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Резюме: Настоящият обзор представя приложението на ултразвука (УЗ) във фармацията. Това при-
ложение зависи от химичната природа и свойства на активните субстанции и помощни вещества 
използвани във фармацията.
УЗ ускорява процеса на разтваряне при лесно разтворимите вещества стотици пъти, при бавно раз-
творимите – от 10 до 30 пъти, при малко разтворимите – от 3 до 5 пъти. Количеството на разтворе-
ното вещество зависи от интензитета на ултразвука и продължителността на озвучаването. Това е 
от особено значение при използване на УЗ в редица технологични схеми и подходи във фармацията. 
В сравнение с  други методи за получаване на аерозоли (механични и химични), ултразвуковите 
устройства се отличават с редица предимства. С увеличаване интензитета на ултразвука нараства 
плътността на аерозола, а с повишаване на честотата в интервала 0,4–5 MHz – намалява размера на 
частиците.
С ултразвук могат да се стерилизират: вода, ароматни води, разтвори за външно и вътрешно прило-
жение, капки за очи, инжекционни разтвори и мази, растителни екстракти, хранителни добавки и др.
В химико-фармацевтичното производство УЗ се използва още при: избистряне и пречистване на теч-
ности, ускоряване на кристализацията, получаване на липозоми и микрокапсули, аерация (насищане 
на течност с газ) и в производството на ампули, при гама стерилизация за очистване от микроорга-
низми на субстанции и готови форми. С ултразвук работят някои измервателни уреди за скорост на 
поток и ниво на течност, миячни и сушилни апарати.
Наше проучване на обекти подбрани на случаен принцип доказа със средствата на инструменталния 
анализ, че не настъпват промени  в качествения и количествения на тритерпенови компоненти на 
растителни екстракти на видове Clinopodium L., както и в аминокиселинния състав на някои храни-
телни добавки.
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Summary: This review presents the use of ultrasound in the pharmacy.
Ultrasound accelerates the process of dissolution in slightle soluble substances undredsof times, slowly 
soluble – 10 to 30 times less soluble in – 3 to 5 times. The amount of solute depends on the intensity of ul-
trasound and duration of sound. Compared with other methods for generating aerosols (mechanical, chemi-
cal), ultrasonic devices are haracterized by a number of advantages. With increasing intensity of ultrasound 
increased the density of the aerosol, and with increasing frequency in the range of 0,4-5 MHz – reduces the 
size of the particles.
With ultrasound can be sterilized: water, aromatic water, solutions for external and internal administration, 
eye drops, injectable solutions, ointments. The number of damaged cells increased with time in logarithmic 
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В химико-фармацевтичното производство УЗ 
се използва още при: избистряне и пречистване 
на течности, ускоряване на кристализацията, по-
лучаване на липозоми и микрокапсули, аерация 
(насищане на течност с газ), в производството на 
ампули.

С УЗ работят някои измервателни уреди за 
скорост на поток и ниво на течност, миячни и су-
шилни апарати. [15, 20]. Озвучаването на микро-
организмите преди прилагане на дизенфенцира-
щи вещества повишава чувствителността им към 
тези вещества и дава възможност значително да 
се намали тяхното количество. [7, 9]

УЗ често се използва за подобряване добива на 
липиди и протеини от растителни семена, като со-
ята и други маслодайни семена. [21]

Както е известно в зависимост от честотата (ν) 
на механичната вълна различаваме:

инфразвук (ИЗ): ν< 20 Hz, 
звук: 20 Hz ≤ ν ≤ 20 kHz, 
ултразвук (УЗ): ν > 20 kHz
УЗ притежава същите вълнови свойства, както 

звука: пречупване, отразяван, дифракция, интер-
ференция, поглъщане. Поради малките геомет-
рични размери на пиезокристалите и голямата 
честота на УЗ, той се разпространява като тънък 
сноп в пространството.

