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REZUMAT
Obiectivul acestui studiu a fost evaluarea stabilitå¡ii fizice în timp a unor emulsii duble H/L/H (hidrofil-lipofil-hidrofil sau apå/ulei/apå) cu
1% piroxicam, prin urmårirea comportamentului lor reologic. Emulsiile duble H/L/H cu piroxicam au fost preparate prin tehnica emulsionårii
în douå etape. Parametrii variabili ai formulårilor au fost urmåtorii: concentra¡ia emulgatorului lipofil, compozi¡ia ¿i concentra¡ia fazei
uleioase, compozi¡ia ¿i concentra¡ia fazei interne apoase, natura emulgatorului hidrofil, concentra¡ia emulsiei primare H/L în emulsia
multiplå A/U/A, precum ¿i compozi¡ia fazei apoase externe. Comportamentul reologic ¿i vâscozitatea emulsiilor multiple H/L/H ob¡inute s-au
determinat la preparare, la 1 lunå ¿i la 3 luni dupå preparare.
Rezultatele ob¡inute au aråtat cå emulsiile duble H/L/H studiate au fost stabile în timp (cel pu¡in în perioada de urmårire), chiar dacå
evolu¡ia proprietå¡ilor reologice analizate a fost diferitå, fiind datoratå variabilelor de formulare.
Cuvinte cheie: emulsie dublå H/L/H, reologic, vâscozitate, stabilitate fizicå, timp.

ABSTRACT
The aim of this paper was to evaluate physical stability during ageing of some W/O/W double emulsions containing 1% piroxicam
following the evolution of their rheological behaviour from preparation to 1 month, and respectively 3 months after preparation. The W/O/
W double emulsions containing 1% piroxicam were prepared using the two-step procedure. The variables parameters of formulations
were: the concentration of lipophilic emulsifier, the oily phase composition and concentration, the internal aqueous phase composition and
concentration, the nature of hydrophilic emulsifier, the concentration of primary W/O emulsion in the final W/O/W double emulsion and also
the composition of external aqueous phase. Rheological behaviour and viscosity of the obtained W/O/W double emulsions was measured
immediately, and at 1 month and 3 month respectively after preparation.
The obtained results demonstrated that the studied W/O/W double emulsions containing 1% piroxicam were stable during ageing (at
least in the 3 months under examination), although they exhibited some differences in the evolution of the measured rheological
properties, caused by the formulation variables.
Key words: W/O/W double emulsion, rheological, viscosity, physical stability, ageing.

INTRODUCERE
Emulsiile duble, denumite ¿i „emulsii de emulsii“,
prezintå o structurå ternarå în care faza dispersatå
este ea înså¿i o emulsie. De exemplu, o emulsie
dublå H/L/H (hidrofil-lipofil-hidrofil sau apå/ulei/
apå) este un sistem dispers în care globule mici de
apå (H) sunt dispersate în faza uleioaså (L), iar

