul viscozimetric) 
s-a efectuat cu ajutorul unui 
reometru rotaţional cu 
control al tensiunii 
(RheoStress 1, HAAKE, 
Franţa), prevăzut cu o geo-
metrie con-placă (C60/1º Ti) 
şi operând cu o deschidere de 
0,052 mm în modulul de 
oscilaţie. Datele au fost 
analizate cu programul 
HAAKE RheoWin 3 versiunea 
1.0. S-a verifi cat fi tarea 
datelor cu modele matematice 
specifi ce: 

– modelul legea putere:
nK     (1)

– modelul Casson:

n nn )( 00  
 (2)

– modelul Herschel-Bulkley:

1
0 /  nK  (3)

în care τ este tensiunea de 
forfecare, K denotă indicele 
de consistenţă, g este viteza 
de forfecare, n este indicele 
de curgere, iar η este 
viscozitatea.

Determinarea consistenţei s-a 
efectuat conform modului de 
lucru şi în condiţiile 
prevăzute de Ph.Eur., 
folosind un penetrometru 
(PNR 12, Petrolab, Germania) 
cu micro-con şi un recipient 
adecvat. Rezultatele obţinute 
ca medie ± DS, au fost 
reprezentate grafi c sub formă 
de histograme. Toate 
măsurătorile au fost efectuate 
în triplicat, la 25°C (14).

Capacitatea de etalare a 
hidrogelurilor s-a determinat 
cu ajutorul extensometrului 
Pozo Ojeda-Sune Arbussa (15) 
şi s-au trasat curbele 
extensometrice 
corespunzătoare. Toate 
determinările au fost 
efectuate în triplicat, la 25°C.

TABELUL 1. Compoziţia gelurilor hidroetanolice cu clorhidrat de propranolol 3% şi terpenă 5%

Componente
Masa (%) și codurile formulărilor

PRHCl-ALC 2 PRHCl-MTL PRHCl-CMF PRHCl-TML PRHCl-ECL PRHCl-BBL
Clorhidrat de propranolol 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
HPMC 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Etanol 96% (m/V) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
L-mentol - 5,0 - - - -
D-camfor - - 5,0 - - -
Timol - - - 5,0 - -
Eucaliptol - - - - 5,0 -
α-bisabolol - - - - - 5,0
Apă disti lată                                                                34,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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Studiul de cedare in vitro a 
clorhidratului de propranolol 
din gelurile hidroetanolice 
conţinând terpene prin 
membrană sintetică
Testul de eliberare in vitro a 
PRHCl din gelurile 
hidroetanolice prin 
membrană sintetică hidrofi lă 
a fost efectuat folosind un 
sistem de 6 celule de difuzie 
Franz (sistemul Microette-
Hanson, model 57-6AS9, 
Hanson, SUA), cu o suprafaţă 
de difuzie de 1,767 cm2 şi cu 
un volum al 
compartimentului receptor de 
6,5 mL, precum şi un 
spectrofotometru UV-VIS 
T70+ cu soft UVWIN5 (PG 
Instruments, Anglia). În 
scopul asigurării condiţiilor 
„sink“ pe toată durata 
testării, s-a utilizat ca mediu 
receptor soluţia salină de 
tampon fosfat (pH 7,4), 
încălzită şi dezaerată. În 
capsula de dozare a fi ecărei 
celule de difuzie s-a cântărit 
aproximativ 0,300 g probă, 
peste care s-a aplicat 
membrana de difuzie, 
menţinută în prealabil timp 
de 30 minute în mediul 
receptor. Pe toată durata 
funcţionării, sistemul a fost 
menţinut la temperatura de 
32±0,5°C, iar mediul receptor 
a fost agitat continuu (600 
rpm) cu ajutorul unui 
agitator magnetic pentru a 
evita efectele stratului de 
difuzie. Probe de 0,5 mL din 
mediul receptor au fost 
prelevate la intervale 
prestabilite (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
şi 8 h) şi înlocuite cu un 
volum egal de mediu receptor 
proaspăt, pentru menţinerea 
unui volum constant. Probele 
prelevate au fost analizate 
spectrofotometric la lungimea 
de undă 290 nm, 
corespunzătoare maximului 
de absorbţie al clorhidratului 
de propranolol în soluţia 

salină de tampon fosfat. 
Determinarea a fost liniară în 
intervalul de concentraţie a 
PRHCl de 10-130 μg/mL 
(y = 0,097x, R2 = 0,9998). 
Fiecare experiment a fost 
efectuat în triplicat, iar datele 
au fost exprimate sub forma 
valorii medii ± DS.

