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Naphazolin je derivátem 2-imidazolinu a také alfa-adrenergní agonista s vasokonstrikčními a 

dekongescenčními vlastnostmi. Naphazolin je používán při terapii rinitidy, sinusitidy nebo 

alergické konjunktivitidy. Pro oční a nosní podání je používán ve formě vodných přípravků. 

Naphazolin je prodáván ve velkém množství komerčně dostupných produktů, jako je 

například Coldan® Augentropfen (oční kapky). V nemocničních lékárnách se z ekonomických 

a tereapeutických důvodů dává přednost individuálně připravovaným přípravkům s 

naphazolinem. V naší práci byly analyzovány dva odlišné preparáty obsahující naphazolin

připravené ve sterilních podmínkách v nemocniční lékárně. První přípravek je složen ze dvou 

komerčně dostupných přípravků, je to směs  Coldan® Augentropfen a Okuzell® Augentropfen

v poměru 1:9. Druhý přípravek je Bor-Naphazolin Augentropfen, který je kompletně 

připravován v nemocniční lékárně. Tyto přípravky obsahují kromě  naphazolinu pomocné 

látky benzalkonium chlorid a kyselinu boritou. Cílem práce bylo testovat výše uvedené dva

individuálně připravované přípravky a prokázat jejich kvalitu za účelem zvýšení jejich 

bezpečnosti.  

Projekt zahrnoval vývoj a validaci HPLC metody pro kvantifikaci naphazolinu ve zmíněných 

přípravcích. Byla testována fotostabilita těchto přípravků a stabilita za zvýšené teploty. Pro 

selektivní a stabilitní studii naphazolinu byla vyvinuta nová HPLC metoda. Jako

nejvhodnější byla zvolena mobilní fáze methanol : triethylamin 0,05M/pH 3 (pH bylo 

nastaveno kyselinou fosforečnou) (30:70 v/v) a  BDS HYPERSIL C18 kolona s rozměry (mm) 

150x4 a velikostí částic 5µm. Tato HPLC metoda byla validována a splnila všechny 

požadavky mezinárodních autorit.



U různých druhů přípravků obou očních kapek byl stanovován obsah naphazolinu pomocí 

navržené metody. Dále bylo provedeno stanovení stability těchto přípravků, speciální důraz 

byl kladen na fotodegradační procesy vlivem světla za použití Suntestu.  

Výsledky tohoto testování byly zaznamenány a konzultovány s reprezentanty nemocniční 

lékárny. Na základě výsledků HPLC analýzy byly zhodnoceny a optimalizovány výrobní 

procesy, což přispělo ke zvýšení bezpečnosti těchto připravovaných přípravků. 