aceastå emulsie simplå H/L este la rândul såu
dispersatå sub formå de globule mari în faza apoaså
externå (1, 2, 3).
În scopul ob¡inerii emulsiilor duble H/L/H se
cunosc diferite procedee, dintre care cel mai frecvent
aplicat ¿i mai performant este procedeul în etapå
dublå (se realizeazå în douå etape) (1, 2).
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Datoritå structurii complexe, emulsiile duble H/L/H
pot fi folosite ca vehicule pentru substan¡ele medicamentoase, oferind numeroase avantaje. Pe de altå
parte, aceastå structurå complexå le limiteazå în
acela¿i timp aplicabilitatea, deoarece este responsabilå
de instabilitatea lor termodinamicå accentuatå ¿i, ca
urmare, de dificultatea asigurårii stabilitå¡ii lor pe
termen lung (1, 2, 4, 5). În acest context, emulsiile
duble H/L/H sunt intens cercetate în prezent, încercându-se optimizarea caracteristicilor structurale
¿i a stabilitå¡ii printr-o formulare ¿i preparare adecvatå (ex.: reducerea dimensiunii particulelor emulsiei primare H/L; cre¿terea vâscozitå¡ii fazelor apoase
internå ¿i/sau externå cu ajutorul compu¿ilor macromoleculari hidrofili etc.) (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8).
Analizele reologice sunt folosite pentru evaluarea
stabilitå¡ii emulsiilor duble H/L/H, deoarece permit
atât urmårirea modificårilor induse în aceste sisteme
sub ac¡iunea unor factori externi (ex.: timp de påstrare, tensiuni de forfecare, varia¡ii de temperaturå),
cât ¿i predic¡ia stabilitå¡ii lor. Este cunoscut faptul
cå ace¿ti „factori de stres“ pot determina ruperea
emulsiei prin transferul apei din faza internå în cea
externå sau invers ¿i în consecin¡å, cre¿terea sau scåderea vâscozitå¡ii emulsiilor duble H/L/H. În consecin¡å, stabilitatea emulsiilor duble H/L/H în timp
poate fi asiguratå prin limitarea acestui fenomen de
transfer ¿i implicit, prin minimalizarea modificårilor
proprietå¡ilor reologice, cu ajutorul unor stabilizatori (ex.:
coloizi hidrofili, electroli¡i). Astfel, coloizii hidrofili (ex.:
deriva¡i de celulozå, gelatinå, carbomeri etc.) dizolva¡i
într-una din fazele apoase ale emulsiilor duble H/L/H,
ac¡ioneazå ca stabilizatori prin fixarea moleculelor de
apå, împiedicând difuzia acestora prin filmul uleios
intermediar în cealaltå fazå apoaså ¿i mårind vâscozitatea
fazei în care sunt dispersa¡i. În plus, unii coloizi hidrofili
pot forma complec¿i cu emulgatorul hidrofil, stabilizând
interfa¡a L/H (2, 3, 5, 7).
Obiectivul acestui studiu a fost evaluarea stabilitå¡ii fizice a unor emulsii duble H/L/H, con¡inând

1% piroxicam suspendat în faza internå, prin urmårirea evolu¡iei caracteristicilor lor reologice (comportament reologic ¿i vâscozitate) în timp. În scopul
stabilizårii emulsiilor duble H/L/H studiate, în
compozi¡ia fazelor apoase s-au adåugat ca stabilizatori diferi¡i coloizi hidrofili (hidroxietilcelulozå,
gelatinå, Carbopol 940), precum ¿i un electrolit
(sulfat de magneziu). Emulsiile duble H/L/H cu
piroxicam 1% au fost preparate prin tehnica emulsionårii în douå etape.

MATERIALE ªI METODE
Substan¡a medicamentoaså: piroxicam (F.R. X)
(Terapia Cluj-Napoca); faza uleioaså: ulei de
parafinå (Merkur Vaseline), eventual asociat cu
alcool cetilstearilic (F.R. X, Merk); faza apoaså internå: solu¡ie conservantå (F.R. IX), solu¡ie coloidalå
de hidroxietilcelulozå (HEC, Merk) 3% sau de gelatinå (F.R. X, Rousselot) 3%; faza apoaså externå:
solu¡ie coloidalå de hidroxietilcelulozå 3% sau de
Carbopol 940 (BF Goodrich) 0,3%; emulgator primar, lipofil: Span 80 (sorbitan monooleat, HLB=4.3,
Fluka); emulgatori secundari, hidrofili: Tween 20
(polioxietilen sorbitan monolaurat, HLB=16, Merk)
sau Tagat S2 (monostearat de gliceril polioxietilen,
HLB=15, T.H. Goldschmidt A.G. Essen); stabilizator
al fazei interne apoase: sulfat de magneziu hidratat
(MgSO4 · 7H2O) (F.R. X, Reactivul Bucure¿ti).
Prepararea emulsiilor duble H/L/H cu piroxicam 1%
S-au preparat 2 seturi a câte 2 ¿i respectiv 3
emulsii duble H/L/H cu piroxicam 1%, conform
formulelor indicate în tabelele 1 ¿i 2.
Faza apoaså internå emulsiilor duble din setul I
a fost ob¡inutå prin suspendarea piroxicamului (sita
IX, F.R. X) fie în solu¡ia coloidalå de HEC 3% (formula 1P), fie în solu¡ia coloidalå de gelatinå 3%
(formula 2P). Faza apoaså internå emulsiilor duble

Tabelul 1. Formulele de preparare ale emulsiilor duble H/L/H cu
piroxicam 1% din setul I.
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Tabelul 2. Formulele de preparare ale emulsiilor duble H/L/H cu piroxicam 1% din setul II.

