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Pharmaceutical emulsion with increased viscosity for local use 
of glucocorticosteroids in the esophagus

Background
The pharmaceutical recipe allows to improve formulations for special 
medical indications. In the medical environment, the appeal for new 
pharmaceutical forms for already known active substances is evident. 
The treatment of patients with eosinophilic esophagitis is a significant 
difficulty. New formulations for glucocorticosteroids are searching. 
An interesting solution may be pharmaceutical formulations with 
increased viscosity that allow to achive higher efficiency of local 
adsorption for an anti-inflammatory active substances, than currently 
available drugs.
Aim of the study
The aim of the study was to develop a pharmaceutical formulation 
for the local use of glucocorticosteroids in patients with eosinophilic 
esophagitis. It was assumed to obtain a preparation with increased 
viscosity and to carry out an assessment of physicochemical properties.
Materials and methods
The formulation was obtained at the Department of Applied Pharmacy. 
The recipe standards were followed. An emulsive, liquid formulation 
(o/w) containing polysaccharide and oilly excipitients was obtained. 
Budesonidum was chosen as the active substance. The stability and 
persistence of the developed formulation stored at room temperature 
and at 4ºC were evaluated. A cylinder, pendulum, dose capacity, 
coating tests were carried out. The pH, viscosity and osmolarity were 
assessed.
Results
A pharmaceutical formulation (Steroid) with increased adhesive 
properties was obtained. The research showed that the developed 
formulation allows to a significant increase in the adhesive properties 
of Budesonidum. The viscosity of the Steroid formulation/Budesonidum 
system has been shown to be about 25 times higher than that of pure 
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Wprowadzenie

Apteka najczęściej utożsamiana jest z boga-
tym źródłem leków, suplementów diety, kosme-
tyków. Dla pacjenta niejednokrotnie cenniejszą 
niż oferta lekowa, jest wartość apteki jako miej-
sca, w którym oczekuje farmaceuta gotowy udzie-
lać porad farmaceutycznych, doradzać co i jak 
stosować w przypadku określonej dolegliwości. 
Apteka to również miejsce, w którym sporządza 
się leki recepturowe. Obecność receptury aptecz-
nej jest, mocno wpiętym w historię aptekarstwa, 
symbolem zawodu i oddaje rdzenną aktywność 
zawodową farmaceutów. Kształcenie w zakresie 
receptury aptecznej odbywa się w środowisku aka-
demickim przez realizację, dla studentów farma-
cji, kursów głównie z zakresu farmacji stosowa-
nej, technologii postaci leku, farmacji praktycznej 
w aptece. Wysoka liczba przewidzianych na kształ-
cenie godzin dydaktycznych i duży udział ćwi-
czeń praktycznych sprawiają, że student zdobywa 
na uczelni bardzo dobre przygotowanie z recep-
tury aptecznej, pozwalające na późniejszą samo-
dzielną pracę w aptece. Niezwykle pomocnymi są 
również źródła dydaktyczne, szczególnie opraco-
wana ostatnio nowa monografia narodowa „Leki 
sporządzane w aptece” (FP XI), dotycząca proce-
dur dobrej praktyki sporządzania leków recep-
turowych w aptece, przygotowywania prepara-
tów jałowych i niejałowych, pracy z cytostatykami 
i preparatami do oczu [1].

Uwzględniając generalne przesłania farmako-
pealne dotyczące jakości, stabilności, form daw-
kowania i oczywiście możliwości dystrybuowania 
wystarczających ilości preparatów wśród popu-
lacji ludzi chorych jest zrozumiałym, że leki uzy-
skiwane w warunkach technologii przemysło-
wych są główną ofertą aptek na całym świecie. 
Receptura apteczna od dłuższego czasu nie jest 

Budesonidum preparation, when the coating time was about 11 times 
longer for the Steroid formulation/Budesonidum. The study also showed 
that the obtained emulsion was stable at 4ºC for up to 31 days.
Conclusions
The Steroid formulation is emulsion which increases the adhesive 
properties of a steroidal anti-inflammatory drug Budesonidum. It is 
possible to administer the Steroid formulation with Budesonidum locally 
to patients with eosinophilic esophagitis. The present work proves that 
the pharmaceutical recipe through new viscous formulations can be 
helpful in increasing the therapeutic availability of well know active 
substances.
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głównym przejawem aktywności aptek. Ilustrując 
stan receptury przez procent aktywności dzien-
nej nasze badania wskazują, że sporządzanie leków 
recepturowych stanowi dla 87% aptek do 10% 
całkowitej dziennej aktywności, przy czym dla 
50% aptek realizacja receptury stanowi mniej niż 
5%. Tylko ok. 13% aptek relacjonuje sporządza-
nie większej liczby leków recepturowych. Apteki 
o niskiej aktywności recepturowej poświęcają naj-
częściej do godziny dziennie na recepturę. Wyż-
sza aktywność (5–10%) wymaga spędzania ok. 
3 godzin czasu na recepturze aptecznej [2]. Naj-
częściej lekiem recepturowym zainteresowani są 
pacjenci prowadzeni przez lekarzy dermatolo-
gów, lekarzy medycyny rodzinnej, pediatrów oraz 
okulistów i laryngologów. Z form farmaceutycz-
nych dominują płyny do stosowania zewnętrz-
nego i wewnętrznego, maści, proszki, czopki i glo-
bulki. Pojawia się pytanie, czy obecnie sąsiadując 
z dynamicznie rozwijającym się środowiskiem 
technologii przemysłowych receptura apteczna 
jest potrzebna pacjentom. Charakteryzując recep-
turę apteczną warto zwrócić uwagę, że skład pre-
paratu recepturowego wynika z bezpośrednich 
wskazań lekarza. Lekarz dedykuje lek recepturowy 
ściśle określonemu choremu. Farmaceuci jako 
jedyni posiadają kwalifikacje do opracowywa-
nia i bezpośredniego przygotowywania w warun-
kach receptury aptecznej, w porozumieniu z leka-
rzem (recepta) – nowych leków, niepowtarzalnych 
postaci leków.