Analiza rezultatelor studiilor 
de cedare in vitro
Cantitatea cumulativă de 
PRHCl care a permeat prin 
membrană (μg/cm2) a fost 
reprezentată grafi c în funcţie 
de timp (t, h). Viteza de 
permeaţie a substanţei 
medicamentoase în stare 
staţionară (fl uxul, Js, 
μg/cm2/h) şi timpul de 
latenţă (tL, h) au fost calculate 
din panta dreptei şi respectiv 
din interceptul la axa x a 
porţiunii liniare a curbelor 
cantităţii cumulative de 
substanţă medicamentoasă 
care a permeat în funcţie de 
timp în condiţii de stare 
staţionară. Coefi cientul de 
permeabilitate (Kp, cm/h) a 
fost calculat raportând fl uxul 
la concentraţia iniţială a 
substanţei active în 
compartimentul donor. 
Valorile vitezei de eliberare (k) 
s-au calculat pe baza 
pantelor curbelor cantităţii 
cumulative de substanţă 
medicamentoasă care a 
permeat prin membrană 
(μg/cm2) în funcţie de rădăcina 
pătrată a timpului în condiţii 
de stare staţionară. Valorile 
coefi cientului de difuzie (D) 
s-au calculat din valorile 
vitezei de eliberare.    

Pentru a evalua cinetica 
eliberării PRHCl din gelurile 
hidroetanolice conţinând 
terpene, s-a analizat fi tarea 
rezultatelor obţinute în 
studiile de eliberare in vitro în 
diferite modele matematice, 
după cum urmează:  

– modelul de ordin zero: 
Mt = M0 + K0t  (4)

în care Mt reprezintă 
cantitatea de substanţă 
medicamentoasă dizolvată în 
timpul t, M0 reprezintă 
cantitatea iniţială de 
substanţă medicamentoasă 
în soluţie (este de obicei zero), 
K0 reprezintă constanta de 
eliberare de ordinul zero 
exprimată în unităţi de 
concentraţie/timp, iar t este 
timpul.

– modelul de ordinul unu: 
logC = logC0 – K1t/2,303   (5)

în care C0 este concentraţia 
iniţială de substanţă 
medicamentoasă, K1 este 
constanta de eliberare de 
ordinul unu, iar t este timpul. 

– modelul Higuchi: 
M = KHt1/2  (6)

în care M reprezintă 
cantitatea de substanţă 
medicamentoasă eliberată la 
timpul t şi KH este constanta 
de eliberare Higuchi.

– modelul Korsmeyer-Peppas: 
Mt / M∞ = KPt

n  (7)

în care Mt/M∞ reprezintă 
raportul între cantitatea de 
substanţă eliberată la timpul 
t, KP este constanta vitezei de 
eliberare Korsmeyer-Peppas, 
iar n este coefi cientul de 
difuzie. În acest caz, au fost 
analizate datele 
corespunzătoare eliberării a 
60% din cantitatea de 
substanţă medicamentoasă. 

S-au trasat următoarele 
curbe: procentul cumulativ 
de substanţă eliberată versus 
timp (cinetică de ordinul 
zero), logaritmul procentului 
cumulativ de substanţă 
rămasă versus timp (cinetică 
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de ordinul unu), procentul 
cumulativ de substanţă 
eliberată versus rădăcina 
pătrată a timpului (modelul 
Higuchi) şi logaritmul 
procentului cumulativ de 
substanţă eliberată versus 
logaritm din timp (modelul 
Korsmeyer-Peppas).