din setul II a fost ob¡inutå fie prin dizolvarea sulfatului de magneziu în solu¡ie conservantå, urmatå de
suspendarea piroxicamului (sita IX, F.R. X) în aceastå
solu¡ie (formulele 3P ¿i 4P), fie prin dizolvarea
sulfatului de magneziu în solu¡ia coloidalå de HEC
3%, urmatå de suspendarea piroxicamului (sita IX,
F.R. X), în aceastå dispersie coloidalå (formula 5P).
Faza uleioaså a fost ob¡inutå prin dispersarea la
cald (70-80oC) a Span-ului 80 fie în amestecul de
ulei de parafinå ¿i alcool cetilstearilic (emulsiile din
setul I – 1P ¿i 2P), fie în ulei de parafinå (emulsiile
din setul II – 3P, 4P ¿i 5P).
Faza apoaså externå a emulsiilor duble din setul I
con¡ine emulgatorul hidrofil (Tween 20) dizolvat în
solu¡ia coloidalå de hidroxietilcelulozå 3%, iar faza
apoaså externå a emulsiilor duble din setul II a fost
preparatå prin dizolvarea emulgatorului hidrofil Tagat
S2 în solu¡ia coloidalå de Carbopol 940 0,3% (formulele
3P ¿i 5P) sau de hidroxietilcelulozå 3% (formula 4P).
Emulsiile duble H/L/H cu piroxicam 1% au fost
preparate prin procedeul în etapå dublå. În prima
etapå, emulsia primarå H/L a fost preparatå prin
adåugarea în por¡iuni mici, sub agitare, a fazei
apoase interne la faza uleioaså, ambele faze fiind în
prealabil încålzite la aceea¿i temperaturå (75-80oC).
Agitarea amestecului s-a realizat cu un agitator
electric, cu o vitezå de 2000 de rota¡ii/minut, timp
de 30 minute. În a doua etapå, emulsia primarå H/
L, råcitå la temperatura camerei, a fost adåugatå în
por¡iuni, sub u¿oarå agitare (600 de rota¡ii/minut)
timp de 40 minute, la faza apoaså externå.
Caracterizarea reologicå a emulsiilor duble H/
L/H cu piroxicam
Måsuråtorile reologice au fost efectuate cu un
reometru RheoStress RS 100 (Haake Instruments,
Hungary), la preparare, la 1 lunå ¿i la 3 luni dupå
preparare. Toate valorile înregistrate reprezintå
media aritmeticå a trei måsuråtori.
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REZULTATE ªI DISCUºII
Caracterul multiplu, forma sfericå ¿i distribu¡ia
mårimii globulelor emulsiilor ob¡inute au fost eviden¡iate prin analiza microscopicå (13).
Figurile 1-6 prezintå varia¡iile tensiunii de forfecare ¿i respectiv ale vâscozitå¡ii aparente în func¡ie
de viteza de deformare, måsurate pentru emulsiile
duble studiate la preparare, la 1 lunå ¿i la 3 luni
dupå preparare.

a

b
Figura 1. Curbele de curgere (a) ¿i liniarizarea curbelor
de vâscozitate (b) ale emulsiilor duble H/L/H din setul I
(1P ¿i 2P) la preparare.

PRACTICA FARMACEUTICÅ – VOL. 2, NR. 1-2, AN 2009

EVALUAREA STABILITÅºII FIZICE ÎN TIMP A UNOR EMULSII DUBLE H/L/H

b
a
Figura 3. Curbele de curgere (a) ¿i liniarizarea curbelor
de vâscozitate (b) ale emulsiilor duble H/L/H din setul I
(1P ¿i 2P) la 1 lunå dupå preparare.

b
Figura 2. Curbele de curgere (a) ¿i liniarizarea curbelor
de vâscozitate (b) ale emulsiilor duble H/L/H din setul II
(3P, 4P ¿i 5P) la preparare.

a

b

a

Figura 4. Curbele de curgere (a) ¿i liniarizarea curbelor
de vâscozitate (b) ale emulsiilor duble H/L/H din setul II
(3P, 4P ¿i 5P) la 1 lunå dupå preparare.
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a

b
Figura 6. Curbele de curgere (a) ¿i liniarizarea curbelor
de vâscozitate (b) ale emulsiilor duble H/L/H din setul II
(3P, 4P ¿i 5P) la 3 luni dupå preparare.