W kontekście przesłanek o kierunkowej pracy 
z pacjentem, czyli indywidualizacji terapii, recep-
tura apteczna wydaje się być cały czas niezwykle 
użyteczna. Pozwala ona sporządzać unikalne kom-
pozycje leków, postaci leków bezpośrednio skiero-
wanych dla określonego pacjenta. Apteka posiada 
warunki do przygotowania formulacji zarówno 
do stosowania wewnętrznego, jak i zewnętrznego, 
płynnych, półstałych i stałych [1]. Lek receptu-
rowy jest również preparatem biobezpiecznym. 
Zawartość dodatkowych substancji pomocniczych 
w porównaniu do leków przemysłowych (barw-
niki, konserwanty) jest ograniczona i ściśle kontro-
lowana przez farmaceutę. Receptura trafnie wplata 
się w potrzeby środowiska medycznego. W myśl 
pojawiających się ostatnio w środowisku medycz-
nym programów badawczych o wykorzystywaniu 
znanych substancji czynnych w innych wskaza-
niach, poszukiwaniu nowych postaci dla znanych 
substancji, opracowywaniu nowych strategii lecz-
niczych [3], receptura apteczna staje się niezwykle 
użytecznym źródłem rozwiązań dla definiowanych 
aktualnie potrzeb medycznych.

W ostatnich latach obserwuje się kilku-
krotny, zarówno u dzieci, jaki dorosłych, wzrost 
zachorowalności na eozynofilowe zapalenie 
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przełyku (EZP). Obecnie zapadalność szacuje 
się na 7–9/100000 osób/rok, a chorobowość na 
40–50/100000 mieszkańców [4]. EZP jest prze-
wlekłą chorobą wywołaną przez reakcję immu-
nologiczną zależną od antygenu. Nacieki zapalne, 
złożone głównie z eozynofilii w błonie śluzo-
wej przełyku, prowadzą do przebudowy ściany 
i w konsekwencji do zaburzenia czynności prze-
łyku. Obecnie stosowane leczenie sprowadza się 
do ograniczenia objawów klinicznych, poprawy 
jakości życia, zapobiegania przebudowie i włók-
nieniu ściany przełyku, które prowadzi do jego 
zwężenia. Stosuje się leczenie farmakologiczne 
(inhibitory pompy protonowej i glikokortykoste-
roidy), dietetyczne oraz endoskopowe (ang. drugs, 
diets, dilatation, 3Ds). W powszechnej opinii kli-
nicystów brakuje skutecznych postaci leków/for-
mulacji farmaceutycznych przeznaczonych do 
miejscowego stosowania glikokortykosteroidów 
w przełyku [5]. W leczeniu wykorzystywane są 
połykane dawki glikokortykosteroidów z inhala-
torów, jednak ich czas kontaktu z błoną śluzową 
przełyku jest krótki. Stąd poszukiwane są metody 
zwiększające czas ekspozycji leku na błonę ślu-
zową. Celem niniejszej pracy było opracowanie 
nowego recepturowego preparatu Steroid (nazwa 
własna) do stosowania u pacjentów z EZP. Zało-
żono uzyskanie formulacji o zwiększonej lepkości 
pozwalającej na miejscowe stosowanie steroidowej 
substancji czynnej – budezonidu (Budesonidum). 
Uzyskany preparat poddano badaniom charakte-
ryzującym właściwości fizykochemiczne i stabil-
ność in vitro.