Analiza statistică a 
rezultatelor
Analiza statistică a fost 
realizată cu ajutorul 
programului Statistica 7.0. 
Datele au fost prezentate ca 
medie ± deviaţia standard 
(DS) şi au fost considerate 
semnifi cative statistic la 
P < 0,05.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Formularea gelurilor 
hidroetanolice pe bază de 
HPMC cu PRHCl 3%  
În procesul de formulare a 
gelurilor hidroetanolice cu 
PRHCl, s-a observat că la 
aceeaşi concentraţie de 
polimer (3%, m/m), 
formulările cu terpene au 
prezentat o consistenţă şi 
viscozitate uşor ridicată faţă 
de formularea de control (fără 
terpenă). Deoarece 
proprietăţile reologice ale 
gelurilor infl uenţează 
semnifi cativ eliberarea 
substanţei active, pentru 
formulările cu terpene, 
concentraţia de HPMC a fost 
redusă la 2% (m/m). În 
preparatele care au conţinut 
terpene, etanolul a fost 

utilizat în concentraţie de 
60% (m/m) ca şi co-solvent 
pentru terpene, având în 
vedere că aceşti compuşi 
puternic lipofi li, în special 
α-bisabololul, prezintă o 
solubilitate redusă în apă, 
atunci când cantităţile de 
alcool sunt mai mici de 60% 
(9). Pe de altă parte, este 
cunoscut faptul că etanolul şi 
terpenele prezintă efecte de 
sinergism (acţionând ca 
promotori de absorbţie) 
atunci când sunt folosiţi 
împreună (16). 

Controlul calităţii gelurilor 
hidroetanolice cu clorhidrat 
de propranolol 3% 
Examenul caracterelor 
macroscopice
Hidrogelurile obţinute au fost 
omogene, incolore, 
transparente şi translucide, 
încadrându-se în prevederile 
F.R. X în ceea ce priveşte 
aspectul şi omogenitatea.

Determinarea conţinutului în 
PRHCl şi a pH-ului gelurilor 
hidroetanolice
Conţinutul în PRHCl al 
gelurilor formulate a variat 
între 97,85 ± 0,63% şi 102,47 
± 0,54% din valoarea teoretică 
(3%, m/m) (Tabelul 2), fi ind în 
concordanţă cu specifi caţiile 
farmacopeei pentru 
conţinutul în substanţă 
activă. Rezultatele obţinute 
au indicat distribuţia 
uniformă a substanţei 
medicamentoase în gelurile 
hidroetanolice studiate. 

Rezultatele obţinute în urma 
determinării pH-ului gelurilor 
hidroalcoolice cu PRHCl 3% 
şi terpene 5%, la preparare, 
sunt prezentate în Tabelul 2. 
S-a constatat că pH-ul 
gelurilor hidroalcoolice 
studiate s-a încadrat în 
limitele impuse de F.R. X 
(Unguenta), fi ind cuprins 
între 6,55 ± 0,49 şi 8,33 ± 
0,20. De asemenea, se poate 
observa că gelul cu timol a 
prezentat cea mai mică 
valoare a pH-ului (slab acid), 
urmat de cel cu camfor 
(neutru), iar pentru celelalte 
s-au măsurat valori mai mari 
ale pH-ului (slab alcalin). 
Diferenţele observate între 
preparate privind valorile 
pH-ului au fost datorate, cel 
mai probabil, structurii 
chimice diferite a terpenelor 
studiate, mai precis 
capacităţii de a ceda sau 
accepta protoni, determinată 
de tipul grupării funcţionale 
(alcool, eter, fenol, cetonă) şi 
de entitatea structurală pe 
care este grefată gruparea 
respectivă.

Analiza reologică
În Figura 1 sunt prezentate 
grafi c doar câteva dintre 
rezultatele testării 
viscozimetrice a preparatelor 
studiate, deoarece 
încorporarea unei terpene 
sau a unui amestec de 
terpene în hidrogelul de 
control (formularea PRHCl-
ALC 2), nu a determinat 
modifi cări importante ale 
proprietăţilor sale reologice.

