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Streszczenie
Wstęp. Infekcje dróg rodnych należą do najczęściej diagnozowanych schorzeń kobiecych. Leczenie polega 

zazwyczaj na miejscowym stosowaniu antybiotyków lub innych środków ograniczających rozwój infekcji, a także 
substancji przeciwzapalnych. Wśród aktualnie prowadzonych badań, zmierzających do uzyskania nowych dopo-
chwowych postaci leku, na uwagę zasługują prace dotyczące hydrożeli termowrażliwych. Dzięki unikalnej zdol-
ności do zwiększania lepkości pod wpływem temperatury ciała, preparaty na ich bazie można łatwo aplikować 
w formie płynnej, dzięki czemu dokładnie wypełniane jest miejsce leczone. Następnie, pod wpływem temperatury 
ciała, formulacje takie zwiększają swoją lepkość i w efekcie utrzymują się dłużej w miejscu podania, co prze-
kłada się między innymi na wzrost skuteczności leczenia. Materiał i metody. Głównym celem badań była ocena 
właściwości mechanicznych hydrożeli na bazie poloksameru 407, zawierających różne stężenia chlorowodorku 
benzydaminy (BD) (0,5 oraz 1,5%). Jako składniki dodatkowe zastosowano również dwa polimery mukoadhe-
zyjne: wysokometylowaną pektynę (PK) oraz hydroksypropylometylocelulozę (HPMC). W pierwszej kolejności 
przeprowadzono analizę reologiczną z wykorzystaniem reometru rotacyjnego HAAKETM RheoStress 1 (Thermo 
Scientific) wyposażonego w układ geometryczny typu płytka-płytka, o średnicy 35 mm. Badania obejmowały 
wykreślenie krzywych płynięcia, wykonanie testów pełzania i powrotu, jak również przemiatanie próbek amplitudą 
i temperaturą, przy stałej częstotliwości oscylacji. Uzyskane dane zostały wykorzystane do wyznaczenia punktów 
płynięcia, oceny stopnia powrotu do formy pierwotnej oraz wskazania temperatury przejścia zol-żel. Kolejnym 
etapem była analiza teksturometryczna wykonana z użyciem analizatora tekstury TA-XT2i (Stable Micro Systems). 
Wykreślone profile tekstury zostały wykorzystane do obliczenia takich parametrów, jak twardość, adhezyjność 
oraz ściśliwość. Ostatnim etapem było wyznaczenie pH oraz osmolarności żeli. Wyniki. Okazało się, że badane 
formulacje należą do układów pseudoplastycznych, rozrzedzanych ścinaniem. Krzywe płynięcia, testy pełzania 
i  powrotu sprężystego oraz badania oscylacyjne pozwoliły stwierdzić, że wzrost stężenia substancji aktywnej 
wpłynął na rozluźnienie sieci polimerowej, czego efektem był spadek lepkości. Temperatura żelowania mieściła 
się w granicach 27,2-30,3°C. Wnioski. Największą twardością, adhezyjnością oraz ściśliwością odznaczały się żele 
zawierające 0,5% chlorowodorku benzydaminy (BD) oraz dodatek HPMC. Najbardziej zbliżone pH do warunków 
fizjologicznych pochwy posiadały żele zawierające pektynę. Z kolei wszystkie formulacje posiadały osmolarność 
wyższą niż śluz pochwowy. (Farm Współ 2018; 11: 72-82)
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Abstract
Introduction. Vaginal infections and vaginitis are the most frequently diagnosed female disorders. The 