Materiały i metody

Sporządzenie formulacji
Formulację Steroid (F) oryginalnie opracowano 

w Zakładzie Farmacji Stosowanej Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego na potrzeby leczenia 
pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku. 
F uzyskiwano w warunkach receptury aptecznej. 
Postępowano zgodnie ze standardami receptury 
aptecznej. Do sporządzenia prototypów F wyko-
rzystano wiele dostępnych w recepturze substancji 
pomocniczych. Przygotowywano różne warianty 
ilościowe i jakościowe formulacji. Finalnie zdecy-
dowano się na wykorzystanie naturalnych poli-
sacharydów, olei naturalnych oraz witamin C i A. 
Preparat Steroid przygotowywano w butelkach 
oranżowych i przechowywano do badań w warun-
kach temperatury pokojowej, jak i schłodzenia. 
Uzyskano recepturową formulację typu o/w do sto-
sowania wewnętrznego. Z dostępnych prepara-
tów substancji czynnej Budesonidum (B) wyselek-
cjonowano postaci zawiesinowe przeznaczone do 
nebulizacji. W badaniach wykorzystano preparat 

Nebbud (Budesonidum 0,5 mg/ml, amp. 2 ml; Teva 
Pharmaceuticals Polska).

Test cylindrowy
Do cylindrów miarowych o pojemności 50 ml 

wprowadzono odpowiednio po 40 ml F lub for-
mulacji Steroid połączonej z Budesonidum (F+B) 
w stosunku objętościowym 6:4 (co odpowiada 2 mg 
substancji leczniczej na każde 10 ml mieszaniny). 
Preparaty wymieszano, sfotografowano i prze-
chowywano w temperaturze pokojowej (RT) oraz 
w 4ºC (lodówka). Systematycznie wykonywano 
dokumentację fotograficzną. Preparaty fotografo-
wano, następnie mieszano i odstawiano do obser-
wacji. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki 
po czasie 0 oraz z 16 i 31 dnia. Celem testu była 
wizualizacja zmian, w strukturze uzyskanych for-
mulacji, w czasie.

Test wahadłowy
W celu oceny stabilności uzyskanych prepa-

ratów w różnych warunkach temperaturowych 
wykonano test wahadłowy. W probówkach typu 
Falcon przygotowano preparaty F i F+B (6:4) 
w objętości 10 ml. Uzyskane próbki inkubowano 
przez 2 minuty w 70ºC (łaźnia wodna), następ-
nie w RT przez minutę. Czynność tę powtarzano 
odpowiednio 10, 20, 40 i 60 razy. Bezpośrednio 
po skończeniu eksperymentu preparaty sfotogra-
fowano, pozostawiono na 24 h w 4ºC i ponownie 
wykonano zdjęcia.

Test pojemności dawki
Do uzyskanej F wprowadzano różne ilości sub-

stancji czynnej B. Zastosowano następujące pro-
porcje objętościowe formulacji i produktu leczni-
czego: 8:2 (co odpowiada 1 mg Budesonidum), 6:4 
(2 mg), 4:6 (3 mg) i 2:8 (4 mg). Każdą mieszaninę 
przygotowano w objętości 10 ml w probówkach 
typu Falcon. Uzyskane preparaty przechowywano 
w temperaturze pokojowej i w 4ºC. Obserwowano 
zmiany w rozwarstwieniu. W dniu rozpoczęcia 
eksperymentu oraz w dniach 1, 7, 16 i 24 wyko-
nano zdjęcia dokumentujące zmiany w strukturze 
badanych formulacji.

Test powlekania
W celu oceny właściwości adhezyjnych uzy-

skanych preparatów wykonano test powlekania. 
Wykorzystano mikroskopowe szkiełka podsta-
wowe, które ustawiono pod kątem 45º, naniesiono 
na nie preparaty w objętości 100 µl i mierzono 
czas, w jakim badana próbka pokona odcinek 1, 
2 i 3 cm oznaczony na szkiełku podstawowym. 
Do testu wykorzystano: F, F+B (6:4), B oraz jako 
kontrole: wodę i 0,9% roztwór NaCl do iniekcji 
(Polpharma).
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Pomiar pH, ciśnienia osmotycznego 
i lepkości
Pomiary pH wykonano za pomocą pehametru 

HANNA edge dla preparatów F i F+B (6:4) bezpo-
średnio po przygotowaniu oraz B. Dodatkowo for-
mulację Steroid i jej połączenie z substancją czynną 
zbadano po 8, 14, 21 i 30 dniach przechowywa-
nia w temperaturze pokojowej i w 4ºC. Na podsta-
wie pomiarów określono zmianę pH po 30 dniach 
przechowywania we wskazanych warunkach 
(ΔpH). Pomiar ciśnienia osmotycznego preparatu 
F wykonano za pomocą osmometru MARCEL Os 
3000. Natomiast badanie lepkości przeprowadzono 
z użyciem lepkościomierza Brookfield LV DVTT dla 
preparatów F i F+B (6:4) bezpośrednio po przygo-
towaniu oraz B. We wszystkich powyższych ozna-
czeniach postępowano zgodnie z ogólnie przyję-
tymi standardami i sztuką.