Инфразвукът, звукът и УЗ се разпространяват 
с еднаква скорост в една и съща среда, т.е. ско-
ростта на разпространение не зависи от честотата 
на трептене на частиците. Тя зависи от физични-
те свойства (плътност, температура, еластичност 
и др.) на средата, в която се разпространяват. Тези 
свойства на фармацевтичните субстанции са оп-
исани във фармакопеите и се съобразяват при из-
ползване на УЗ.

Разтварянето е физико-химичен процес, про-
тичащ между твърдата и течната фаза, водещо до 
превръщането на твърдото вещество в разтвор, 
което включва едновременно процесите солвата-
ция (хидратация) и разрушаване на кристалната 
решетка. Познаването на този процес е от особе-
но значение при използване на УЗ при изготвяне 
на различни лекарствени форми.

Високочестотните трептения на УЗ предизвик-
ват вихрови течения около всяка твърда частица, 
които разместват течността с дифундиралото 
около нея вещество. При по-висок интензитет на 
УЗ, под действие на променливото по знак зву-
ково налягане, течността прониква в пукнатините 
и капилярите на твърдата фаза, а техният брой, 
размери и дълбочина се увеличават. Всичко това 
ускорява разтварянето и може да намери прило-
жение в производството на лекарства. Проучване 
показва, че УЗ ускорява процеса на разтваряне 
при лесно разтворимите вещества стотици пъти, 
при бавно разтворимите – от 10 до 30 пъти, а при 
малко разтворимите – от 3 до 5 пъти.

Например, за получаването на йодна тинктура 
по обикновения начин са необходими денонощия, 
а с помощта на УЗ това става за 30 минути.  Въз-
действието с УЗ съкращава времето за получава-
не на 10%-ен воден разтвор на захар от 60 секун-
ди на 6 секунди, а 20% воден разтвор на C4SO4 
– от 300 секунди на 10 секунди. [5, 6]

Количеството на разтвореното вещество зави-
си от интензитета на УЗ и продължителността на 
озвучаването. Над една прагова стойност на ин-
тензитета (началото на кавитацията) скоростта на 
разтваряне нараства и доближава своя максимум. 
При постоянен интензитет количеството на раз-
твореното вещество нараства линейно с времето 

law, which in theory means that all cells will be destroyed after infinitely long time of dubbing.
Ultraphonophoresis is comparable in performance to the injection and has several advantages over it. In the 
chemical-pharmaceutical production ultrasound is also used in: clarification and purification of fluids, ac-
celerate the crystallization, the receipt of liposomes, microcapsules, aeration in the production of ampoules. 
With some work ultrasonic instrumentation for flow and level of liquid washing and drying machines. Our 
study demonstrated that the changes don’t occur by means of instrumenyal analysis in terms of triterpenic 
compound and Ursolic acid, of extracts of species plant Clinopodium L. And amino acids compounds in 
some food supplements.
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на озвучаване. С помощта на УЗ и на повърхност-
но активни и хидрофобни вещества е възможна 
солюбилизацията на мастно разтворими витами-
ни, стероиди, етерични масла, смоли, барбитура-
ти и др. [6, 7]

При озвучаване се разрушават или инакти-
вират и много вируси, включително вирусът на 
полиомиелита (при 450 kHz, за 3-5 минути) и ен-
цефалита. Имуногенните свойства на вируса на 
енцефалита се запазват при инактивиране с УЗ. 
При вируса на петнистия тиф това може да се по-
стигне даже при озвучаване само 1 секунда (при 
честота 500 kHz).