therapy most often involves local administration of antibiotics, microbicides or anti-inflammatory agents. One 
of the most important directions among currently conducted studies is focused on thermosensitive hydrogels. 
Because of their unique ability to increase viscosity at physiological temperature, these formulations can be easily 
administered in a liquid form which enables filling the cavity in which the disease is located. In the next step, 
upon the body temperature the dosage form is increasing its viscosity and as a result stays at the administration 
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site for a prolonged time which results in the increase of therapeutic efficiency. Material and methods. The main 
objective of this study was to investigate the mechanical properties of hydrogels containing poloxamer 407 with 
different concentrations of benzydamine hydrochloride (BD) (0.5 and 1.5%). As mucoadhesive components, high-
-methoxyl pectin (PK) and hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) were applied. The samples were subjected to 
rheological analyses performed with HAAKETM RheoStress 1 (Thermo Scientific) equipped with plate-plate geometry 
(diameter: 35 mm). The studies comprised flow analyses, creep and recovery tests, as well as oscillatory stress and 
temperature sweep tests at constant oscillatory frequency. The obtained results were employed to assess the yield 
stress values, sol-gel transition temperatures and the ability to recover the original sample structure. In the next 
step, the textural studies were performed with the use of texture analyzer TA-XT plus (Stable Micro Systems). From 
the obtained texture profiles parameters like hardness, adhesiveness and compressibility were calculated. In the 
last step pH and osmolality of the investigated systems were measured. Results. The obtained results indicate that 
the analyzed formulations are pseudoplastic fluids revealing shear-thinning properties. Flow curves, creep and 
recovery tests and oscillatory analyses revealed that the increase of active ingredient content resulted in loosening 
the polymer network which was observed as a decrease of viscosity values. Sol-gel transition temperature ranged 
from 27.2 to 30.3°C. Conclusions. The highest hardness, adhesiveness and compressibility were recorded for the 
samples containing 0.5% of BD and HPMC as an additive. The pH values closest to the physiological range were 
obtained for the hydrogels with pectin. Moreover, all of the investigated samples revealed higher osmolality than 
the vaginal mucus. (Farm Współ 2018; 11:  72-82)
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Wstęp
Stan zapalny narządów rodnych to jedna z  naj-

częściej spotykanych dolegliwości ginekologicznych 
[1]. Zazwyczaj jest efektem osłabienia naturalnej 
bariery mikrobiologicznej pochwy, co może prowadzić 
do zakażeń wywoływanych przez chorobotwórcze 
bakterie, grzyby lub pierwotniaki [2,3]. Za główne 
przyczyny uznaje się długotrwałą antybiotykoterapię 
oraz zaburzenia gospodarki hormonalnej, którym 
często towarzyszy zmiana odczynu środowiska pochwy 
na zasadowy [4]. Jako czynniki pośrednie można 
wymienić stosowanie niewłaściwych środków higieny 
osobistej lub używanie nieodpowiedniej bielizny. 
Niepokojące objawy występują często w czasie ciąży, 
w trakcie zastępczej terapii hormonalnej lub podczas 
stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych 
[5]. Wśród najczęściej opisywanych dolegliwości, towa-
rzyszących stanowi zapalnemu pochwy, wymienia się 
upławy, uczucie podrażnienia, swędzenie, pieczenie, 
ból oraz obrzęk [6,7].

Obecnie na rynku farmaceutycznym dostępne są 
różnego rodzaju preparaty OTC (wydawane bez recepty 
lekarskiej; ang. Over The Counter), które zwalczają 
przyczynę stanów zapalnych pochwy, usuwają nieprzy-
jemne objawy, regenerują i przywracają fizjologiczne 
funkcje błony śluzowej, jak również zapewniają odpo-
wiedni stopień nawilżenia. Do najczęściej stosowanych 

postaci należą globulki [8], kremy i żele [9] oraz tabletki 
dopochwowe [10]. Dużą popularnością cieszą się także 
probiotyki doustne lub dopochwowe, zawierające 
wyselekcjonowane szczepy bakterii kwasu mlekowego 
(Lactobacillus sp.) [11]. Popularnym preparatem jest 
również proszek do przygotowania irygacji, którego 
składnikiem aktywnym jest chlorowodorek benzy-
daminy [12]. Benzydamina to substancja zaliczana do 
pochodnych indazolu [13]. Wśród najważniejszych 
działań terapeutycznych benzydaminy wymienia się 
aktywność przeciwzapalną, działanie przeciwobrzę-
kowe, przeciwbólowe, jak również miejscowo znie-
czulające. Wykazano także aktywność antyseptyczną 
w  odniesieniu do różnego rodzaju grzybów oraz 
bakterii [14]. Obecnie benzydamina jest stosowana w 
leczeniu stanów zapalnych mięśni i ścięgien w postaci 
kremu oraz żelu. Z kolei tabletki do ssania, płyny do 
rozpylania i  płukania wykorzystywane są w  terapii 
zapaleń jamy ustnej i gardła oraz po ekstrakcji zębów 
[15]. Proszek do irygacji cieszy się dużym zaintere-
sowaniem wśród pacjentek leczących stany zapalne 
pochwy, jak również stosujących go w celu utrzymania 
odpowiedniej higieny i przyspieszenia procesu gojenia 
w  okresie poporodowym. Jednak pomimo skutecz-
ności oraz zadowalających efektów terapeutycznych, 
jako niekorzystną cechę wymienia się konieczność 
wcześniejszego przygotowania roztworu. Ponadto 