Wyniki

Emulsyjne postacie leku o zwiększonej lep-
kości do stosowania wewnętrznego umożliwiają 
podanie substancji czynnych nierozpuszczalnych 
w wodzie. Dodatkowo ich efekt powlekający, który 
zapewnia przedłużone działanie w miejscu poda-
nia, pozwala stosować zmienne stężenia substancji 
leczniczych [6]. Eozynofilowe zapalenie przełyku 
jest przewlekłą chorobą zapalną o podłożu immu-
nologicznym. Leczenie opiera się na stosowaniu 
odpowiedniej diety oraz miejscowym (inhalacje) 
lub ogólnoustrojowym podaniu glikokorykosero-
idów. Brak na rynku farmaceutycznym preparatów 
o przedłużonym działaniu do stosowania miejsco-
wego w przełyku generuje zapotrzebowanie na tego 
typu postacie leku [7]. Formulacja Steroid powstała 
w celu zapewnienia dłuższego czasu przebywania 
substancji leczniczej w przełyku i może pozwo-
lić na uzyskanie skutecznego leczenia choroby 
przy zmiennych dawkach glikokortykosteroidów. 
W czasie badań korzystano z dwóch składowych: 
finalnego preparatu Steroid i substancji czynnej 
Budsonidum. Opracowano emulsyjną formulację 
o zwiększonej lepkości oraz korzystano z preparatu 
Nebbud jako źródła substancji leczniczej. Pacjent 
po dokładnym wymieszaniu F, łączy ją z B (Neb-
bud 0,5 mg/ml, amp. po 2 ml) (rycina 1). W niniej-
szej pracy zwrócono szczególną uwagę na właści-
wości fizykochemiczne oraz trwałość preparatów 
w zależności od warunków przechowywania. 
Badaniom poddano zarówno formulację Steroid, 
jak i jej mieszaninę z Budsonidum. Analizę wyko-
nano w temperaturze pokojowej i w 4ºC. W dal-
szych badaniach planowana jest ocena właściwości 
fizykochemicznych formulacji Steroid w tempe-
raturze zbliżonej do temperatury ludzkiego ciała 
(36,6ºC), co wniesie istotne informacje o zachowa-
niu się uzyskanej formulacji u pacjentów.

Formulacja Steroid – ogólna 
charakterystyka fizykochemiczna
Uzyskana w warunkach recepturowych uni-

kalna formulacja Steroid jest płynną, emulsyjną 
postacią do stosowania wewnętrznego. W tabeli 1 
zebrano podstawowe informacje charakteryzu-
jące właściwości fizykochemiczne formulacji. 

Tabela 1. Charakterystyka formulacji Steroid.
Table 1. Characteristics of the Steroid formulation.

Właściwości fizykochemiczne Wskazówki dla pacjenta

Lepkość 
[cP]

pH
Osmolarność
[mOsm/kg]

Objętość 
[ml]

Kolor Rozwarstwianie Dawkowanie Przechowywanie Aplikacja
Termin 

ważności

924,0 4,30±0,02 195,0±4,0 200,0 jasnożółty brak
3 ml formulacji + 2 ml Nebbud

(0,5 mg/ml),
2 razy dziennie

W chłodnym 
miejscu (2-8ºC)

Zmieszać 
przed użyciem 

(wytrząsać)
30 dni

Rycina 1. Formulacja Steroid. Pacjent przed użyciem sporządza preparat 
leczniczy poprzez wymieszanie formulacji Steroid z lekiem Nebbud 
(Budesonidum 0,5 mg/ml, amp. 2 ml; Teva Pharmaceuticals Polska).
Figure 1. Steroid formulation. The patient prepares the medicinal 
preparation before use by mixing the Steroid formulation with Nebbud 
(Budesonidum 0,5 mg/ml, amp. 2 ml; Teva Pharmaceuticals Polska).
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Steroid stanowi gęsty układ o jasnożółtym kolo-
rze i neutralnym, delikatnie orzechowym smaku. 
Charakteryzuje się kwaśnym pH (około 4,30), 
osmolarnością o wartości 195,0 mOsm/kg (roz-
twór hipoosomotyczny) oraz lepkością na pozio-
mie 924,0 cP. Na butelce z gotową formulacją 
Steroid umieszczane są informacje dotyczące 
warunków przechowywania oraz sposobu apli-
kacji (tabela 1).

Test cylindrowy
Za pomocą testu cylindrowego badano stabil-

ność F i F+B w różnych warunkach przechowy-
wania. Określono warunki zapewniające trwałość 
badanej formulacji. Preparaty przechowywano 
przez 31 dni w lodówce (4ºC) i w temperaturze 
pokojowej (RT). Jak pokazuje rycina 2, prepa-
raty F przechowywane w obniżonej temperaturze 
zachowują homogenność przez cały okres trwa-
nia badania. Z kolei formulacja przechowywana 
w temperaturze pokojowej charakteryzowała się 
mniejsza trwałością, jej rozwarstwienie odnoto-
wano około 16 dnia eksperymentu. W przypadku 
formulacji połączonej z substancją czynną (F+B), 
rozwarstwienie pojawiało się wcześniej, ale po 
wymieszaniu natychmiast odzyskiwała swoją jed-
norodność.