Astfel, toate gelurile 
hidroalcoolice studiate au 
prezentat un comportament 
pseudoplastic tixotrop 
(tixotropie mai pronunţată în 
cazul formulărilor PRHCl-
MTL, PRHCl-CMF şi PRHCl-
BBL). În plus, similar gelului 
de control fără terpene 

TABELUL 2. Conţinutul în substanţă acti vă, pH-ul, viscozitatea aparentă şi gradul de 
penetrare al gelurilor hidroetanolice cu PRHCl studiate

Codul 
formulării

Conţinutul în 
substanţă acti vă (%)

pH
Viscozitate 

aparentă (Pas)
Grad de 

penetrare (mm)
PRHCl-ALC 2 100,36±0,38 7,28±0,13 20,33±0,58 236,0±4,32
PRHCl-MTL 97,85±0,63 8,02±0,01 28,34±0,98 174,0±3,74
PRHCl-CMF 98,09±0,50 7,03±0,12 59,36±1,23 187,67±2,05
PRHCl-ECL 101,72±0,45 8,19±0,07 17,70±0,73 204,25±2,05
PRHCl-TML 99,95±0,68 6,55±0,49 3,34±0,70 352,67±1,24
PRHCl-BBL 102,47±0,56 8,33±0,20 23,72±1,14 212,0±2,94
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(formularea PRHCl-ALC 2), 
curbele de curgere ale 
gelurilor cu terpene au 
prezentat pe porţiunea 
descendentă sinuozităţi, cu 
excepţia formulărilor PRHCl-
MTL şi PRHCl-TML. În 
consecinţă, şi rezultatele 
analizei regresionale a 
comportamentului reologic 
(fi tarea cu modelele reologice 
„legea putere“ şi Casson) au 
fost mai slabe („legea putere“ 
0,40 < R < 0,80; modelul 
Casson 0,20 < R < 0,80) în 
cazul sistemelor prezentând o 
curgere complexă. În schimb, 
modelele reologice utilizate 
au descris cu mare acurateţe 
curgerea gelurilor PRHCl-MTL 
şi PRHCl-TML, fapt indicat de 
valorile mari ale coefi cienţilor 
de corelare (R > 0,90).        

Alura curbelor de viscozitate 
obţinute a indicat faptul că 
valoarea acestui parametru a 
scăzut odată cu creşterea 
vitezei de deformare, iar 
modelarea curbelor 
viscozităţii cu ecuaţia 
Herschel-Bulkley a condus la 
valori mari ale coefi cientului 
de corelare (R > 0,80). 

Valorile viscozităţii aparente 
a hidrogelurilor, obţinute în 
urma testului viscozimetric, 
sunt listate în Tabelul 2.  Se 
poate observa că formularea 
cu camfor a prezentat cea 
mai mare viscozitate, fi ind 
urmată de formulările PRHCl-
MTL, PRHCl-BBL şi PRHCl-
ECL, a căror viscozitate a fost 
de 2 ori, de 2,5 ori respectiv 
de 3,4 ori mai mică. Spre 

deosebire de acestea, gelul cu 
timol a prezentat cea mai 
scăzută viscozitate. De 
asemenea, se poate observa 
că au existat diferenţe de 
viscozitate şi faţă de gelul de 
control: α-bisabololul, 
mentolul şi în special 
camforul au determinat 
creşterea viscozităţii, iar 
eucaliptolul şi timolul 
scăderea acesteia. Variaţiile 
valorilor viscozităţii atestă 
infl uenţa structurii chimice a 
terpenelor studiate asupra 
caracterelor reologice ale 
preparatelor studiate.

Pe baza rezultatelor 
măsurătorilor penetrometrice 
(Tabelul 2) şi extensometrice 
(Fig. 2), gelurile studiate pot 
fi  ierarhizate în funcţie de 

FIGURA 1. Curbele de curgere şi curbele de viscozitate ale unor geluri hidroalcoolice cu clorhidrat de propranolol studiate
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consistenţă după cum 
urmează: PRHCl-TML > 
PRHCl-ALC 2 > PRHCl-BBL > 
PRHCl-ECL > PRHCl-CMF > 
PRHCl-MTL. Această 
ierarhizare evidenţiază 
efectele terpenelor studiate 
asupra consistenţei gelurilor 
analizate. De asemenea, se 
constată că rezultatele 
obţinute în cadrul testului 
penetrometric au fost în 
concordanţă cu cele obţinute 
în urma determinării 
capacităţii de etalare. Valorile 
penetrometrice şi 
extensometrice obţinute se 
încadrează în domeniul 
specifi c preparatelor 
semisolide, fapt ce atestă 
consistenţa corespunzătoare 
a tuturor gelurilor 
hidroetanolice studiate. 