Общо при озвучаване на течности, които съ-
държат причинители на инфекциозни заболя-
вания, не винаги се получава пълна стерилност. 
Върху ефикасността на стерилизацията с УЗ вли-
яе вискозитетът на течността, а в някои случаи и 
формата на резервоара, както и редица други фак-
тори. [7, 9, 17]

Разрушителното действие на ултразвуковите 
трептения има редица приложения, едно от които 
е получаването от клетките на ферменти, ендото-
ксини, антигени и на други биологично активни 
вещества в строго стерилни условия и при срав-
нително ниска температура. [5, 8] По такъв начин 
през 1946 година е получен ендотоксинът на при-
чинителя на коклюша. След кратко озвучаване на 
коклюшни бацили във физиологичен разтвор при 
честота 650 kHz под микроскоп лесно се виждат 
разрушените остатъци от бацилните клетки. След 
като се центрофугират остатъците, течната част 
на озвучената суспензия има явно токсично дейст-
вие – инжекция с обем 0,5 cm3 приложена върху 
мишки причинява 100% гибел на тези животни. 
Съхраняван на студено този препарат загубва ток-
сичните си свойства, като напълно запазва свой-
ството си да създава имунитет срещу токсина на 
коклюша. При по-продължително озвучаване на 
микробната суспензия препаратът загубва както 
токсичните, така и имуногенните си свойства, 
понеже в такъв случай ултразвуковите трептения 
разрушават не само микробните клетки, но и мо-
лекулите, които са били носители на цените ка-
чества на препарата. Проведени са наблюдения на 
отделни бактерии под микроскоп и е установено, 
че под действието на ултразвука те биват разкъс-

вани и съдържанието на клетките им се разлива в 
околната среда. Явно е, че ултразвуковата енергия 
би могла да бъде използвана за унищожаването 
на вредните за нас микроорганизми във водата, 
млякото и хранителните продукти. Това обаче е 
свързано с много трудности. Важна последица от 
въздействието на УЗ върху микроорганизмите е 
тази, че получената течност, в която се е разляло 
съдържанието на микробите и вирусните клет-
ки, има свойството да оказва противодействие на 
самите организми, от които тя произхожда. Това 
означава, че ако имаме тифозни бацили в дадена 
течност и ги подложим на ултразвуково действие, 
те биват разкъсани и унищожени и ако вземем от 
тази течност, където са остатъците от микроорга-
низмите и инжектираме известно количество от 
нея в здраво животно, последното не се разболя-
ва при попадането на жизнеспособни бацили в 
него. Следователно животното добива имунитет 
против болестта. Ето как се появява нов начин за 
производството на серуми. [7-19]

Понеже микроорганизмите, за които гово-
рим, са много малки, затова и вълните, с кои-
то се действа върху тях, трябва да бъдат много 
къси, т.е. честотата на УЗ трябва да бъде много 
голяма. В зависимост от това действието на УЗ 
върху различните по големина микроорганизми е 
различно. Например, когато УЗ има честота 4600 
kHz, тифозните бактерии биват унищожавани, 
докато стрептококите се засягат само частично. 
Интересно е също, че такива деструкции стават в 
течности, където има разтворени газове. От това 
следва, че кавитацията, която става в течността, 
е от съществено значение за този унищожителен 
процес. Тук трябва да припомним, че в местата 
на ултразвуковите върхове на стоящите вълни 
стават окислителни процеси, което е от значение 
за действието на този процес върху бактерията в 
зависимост от нейния вид. Ако бактерията има 
лесно окислима обвивка, ще имаме по-интензив-
но разрушително действие. Важно е и действието 
на мигновената висока температура, развиваща се 
в местата на кавитацията върху микроорганизма. 
Според това следва да се повтори, че начинът, по 
който ултразвуковата енергия ще действа върху 
микроорганизмите, зависи от нейната мощ и от 
редица други условия – дължина на вълната, на-
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личност на газове в течността и др. [13-19]
Ултразвуковите трептения действат разруши-

телно върху клетъчната структура на някои ми-
кроорганизми – парамеции, инфузории и др. При 
увеличение на външното налягане озвучаването 
не оказва никакво влияние върху клетките и тъ-
каните, даже и при голяма продължителност на 
действието. При такива условия явлението кави-
тация също липсва. [10-13]