Ocena pH i lepkości

Wyniki z testu cylindrowego korespondują ze 
zmianami pH badanych preparatów (tabele 2 i 3). 

Tabela 2. Ocena pH formulacji Steroid (F) w zależności od temperatury 
przechowywania.
Table 2. Evaluation of the pH of the Steroid formulation (F) depending on 
storage temperaturę.

Czas Formulacja 
pH

4ºC RT

Start F 4,30±0,02

F + B 4,16±0,02

B 4,57±0,04

8 dzień F 4,30±0,02 4,33±0,04

F + B 4,25±0,02 4,22±0,03

14 dzień F 4,28±0,03 4,30±0,01

F + B 4,25±0,01 4,23±0,01

21 dzień F 4,28±0,02 4,18±0,01

F + B 4,26±0,01 4,21±0,01

30 dzień F 4,34±0,03 4,21±0,01

F + B 4,28±0,02 4,29±0,01

Formulacje Steroid przechowywano w 4ºC i w temperaturze pokojowej (RT). Tabela przedstawia 
wyniki oznaczania pH dla F – formulacji Steroid, F + B – formulacji Steroid z Budesonidum 
i B – Budesonidum.
Steroid formulations were stored at 4ºC and at room temperature (RT). The table shows the 
results of pH determination for F – Steroid formulation, F + B – Steroid formulation with 
Budesonidum and B – Budesonidum.

Rycina 2. Test cylindrowy. F – formulacja Steroid, F + B – formulacja Steroid z Budesonidum, RT – temperatura pokojowa. 
Przedstawiono wyniki oceny wizualnej rozwarstwienia formulacji. Zastosowano arbitralnie wyznaczoną 4-stopniową skalę: – 
brak rozwarstwienia, + rozwarstwienie niewielkie, ++ rozwarstwienie umiarkowane, +++ rozwarstwienie całkowite. Czarną ramką 
oznaczono formulacje o niezmienionej strukturze. Strzałkami zaznaczono zmiany w strukturze przygotowanych preparatów.
Figure 2. Cylinder test. F – Steroid formulation, F + B – Steroid formulation with Budesonidum, RT – room temperature. The 
results of the visual evaluation for the formulation fragmenation are presented. An arbitrarily determined 4-point scale was used: 
– no fragmenation, + minor fragmenation, ++ moderate fragmenation, +++ complete fragmenation. Formulations with unchanged 
structure are marked with a black frame. Arrows indicate changes in the structure of prepared preparations.
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Najmniejszą zmianę pH (wzrost o 0,04) pomię-
dzy 1 a 31 dniem przechowywania odnotowano 
dla formulacji pozostawionej w lodówce. W przy-
padku F przechowywanej w temperaturze pokojo-
wej zaobserwowano spadek pH o 0,09. Próbki F+B 
charakteryzowały się największym wzrostem pH 
w czasie trwania badania, niezależnie od tempe-
ratury przechowywania (o 0,12 i 0,13). W tabeli 3 
przedstawiono lepkość jaką wykazują F, produkt 
leczniczy zawierający Budesonidum (Nebbud) 
i F+B. Najwyższą lepkością na poziomie 924,0 cP 
charakteryzuje się formulacja Steroid, najniższą 
preparat zawierający B (lepkość 1,0 cP). Natomiast 
mieszanina tych dwóch składowych jest wypad-
kową obu wyników i wynosi 25,4 cP. Wyniki te 
pokazują, że gdy substancja czynna zostanie wpro-
wadzona do formulacji Steroid, to jej lepkość pod-
nosi się 25-krotnie.

Test wahadłowy
W trakcie badań zakładano, że pacjent otrzyma 

oryginalnie opracowaną formulację na miesiąc 
stosowania, będzie przechowywał ją w lodówce 
i przed każdym użyciem (2 razy dziennie) będzie 
wytrząsać, co naraża preparat na cykliczne zmiany 
temperatury. Z tego powodu przeprowadzono test 
wahadłowy. Test pozwala określić jak ekstremalne 
zmiany warunków wpływają na strukturę formu-
lacji. Test wykonano przez cykliczne przeprowa-
dzanie formulacji w stresowe, termicznie warunki 
inkubacji (sekwencja 70ºC/2 min., RT/1 min., 
x10, x20, x40 i x60). Wyniki badania przedsta-
wia rycina 3. Jak pokazują zdjęcia, bezpośrednio 
po wykonaniu doświadczenia, zarówno F+B, jak 

i sama F nie utraciły homogenności, nie zaobser-
wowano rozwarstwiania czy zmiany zabarwie-
nia. Test nie spowodował różnic w fazowaniu pró-
bek, niezależnie od liczby wykonanych cykli. Po 
24 godzinach od wykonania badania F zachował 
homogenneość, preparat F+B uległ rozwarstwieniu.