Studiul de cedare in vitro a 
clorhidratului de propranolol 
din gelurile hidroetanolice 
conţinând terpene prin 
membrană sintetică
În scopul studierii infl uenţei 
terpenelor asupra capacităţii 
bazei de unguent (gelul 
hidroalcoolic pe bază de 
HPMC) de a elibera 
clorhidratul de propranolol, 
toate cele 6 preparate (cu sau 
fără terpenă) au fost testate 
in vitro privind eliberarea 

substanţei medicamentoase 
prin membrană sintetică 
hidrofi lă. Rezultatele acestui 
test sunt prezentate grafi c în 
Figura 3, iar valorile 
parametrilor specifi ci 
eliberării (viteza de eliberare, 
k, coefi cientul de difuzie, D) şi 
permeaţiei PRHCl (fl uxul în 
stare staţionară, Jss, 
coefi cientul de permeabilitate, 
KP şi timpul de latenţă, tL) 
prin membrană, calculate pe 
baza acestor date, sunt 
listate în Tabelul 3.

Dintre gelurile cu terpenă 5% 
studiate, formularea cu 
mentol a eliberat cea mai 
mare cantitate de substanţă 
medicamentoasă 
(92,02±0,58%) după 6 ore, 
urmată îndeaproape de 
formularea cu camfor, pentru 
care procentul maxim de 
substanţă activă cedată 
(89,62±0,87%) s-a măsurat 
după 5 ore. De asemenea, 
gelul cu eucaliptol a cedat o 
cantitate cumulativă maximă 
de PRHCl de 86,03±0,43%, 
tot după 5 ore de testare. Cea 
mai scăzută cantitate de 
substanţă eliberată s-a 
măsurat în cazul gelului cu 
timol (41,25±0,66%) la 
sfârşitul perioadei de testare 
(Fig. 3a).          

Comparativ cu valoarea 
procentului cumulativ maxim 
de substanţă activă eliberată 
din gelul de control (PRHCl-
ALC 2), formulările PRHCl-
MTL, PRHCl-CMF şi PRHCl-
ECL au condus la valori uşor 
mai crescute, formularea 
PRHCl-BBL a prezentat o 
valoare uşor mai scăzută 
(81,47±0,82%), în timp ce 
formularea PRHCl-TML a 
condus la o valoare de 
aproximativ două ori mai 
mică (Fig. 3a). În consecinţă, 
se poate considera că 
prezenţa terpenelor studiate, 
cu excepţia timolului, nu a 
afectat semnifi cativ 
capacitatea gelului 
hidroetanolic de a elibera 
clorhidratul de propranolol 
prin membrana sintetică. 
Diferenţele mici dintre 
formulări privind cedarea 
substanţei active pot fi  
datorate efectului combinat 
al unor factori dependenţi de 
proprietăţile fi zico-chimice ale 
substanţei medicamentoase 
şi ale bazei de unguent 
(proprietăţile reologice, 
afi nitatea PRHCl pentru bază, 
corelată cu solubilitatea sa în 
baza de unguent).