Процесът на озвучаването действа разруши-
телно и на микробите. Разкъсването на микроб-
ните клетки има вид на случайно явление. Наред 
с разкъсани микроби могат да се видят и съвсем 
неповредени. Разрушителното действие на ул-
тразвуковите трептения зависи от структурата 
на клетъчната обвивка и от концентрацията на 
микробите. Например, при озвучаване на суспен-
зия от туберкулозни бацили тя не става стерилна. 
Слаба устойчивост при озвучаване обаче имат ди-
зентерийните и антраксните бацили. За пълното 
разрушаване на чревни бактерии е необходимо 
по-интензивно озвучаване. [11, 14]

Когато кръвта се озвучава, тя се хемолизира, 
обаче при големи концентрации на еритроцитите 
(~105 в 1 mm3) този процес протича извънредно 
бавно. При малки концентрации почти всички 
еритроцити се разрушават за съвсем кратко вре-
ме.

Главният и най-продължителен етап от прера-
ботката на растителни суровини е екстракцията. 
Използването на УЗ я интензифицира значително, 
като води не само до скъсяване на продължител-
ността, но и до увеличаване добива на продукци-
ята. Използването на УЗ ускорява екстракцията, и 
скъсява  продължителността и увеличава добива 
на продукцията.

С помощта на УЗ в честотния интервал 20 kHZ 
– 1 MHz могат да се извличат всички известни би-
ологичноактивни вещества, продуцирани от рас-
тенията. [4]

Екстракцията при растителни суровини се 
състои от две фази: осмотично набъбване на клет-
ката и диализа. Обикновено се  екстрахира сух 
материал. Набъбването отнема средно от 4 до 6 
часа. Продължителността зависи от скоростта на 
изтласкване на въздуха от клетката.

Въздействието с УЗ увеличава значително ско-

ростта на проникване на течностите в растителни-
те материали, поради капилярната им структура. 
Този ефект, наречен звукокапилярен, се обяснява 
с увеличаване на капилярното повишение на теч-
ността под действие на УЗ. Звукокапилярният 
ефект не само ускорява изтласкването на мехур-
четата въздух, но създава условия и за разтваряне-
то му в течностите. В резултат на това времето за 
набъбване се скъсява значително. Например: ако 
при обикновени условия за набъбване на треви са 
необходими около 2 часа, а за корени – около 6-8 
часа, то тези времена при 10 минути озвучаване 
се скъсяват до 30 минути.[4,5,6]

Предимствата на екстракцията с УЗ на биоло-
гичноактивните вещества от животински сурови-
ни са: намалена продължителност от 10 до 1000 
пъти; увеличен добив и провеждане без нагрява-
не, което е особено важно при термолабилните 
вещества. Преминавайки през хомогенизираните 
тъкани, интензивната ултразвукова вълна предиз-
виква раздробяване на клетъчните фрагменти и 
техните агрегати в още по-голяма степен. Това 
се дължи на триенето им с турбулентните пото-
ци, възникващи при издуване и затваряне на ка-
витационните мехурчета, а също и на различните 
ускорения, които частици на тъкани получават в 
различни точки.[7,8,9,10]

Друга причина за интензифициране е значи-
телното увеличаване на проницаемостта на кле-
тъчните мембрани при озвучаване. То е резултат 
от трептенето на мембраните под действие на УЗ, 
при което тяхната площ се променя периодично. 
В момента на всестранно опъване дебелината на 
мембраната се намалява, а нейната проницаемост 
се увеличава. В момента на свиване разстоянието 
между съседните клетки нараства, те се отделят 
една от друга, а контактната им повърхност на 
екстрагента нараства още повече и поради задър-
жането на огромен брой кавитационни мехурче-
та. Трептенията водят до критични натоварвания 
на мембраната, както и до изтъняване на дифузи-
онния слой от двете ú страни и до нарастване на 
концентрационния градиент. В такъв момент най-
слабото място на мембраната се разкъсва и вътре-
клетъчното съдържание се излива навън. Извли-
чането на лекарствените вещества от растителни 
суровини е благодарение на тяхната способност 
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да проникват през течни, твърди и газообразни 
вещества. Поради високата честота на трептения-
та, процесът на извличане се улеснява и ускорява 
в резултат на частичното разрушаване на клетъч-
ните стени. Освен това по време на извличането 
се отделя топлина, която ускорява дифузионните 
процеси. [9, 10, 12]