Test pojemności dawki
Na podstawie przeprowadzonych badań zapro-

ponowano, aby pacjent z EZP otrzymywał oddziel-
nie formulację Steroid i produkt leczniczy zawie-
rający Budesonidum, które łączy przed użyciem. 
Mieszanina tych dwóch składowych miałaby być 
stosowana przez pacjenta w proporcjach: 4 części 
Budesonidum i 6 części formulacji. Test pojemności 
dawki pozwolił na ocenę jak inne proporcje skład-
ników wpływają na trwałość mieszaniny. Zasto-
sowano następujące proporcje objętościowe for-
mulacji Steroid i produktu leczniczego: B1: 8:2, B2: 
6:4, B3: 4:6 i B4: 2:8. Najdłuższą stabilność zaob-
serwowano dla preparatu B1. Jednak ok. 16 dnia 
uległ rozwarstwieniu. Wraz ze zwiększaniem ilości 
substancji czynnej, próbki ulegały rozcieńczaniu, 
zmieniały się również objętości poszczególnych 
faz. Faza wodna zwiększała się wprost proporcjo-
nalnie do ilości wprowadzonej substancji czynnej.

Test powlekania
W trakcie badań wykonano również test powle-

kania, który w uproszczony sposób pozwala oce-
nić właściwości powlekające uzyskanej formula-
cji. Test wykonano w warunkach laboratoryjnych 
na mikroskopowych szkiełkach podstawowych. 
Oceniano czas i przebytą przez preparat drogę 

Tabela 3. Ocena właściwości adhezyjnych formulacji Steroid.
Table 3. Assessment of adhesive properties for Steroid formulations.

Parametry B F F+B H2O NaCl

Test powlekania

Droga powlekania

1 cm

Czas [s] ok. 1 sekundy

38±3 2±1

ok. 1 sekundy ok. 1 sekundy2 cm 134±13 5±2

3 cm 407±9 11±4

Pomiar lepkości

Lepkość [cP] 1,0 924,0 25,4

Pomiar pH

ΔpH
4ºC -0,04 0,09

RT -0,12 -0,13

Ocena wizualna

Rozwarstwienie - - +

Tabela przedstawia czas, w którym formulacja powlekała powierzchnię o długości 1 cm, 2 cm i 3 cm szkiełka ustawionego pod kątem 45º. B – Budesonidum, F – formulacja 
Steroid, F + B – formulacja Steroid z Budesonidum, H2O – woda do iniekcji, NaCl – 0,9% chlorek sodu do iniekcji, RT – temperatura pokojowa. ΔpH: różnica pomiędzy t0-t30, 
rozwarstwianie: + widoczne, – brak.
The table shows the time which the formulation needed to coat a 1 cm, 2 cm and 3 cm surface of microscopic slide, set at an angle of 45º. B – Budesonidum, F – Steroid 
formulation, F + B – Steroid formulation with Budesonidum, H2O – water for injection, NaCl – 0,9% sodium chloride for injection, RT – room temperature. ΔpH: difference 
between t0-t30, fragmentation: + visible, – missing.
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powlekania. Wyniki mogą być pomocne w zro-
zumieniu zachowania się preparatu w przełyku po 
aplikacji przez pacjenta. W teście uwzględniono F, 
F+B, B oraz wodę i 0,9% roztwór NaCl do iniekcji. 
Jedynie formulacja Steroid i jej mieszanina z gli-
kokortykosteroidem charakteryzują się tworze-
niem powłoki na szkle, która jest pozostałością po 
spływającej kropli danego preparatu. W tabeli 3 
przedstawiono różnice w czasie potrzebnym na 
pokonanie odcinka o długości od 1 do 3 cm przez 
jedną kroplę badanej substancji. Formulacja Steroid 
potrzebuje najwięcej czasu na przebycie wyznaczo-
nego odcinka (ok. 6,5 minuty). Produkt gotowy do 
aplikacji przez pacjenta przemierza ten sam odci-
nek w około 11 sekund, natomiast preparat czy-
stego Budesonidum w ciągu sekundy, podobnie 
jak woda i roztwór chlorku sodu. Zatem poprzez 
połączenie substancji leczniczej z formulacją Ste-
roid można założyć, że kilkunastokrotnie wydłuży 
się czas przebywania leku na błonie śluzowej prze-
łyku. Otrzymane wyniki korespondują z wyni-
kami lepkości, w których formulacja charakte-
ryzuje się najwyższą lepkością, jej mieszanina 
z produktem Nebbud niższą, a najmniejszą sam 

produkt leczniczy. Jak pokazuje tabela 3, zasto-
sowanie przez pacjenta Budesonidum, wprowa-
dzonego do oryginalnie opracowanej formulacji 
Steroid, może pozwolić na uzyskanie przedłużo-
nego działania substancji leczniczej na błonie ślu-
zowej przełyku.