Curbele cantităţii cumulative 
de PRHCl care a permeat pe 
unitatea de suprafaţă a 
membranei în funcţie de timp 
(Fig. 3b) au prezentat o 
porţiune liniară înainte de 
atingerea stării staţionare. Se 
poate observa că toate 
preparatele studiate, cu 
excepţia gelului cu timol, au 
determinat un transfer 
crescut şi rapid de substanţă 
activă în primele trei ore de 
testare. Cele mai mari valori 
ale fl uxului în stare 
staţionară şi ale vitezei de 
eliberare a PRHCl s-au 
obţinut pentru formulările cu 
camfor, mentol şi eucaliptol 
(Tab. 3). Totuşi, creşterea FIGURA 2. Infl uenţa terpenelor asupra consistenţei gelurilor hidroalcoolice, evaluată prin 
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fl uxului şi vitezei de eliberare 
a substanţei active din aceste 
preparate faţă de control a 
fost modestă (de 1,12 ori 
până la 1,84 ori). În schimb, 
viteza de transfer şi eliberare 

a PRHCl din formularea 
PRHCl-BBL a fost aproximativ 
egală cu cea obţinută pentru 
gelul de control (Tabelul 3). 
Gelul cu timol a condus la 
obţinerea celor mai mici 

valori ale parametrilor 
specifi ci permeaţiei şi 
eliberării PRHCl prin 
membrana sintetică. 

Este de remarcat faptul că 
preparatul având în 
compoziţie camfor a prezentat 
un scurt timp de latenţă 
(Tabelul 3), care poate fi  
datorat fi e viscozităţii crescute 
a gelului, fi e prezenţei acestei 
terpene în formulare.  

Viteza de eliberare a 
clorhidratului de propranolol 
din formulările studiate prin 
membrana sintetică a 
prezentat valori mult mai 
mari decât fl uxul în stare 
staţionară, ceea ce atestă 
faptul că permeaţia 
substanţei prin membrană 
nu depinde de eliberarea sa 
din preparate.

În scopul predicţiei şi 
evaluării cineticii de cedare a 
PRHCl din gelurile 
hidroetanolice studiate prin 
membrana sintetică hidrofi lă, 
s-a realizat fi tarea cu un 
model matematic adecvat.  
Datele obţinute la testarea 
gelurilor cu PRHCl 3% 
privind permeaţia in vitro a 
substanţei medicamentoase 
au fost fi tate cu câteva 
modele matematice 
reprezentative pentru formele 
farmaceutice semisolide ca 
modelul de ordin zero, 
modelul de ordin unu, 
modelul Higuchi şi modelul 
Korsmeyer-Peppas. 
Rezultatele fi tării curbelor cu 
modelele menţionate mai sus 
au fost evaluate prin cea mai 
mare valoare a coefi cientului 
de corelare şi sunt prezentate 
în Tabelul 4.   

Analiza comparativă a 
valorilor coefi cienţilor de 
corelare conduce la concluzia 
că cinetica eliberării PRHCL 
din toate gelurile 

FIGURA 3. Profi lurile eliberării (a) şi permeaţiei (b) in vitro a clorhidratului de 
propranolol din gelurile hidroalcoolice studiate prin membrană sinteti că

(a)

(b)

TABELUL 3. Parametrii specifi ci permeaţiei şi eliberării clorhidratului de propranolol 
din gelurile hidroetanolice studiate prin membrană sinteti că hidrofi lă

Codul 
formulării

Parametrii permeaţiei Parametrii eliberării
Jss 

(μg/cm2/h)
KP x 10-6 
(cm/h)

tL 

(h)
k 

(μg/cm2/h1/2)
D x 10-3 
(cm2/h)

PRHCl-ALC 2 958,07 ± 0,91 319,36 - 2154,70 ± 1,09 4,05
PRHCl-MTL 1121,40 ± 1,25 373,80 - 2927,30 ± 0,96 7,47
PRHCl-CMF 1760,40 ± 0,67 586,80 0,68 ± 0,54 4841,90 ± 0,46 20,45
PRHCl-ECL 1075,90 ± 1,34 358,63 - 2909,50 ± 1,02 7,38
PRHCl-TML 520,06 ± 0,92 173,35 - 1411,60 ± 0,91 1,74
PRHCl-BBL 943,70±2,15 314,57 - 2023,80±1,71 3,57
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hidroetanolice cu terpenă a 
fost descrisă cu acurateţe de 
modelul cinetic Korsmeyer-
Peppas. Mai mult, pe baza 
valorilor coefi cientului de 
difuzie, n, care au variat în 
intervalul 0,4487-1,5576, se 
poate stabili mecanismul de 
difuzie. Astfel, valorile acestui 
coefi cient au fost mai mici de 
0,89 pentru 4 preparate 
(gelul de control şi gelurile cu 
mentol, eucaliptol sau 
α-bisabolol), indicând un 
mecanism de transport 
non-Fickian, bazat pe difuzia 
substanţei active în matriţa 
hidratată şi relaxarea 
polimerului. Gelul 
hidroetanolic conţinând 
camfor a condus la n > 0,89, 
ceea ce susţine un mecanism 
de difuzie de tip super caz II, 
datorat efectului combinat al 
difuziei substanţei şi 
relaxării/dizolvării 
polimerului hidrofi l. Cea mai 
mică valoare a coefi cientului 
de difuzie s-a obţinut pentru 
gelul cu timol (n ≤ 0,45), din 
care PRHCl a difuzat 
printr-un mecanism Fickian, 