Ултразвуковият метод намира все по-широко 
приложение при производството на фитопрепа-
рати. Установено е, че някои биологично активни 
вещества претърпяват деструктивни промени при 
обработване с ултразвукови вълни. Например, 
при извличане на алкалоидите от хинови кори е 
установено, че те се разграждат, ако извличането 
продължава повече от 25 минути. [14, 16]

С помощта на УЗ се получават адреналин от 
надбъбречната жлеза, пепсин от стомах, лидаза от 
семенници, цитохром С от сърдечен мускул и др.

Приложението на УЗ за диспергиране, както и 
големината на частиците или капчиците на лекар-
ствените вещества в състава на емулсии, суспен-
зии, линименти, аерозоли и други лекарствени 
форми определят в голяма степен скоростта на 
резорбцията в тъканите, фармакокинетичната ак-
тивност и терапевтичните им свойства.

Основният проблем при стерилизацията се 
състои във високата жизнеспособност и голямото 
разнообразие на микроорганизмите от една стра-
на, а от друга – в термолабилността на много ле-
карствени вещества и лекарствени форми (емул-
сии, суспензии и др.)

С ултразвук могат да се стерилизират: вода, 
ароматни води, разтвори за външно и вътрешно 
приложение, капки за очи, инжекционни разтвори 
и мази, растителни екстракти, хранителни добав-
ки и др.[11,12,13]

Стерилизиращият ефект на УЗ се проявява над 
определена стойност на интензитета в зависи-
мост от вида на микроорганизмите. С електронна 
микроскопия е установено, че при нарастване на 
интензитета първоначално се деформират клет-
ките, после се увреждат мембраните, става изти-
чане на част от съдържимото, откъсване на части 
от клетката и пълно изливане на съдържимото. 
Броят на разрушените клетки нараства с времето 
по логаритмичен закон, което на теория означава, 
че всички клетки ще бъдат разрушени слез без-

крайно дълго време на озвучаване. [6, 7] На прак-
тика почти пълна стерилизация се получава още 
в началото на кавитацията, когато започва масово 
разрушване на бактериите. Висока степен на сте-
рилизация се постига чрез вариране на времето 
и особено интензитета на озвучаването. Счита 
се, че УЗ действа стерилизиращо при интензитет 
5 kW/m2 при всякакви честоти. Нарастването на 
честотата също ускорява ефекта, тъй като увели-
чава ускорението на частиците.

Бързите трептения, които предизвикват ул-
тразвуковите вълни в средата, през която преми-
нават, засягат цялостно елементите на тази среда. 
Не остават настрана и най-малките организми 
- бактериите, бацилите и още по-малките виру-
си. Ултразвуковата енергия, която се проявява 
не само със своето механично действие, но и с 
всички последици от него, отделянето на топлина 
и кавитацията с всички сложни процеси, които я 
последват, засягат в  различна степен и малките 
организми, които се намират главно в течностите. 
Голямо е разнообразието на фармацевтични и коз-
метични продукти, които се базират изцяло или 
частично на емулсии. Извесно е емулгиране на 
петрол  във вода  с помощта на лабораторни мето-
ди. Системата се състои от няколко ултразвукови 
процесори до 16000 вата, като всеки, предоста-
вя необходимия капацитет за да я характеризира 
като ефективен метод на производство, получат 
се фино диспергирани емулсии в непрекъснат по-
ток или в дадена партида. Постигнатите резултати 
са сравними с извесните с най-високо налягане. В 
допълнение към тази висока ефективност при не-
прекъснато емулгиране, проучване установява, че 
ултразвукови те устройства изискват много ниска 
издръжка и са твърде достъпни за работа и лесно 
се почистват. Ултразвуковата мощност се регу-
лира и може да бъде адаптирана към определени 
продукти.[22-31] Емулсиите са дисперсии на две 
или повече несмесими течности. С високо интен-
зивен ултразвук се доставя  енергия  необходима 
да се разпръсне  течната фаза в малки капчици 
във втората фаза (непрекъсната фаза) фиг. 1. С 
цел да се стабилизират ново сформираните кап-
чици на разпръснатата фаза срещу срастване се 
използват, емулгатори (повърхностно активни ве-
щества, ПАВ) и стабилизатори, които се добавят 
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към емулсията. Стабилизаторите водят до подо-
бряване на смущенията при постоянна енергийна 
плътност.[20, 31,32,33]