Dyskusja i wnioski

Jedną z najczęściej przygotowywanych w aptece 
otwartej postaci leku jest forma płynna. Preparaty 
doustne najczęściej zawierają jedną lub kilka sub-
stancji czynnych i mają formę roztworów, emulsji 
lub zawiesin. Przygotowując lek recepturowy, far-
maceuta zobowiązany jest dołożyć szczególnej sta-
ranności w dobór substancji pomocniczych i przy-
gotowanie formulacji zgodnie z rekomendacjami 
farmakopealnymi [1]. Spośród składowych pomoc-
niczych, które wykorzystywane są do sporządza-
nia płynnych leków recepturowych do stosowania 
wewnętrznego stosuje się substancje zwiększa-
jące lepkość. Najczęściej są to naturalne polisa-
charydy (guma arabska, alginian sodu, skrobia, 
guar), pochodne celulozy (hydroksyetyloceluloza, 

Rycina 3. Test wahadłowy. F – formulacja, F + B – formulacja z Budesonidum, RT – temperatura pokojowa. Formulacje cyklicznie 
poddawano gwałtownym zmianom temperatury (70ºC przez 2 minuty i RT przez 1 minutę) odpowiednio 10, 20, 40 i 60 razy. 
Przedstawiono wyniki oceny wizualnej rozwarstwienia formulacji. Zastosowano arbitralnie wyznaczoną 4-stopniową skalę: 
– brak rozwarstwienia, + rozwarstwienie niewielkie, ++ rozwarstwienie umiarkowane, +++ rozwarstwienie całkowite. Strzałkami 
zaznaczono zmiany w strukturze przygotowanych preparatów.
Figure 3. Pendulum test. F – Steroid formulation, F + B – Steroid formulation with Budesonidum, RT – room temperature. The 
formulations were periodically exposed to rapid temperature changes (70ºC for 2 minutes and RT for 1 minute) 10, 20, 40 and 
60 times, respectively. The results of the visual evaluation for the formulation fragmentation are presented. An arbitrarily 
determined 4-point scale was used: – no fragmentation, + minor fragmentation, ++ moderate fragmentation, +++ complete 
fragmentation. Arrows indicate changes in the structure of prepared preparations.
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karmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza), 
syntetyczne polimery (karbomer, alkohol poli-
winylowy) oraz substancje nieorganiczne (bento-
nit, krzemionka koloidalna) [8]. Istotną klinicznie 
cechą uzyskiwanych postaci leku o zwiększonej 
lepkości do stosowania wewnętrznego jest wła-
ściwość powlekania, zwiększonego miejscowego 
osadzania substancji czynnej, jak również możli-
wość podawania, np. w przypadku emulsji, sub-
stancji czynnych nierozpuszczalnych w wodzie. 
Efekt powlekający formulacji emulsyjnych warun-
kuje równocześnie przedłużone działanie substan-
cji czynnej w miejscu podania, pozwala również 
niekiedy stosować zmienne dawki leku [3]. Cha-
rakterystyka fizykochemiczna formulacji recep-
turowych o zwiększonej lepkości rozszerza możli-
wości miejscowego stosowania znanych substancji 
leczniczych, sprzyja tym samym leczeniu pacjen-
tów o szczególnych wskazaniach klinicznych.

W ostatnich latach wzrasta zachorowalność na 
eozynofilowe choroby przewodu pokarmowego. 
Choroby dotyczą głównie przełyku, choć również 
spotykana jest lokalizacja w żołądku, jelicie cien-
kim oraz grubym. EZP jest przewlekłą chorobą 
zapalną o podłożu immunologicznym. Leczenie 
pacjentów opiera się na podawaniu inhibitorów 
pompy protonowej, glikokortykosteroidów, sto-
sowaniu odpowiedniej diety. W zaawansowanych 
stadiach choroby, kiedy powstają zwężenia prze-
łyku, stosuje się również leczenie endoskopowe. 
W klinikach brakuje skutecznych postaci leku do 
stosowania miejscowego w przełyku chorych [5]. 
W piśmiennictwie opisywane są próby stosowa-
nia wybranych formulacji doustnych z glikokor-
tykosteroidami opartych np. na gumie ksantano-
wej, guarze, metylocelulozie, miodzie, sukralozie, 
ksylitolu. Prace charakteryzują właściwości fizy-
kochemiczne formulacji, dostępność farmaceu-
tyczną glikokortykosteroidów oraz podają wstępne 
obserwacje kliniczne relacjonujące efekty lecze-
nia pacjentów, które są obiecujące [9–13]. Bada-
nia wskazują, że miejscowe podawanie gliko-
kortykosteroidów jest dobrze tolerowalne przez 
pacjentów. Z ostatnich publikacji na uwagę zasłu-
guje praca Casiraghi i wsp. [9] charakteryzująca 
mukoadhezyjną formulację z Budesonidum opartą 
na wykorzystaniu przede wszystkim wielkoczą-
steczkowego polisacharydu – gumy ksantanowej 
(GK) oraz galaktomannanu – guaru (GG). Badacze 
przygotowali kilka formulacji różniących się skła-
dem procentowym GK zastosowanej samodzielnie 
(1,5% i 2%) oraz GK połączonej z GG w stosunku 
wagowym 1:1 (1,5% i 2%). Oprócz składników 
zwiększających lepkość formulacje zawierały 
sacharynian sodu, glicerynę, EDTA i benzoesan 
sodu. Badacze poddali przygotowane preparaty 
testom, które pozwoliły scharakteryzować cechy 