conform unui gradient de 
concentraţie. 

CONCLUZII

În acest studiu, au fost 
dezvoltate şi evaluate cinci 
geluri hidroetanolice pe bază 
de HPMC, conţinând 3% 
clorhidrat de propranolol şi 
5% terpenă (mentol, camfor, 
eucaliptol, timol sau 
α-bisabolol) cu rol de 
promotor de absorbţie, ca 
potenţiale sisteme de 
eliberare topică a PRHCl, 
substanţă medicamentoasă 
hidrofi lă prezentând un efect 
intens al primului pasaj 
hepatic şi un timp de 
înjumătăţire scurt după 
administrare orală, dar şi o 
penetraţie percutanată 
redusă. Rezultatele studiului 
au subliniat că prezenţa 
terpenelor în gelurile 
hidroetanolice, cu excepţia 
timolului, nu a infl uenţat în 
mare măsură caracteristicile 
fi zice, reologice şi de cedare 
in vitro a substanţei 
medicamentoase. 

Pe baza rezultatelor testelor 
de control al calităţii şi 
studiului de eliberare in vitro 
a PRHCl, se poate considera 
că toate gelurile 
hidroetanolice studiate, 
exceptând cel cu timol, pot fi  
utilizate ca vehicule pentru 
administrarea topică a 
clorhidratului de propranolol, 
întrucât au prezentat 
capacitate mare de eliberare 
a substanţei 
medicamentoase, evidenţiată 
prin valorile mari ale fl uxului 
în stare staţionară (943,70 - 
1760,40 μg/cm2/h) şi ale 
vitezei de cedare (2023,80 
- 4841,90 μg/cm2/h1/2). De 
asemenea, aceste geluri au 
prezentat şi caracteristici 
fi zice şi reologice adecvate.

Cu toate acestea, sunt 
necesare studii suplimentare 
in vitro şi in vivo pentru 
determinarea stabilităţii, 
siguranţei şi efi cienţei 
terapeutice în vederea 
dezvoltării unor preparate 
topice comerciale fi abile cu 
clorhidrat de propranolol.

TABELUL 4. Rezultatele analizei cineti ce a datelor de permeaţie in vitro prin membrană sinteti că obţinute pentru hidrogelurile cu 
PRHCl studiate

Cod formulare
Ordin zero Ordin unu Higuchi Korsmeyer-Peppas

K0

(μg/h)
R2 K1

(h-1)
R2 KH

(h-0.5)
R2 KP 

(h-n)
n R2

PRHCl-ALC 2 7,9932 0,6245 0,1763 0,6409 33,204 0,8246 1,575 0,5325 0,9712
PRHCl-MTL 10,387 0,7518 0,3292 0,8468 37,325 0,9182 1,5417 0,6445 0,9762
PRHCl-CMF 10,759 0,6891 0,2650 0,6737 34,836 0,8232 1,0192 1,5576 0,8671
PRHCl-ECL 8,8208 0,6621 0,2144 0,6786 34,755 0,8551 1,5571 0,5914 0,9700
PRHCl-TML 4,0965 0,6133 0,0555 0,6433 17,708 0,8113 1,3460 0,4487 0,9255
PRHCl-BBL 8,8810 0,7244 0,2069 0,7961 33,283 0,9035 1,5294 0,5854 0,9785
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