b
Figura 5. Curbele de curgere (a) ¿i liniarizarea curbelor
de vâscozitate (b) ale emulsiilor duble H/L/H din setul I
(1P ¿i 2P) la 3 luni dupå preparare.

a
20

Prin analiza comparativå a curbelor de curgere
ale emulsiilor duble H/L/H cu piroxicam 1% la
preparare, la 1 lunå ¿i la 3 luni dupå preparare, se
constatå cå sistemele î¿i påstreazå comportamentul
pseudoplastic, cu o u¿oarå tixotropie la emulsia
dublå 3P, pe toatå perioada de urmårire, indicând
stabilitatea lor în timp.
În schimb, vâscozitatea acestor emulsii duble s-a
modificat, mai ales la 1 lunå dupå preparare, ca
urmare a fenomenelor de transport posibile între
fazele apoase ale sistemelor. Astfel, în cazul
emulsiilor duble H/L/H cu piroxicam 1% din setul
I, se constatå o cre¿tere a vâscozitå¡ii aparente la 1
lunå dupå preparare. La 3 luni dupå preparare,
vâscozitatea emulsiei duble 1P se modificå foarte
pu¡in, în timp ce vâscozitatea emulsiei duble 2P
prezintå o u¿oarå cre¿tere.
În cazul emulsiilor duble H/L/H cu piroxicam 1%
din setul II, se observå cå vâscozitatea acestora scade
mai ales în prima lunå de la preparare. La 3 luni
dupå preparare, scåderea vâscozitå¡ii emulsiilor
duble 3P, 4P ¿i 5P se produce în måsurå mai reduså.
Se considerå cå mårirea vâscozitå¡ii emulsiilor
duble H/L/H din setul I în timp (perioada de
urmårire), este rezultatul påtrunderii apei din faza
externå a emulsiei, prin filmul lipidic, în faza internå
apoaså, iar scåderea vâscozitå¡ii emulsiilor duble din
setul II este datoratå fenomenului invers (apa din
faza internå este eliberatå în compartimentul apos
extern). Totu¿i, în ambele cazuri, vâscozitatea
emulsiilor duble se modificå în limite relativ reduse,
fapt ce atestå efectul stabilizator al coloizilor hidrofili
dizolva¡i în fazele apoase. La sfâr¿itul perioadei de
urmårire, vâscozitatea tuturor emulsiilor duble
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Tabelul 3. Ecua¡iile ¿i påtratele coeficien¡ilor de corelare ale dreptelor ob¡inute în urma
liniarizårii curbelor de vâscozitate corespunzåtoare emulsiilor duble H/L/H studiate la
preparare, la 1 lunå ¿i la 3 luni dupå preparare.

studiate se modificå foarte pu¡in, deoarece se
stabile¿te temporar un echilibru osmotic între fazele
apoase ale sistemelor.
Valorile lui R2, foarte apropiate de 1, subliniazå
varia¡ia liniarå a vâscozitå¡ii aparente a emulsiilor
multiple studiate în func¡ie de viteza de forfecare,
pe toatå perioada de urmårire. Valorile negative din
ecua¡iile dreptelor indicå scåderea vâscozitå¡ii
aparente.

CONCLUZII
Emulsiile duble H/L/H cu piroxicam 1% studiate
au prezentat o bunå stabilitate fizicå în timp, påstrându-¿i comportamentul pseudoplastic cu o u¿oarå
tixotropie pe toatå perioada de urmårire (3 luni).

Vâscozitatea aparentå a emulsiilor ob¡inute dupå
formula generalå I cre¿te în timp, iar cea a emulsiilor
multiple preparate conform formulei generale II
scade, înså în ambele cazuri, valorile variazå în limite
reduse. Astfel, la 3 luni de la preparare se regåsesc
aproape în totalitate valorile vâscozitå¡ii ob¡inute la
1 lunå dupå preparare. Deoarece vâscozitatea
emulsiilor 1P ¿i 2P prezintå, în timp, varia¡ii mai
mari decât cea a emulsiilor duble 3P, 4P ¿i 5P, se
poate afirma cå acestea din urmå sunt mai stabile în
timp decât primele. Cea mai bunå stabilitate în timp
prezintå emulsia dublå H/L/H 5P, urmatå de emulsia
dublå 4P.
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