фиг. 1 Емулсия след включване на високо интензивен 
ултразвук. Разпространяване на течната фаза във 
втората непрекъсната фаза.

Eмулсии в масло - вода и вода - масло, пока-
заха, че има връзка между енергийна плътност и 
размер на капката (напр. Sauter диаметър) фиг. 2. 
Налице е ясна тенденция за по-малки капчици с 
размер от повишаване на енергийната плътност. 
На подходящи нива на енергийна плътност, УЗ  
може да постигне среден размер на капката под 
1 микрон (микроемулсия).[30, 31, 32, 33] Глав-
ното действие в този случай е разрушително, но 
има случаи, когато вместо да последва убиване на 
тези едноклетъчни организми, настъпва обратно-
то. Те започват да се размножават много по-бързо. 
Внимателните наблюдения върху благоприятното 
влияние на ултразвука за развитието на някои бак-
терии показват, че обикновено това става, когато 
даден вид бактерия се постави в благоприятни за 
развитие условия, започва бързо размножаване, 
при което се получават видими с око колони от 
нея. Ако в дадена среда има няколко вида бакте-
рии, всеки от тези видове образува свои колонии, 
които се виждат като различно оцветени петна 
върху средата, където имат храна. Това групира-
не на милиони бактерии в отделни гнезда забавя 

тяхното развитие и ако такива колонии бъдат под-
ложени на ултразвуково действие, УЗ ги разкъсва. 
Отделните бактерии и бацили се отделят от ко-
лоната и започват бързо да се размножават, като 
образуват нови колони. [11-18]

Близък механизъм на действие на УЗ при сте-
рилизация е на пълен при принципа на стерили-
зация – гама стерилизация. Наше проучване със 
средствата на инструменталния анализ доказа, 
че не настъпват доказуеми промени в състава 
на растителни екстракти преди и след гама- сте-
рилизация, (фиг. 3 и фиг. 4), където са показани 
УВ и Мас спектри на тритерпенови компоненти 
(напр. урсолова киселина). Беше доказано, че те 
не променят своя профил след обработването им 
с гама- лъчи, което е проведено с оглед очистване 
от микрофлора.

фиг. 3 УВ спектър на изолирана фракция от 
тритерпенови сапонини, съдържащи се в растителен 
екстракт от видове Clinopodium

фиг. 4 Мас спектър на изолирана фракция на ursolic 
acid от растителен екстракт на видове Clinopodium

(1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hy-
droxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,
10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic 
acid
фиг. 5 Структура на Ursolic acid ( урсолова киселина)

фиг. 2 Графична зависимост между степента на 
ултразвукова интервенция и плътност и размер на 
капката в емулсията.
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При подходящ режим на гама- стерилизацията 
проведохме проучване върху химичното поведе-
ние на четири вида хранителни добавки съдържа-
щи аминокиселини, които се разпространяват на 
българския пазар и не се откри промяна в химич-
ния състав на продуктите преди и след процеду-
рата.[1, 2, 3] Приложението на УЗ в медицината 
и фармацията има своето място но е необходимо 
да се извършат още редица проучвания с оглед по 
широкото му приложение. 
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