jakościowe formulacji: właściwości reologiczne, 
siłę wstrzykiwania, mukoadhezyjność oraz pene-
trację Budesonidum do tkanek w warunkach in 
vitro. Wyniki pokazały, że dodatek gum pozwala 
na zwiększenie mukoadhezyjności formulacji. Pre-
paraty składające się z mieszaniny gum charak-
teryzowały się większą lepkością, naprężeniem 
ścinającym i zachowywały się jak ciecze pseudo-
plastyczne. Pomimo tych różnic, wszystkie pre-
paraty wymagały przyłożenia niewielkiej siły do 
wyciśnięcia formulacji ze strzykawki. Co więcej, 
wszystkie warianty wykazywały podobny czas 
zsuwania się z próbek błony śluzowej, a w rezul-
tacie na zbliżoną penetrację Budesonidum to tka-
nek. Autorzy zbadali również trwałość substancji 
czynnej w formulacji w zależności od warunków 
przechowywania. Wystawianie formulacji na dzia-
łanie światła dziennego przez 30 dni powoduje 
ponad 50% spadek zawartości glikokortykostero-
idu. Wyniki zaprezentowane przez Casiraghi i wsp. 
[9] pokazały, że zastosowanie dwóch gum może 
pomóc w modulowaniu lepkości formulacji, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego czasu 
kontaktu preparatu z błoną śluzową. Wyniki uzy-
skane w niniejszej pracy korespondują z obser-
wacjami Casiragi i wsp. [9] oraz innymi publika-
cjami [10–13]. W naszej pracy efekt powlekający, 
proadhezyjny uzyskano dzięki zastosowaniu sub-
stancji zwiększających lepkość z grupy naturalnych 
polisacharydów. Zastosowanie unikalnej kompo-
zycji opartej głównie na składowych guma arabska/
skrobia pozwala uzyskać preparat o zwiększonej 
lepkości. Jak pokazuje tabela 3 lepkość B zwiększa 
się ponad 25-krotnie w środowisku F. Zwiększone 
właściwość adhezyjne również dobrze ilustruje 
opracowany przez nas test powlekania. Jak poka-
zano w tabeli 3, F+B nawet do 11 razy wolniej poko-
nuje ten sam odcinek drogi w porównaniu z czy-
stym B, co może mieć odpowiednie przełożenie 
kliniczne. U pacjentów otrzymujących formulację 
z substancją czynną należy oczekiwać dłuższego 
w czasie oddziaływania B na przełyk. W niniejszej 
pracy wykazano jednocześnie, że uzyskana formu-
lacja Steroid jest stabilna w warunkach 4ºC nawet 
do 31 dni. Ryciny 2 i 3 wskazują na brak rozwar-
stwień formulacji przechowywanej w warunkach 
obniżonej temperatury oraz nadzwyczaj wysoką 
odporność na stres termiczny. Oryginalnie opra-
cowany test wahadłowy wykazał wysoką odpor-
ność formulacji na wahania temperatury (rycina 3). 
W trakcie dalszych prac planowa ne jest również 
wykonanie badań oceniających zachowanie się for-
mulacji Steroid w temperaturze 37ºC, co będzie 
naśladować warunki ciała pacjenta.

Niniejsza praca relacjonuje i podkreśla, że recep-
tura apteczna pozwala bezpośrednio łączyć środo-
wisko medycyny klinicznej z farmacją stosowaną. 
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Receptura pozwala uzyskiwać postaci leków, które 
są w klinikach niedostępne, opracowywać formu-
lacje, które pozwalają podawać znane leki w spo-
sób celowany, zindywidualizowany dla pacjenta. 
W chwili obecnej uzyskana przez nas formula-
cja Steroid jest podawana pacjentom z eozynofi-
lowym zapaleniem przełyku w badaniu klinicz-
nym (zgoda Komisji Bioetycznej przy Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym KB/112/2019). Wstępne 
wyniki są niezwykle obiecujące. U ponad 70% cho-
rych obserwuje się ograniczenia stanów zapalnych 
przełyku po stosowaniu formulacji Steroid z Bude-
sonidum. Podsumowując warto zwrócić uwagę, że 
wprowadzanie nowych rozwiązań leczniczych do 
klinik może również odbywać się w oparciu o kla-
syczne rozwiązania apteczne, z pominięciem roz-
wiązań ściśle utożsamianych z przemysłem farma-
ceutycznym.
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