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1 Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra:  Katedra farmaceutické technologie   

Školitel:  Doc. Pharm.Dr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 

Posluchač:  Klára Spáčilová, DiS. 

Název diplomové práce:  Izotonicko-euacidní úprava očních kapek 

Oční kapky jsou nejčastější lékovou formou pro podávání léčiv do oka. Jsou na ně 

kladeny vysoké požadavky s ohledem na mikrobiální nezávadnost, obsah pomocných 

látek a fyziologickou snášenlivost. Jedním z kritérií je osmotický tlak roztoků. 

Vhodná izotonicko-euacidní úprava složení roztoků je důležitou součástí přípravy 

očních kapek. Tato rešeršní diplomová práce je v první části zaměřena na zpracování 

dostupných informací o metodách izotonické a izotonicko-euacidní úpravy očních 

kapek. Druhá část se zabývá přehledem léčivých látek se zaměřením na jejich 

stabilitu a pH v očních kapkách. 
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2 Abstract 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové 

Department of:  Pharmaceutical technology 

Consultant: Doc. Pharm.Dr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 

Student: Klára Spáčilová, DiS. 

Title of Thesis: Buffering of eye drops 

Eye drops are the most common dosage form in drug administration to the eye. They 

should comply to the requirements for microbial quality, content of excipients and 

physiological acceptability. The osmotic pressure of the solution is one out of 

criteria. A suitable tonicity and pH adjustment are an important part of preparation of 

the eye drops. This review thesis is focused on available information on methods of 

tonicity and pH adjustment of the eye drops in the first part. The second part is 

focused on drugs overview considering their stability and pH in the eye drops. 
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3 Zadání 

Úkolem této diplomové práce je zpracování literárního přehledu dostupných 

informací o očních kapkách a jejich izotonické a izotonicko-euacidní úpravě. 

Dílčím cílem diplomové práce je shrnout metody izotonické a izotonicko-euacidní 

úpravy očních kapek. Důležitou součástí je přehled nejužívanějších léčivých látek 

vyskytujících se v očních kapkách, především se zaměřením na aktuální informace 

o jejich stabilitě v očních kapkách s ohledem na pH. 
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4 Seznam použitých zkratek a symbol ů 

c molarita (molární koncentrace) mol/l 

ČL 2009 Český lékopis 2009, Doplněk 2014  

E ekvivalent chloridu sodného g 

i van´t Hoffův korekční faktor  

K kryoskopická konstanta K·kg/mol 

Ka disociační konstanta kyselin  

pKa -logKa  

Kb disociační konstanta zásad  

pKb -logKb  

Kv disociační konstanta vody  

pKv -logKv  

LISO molární snížení teploty tuhnutí při izotonické 

koncentraci různých typů elektrolytů 

 

m molalita (molální koncentrace)  mol/kg 

M molární hmotnost kg/mol 

pH záporný dekadický logaritmus koncentrace 

oxoniových kationtů  

 

�T snížení teploty tuhnutí (kryoskopická hodnota) K 

V objem ml 

w hmotnost g 
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5 Úvod 

Lidské oko je párový orgán zraku přibližně kulového tvaru, uzpůsobený k přijímání 

světelných podnětů a jejich přeměně na nervové impulzy, které jsou vedeny do 

mozku.1 Pro člověka je zrak nejdůležitějším smyslem, uvádí se, že pomocí něj 

získáváme asi 80 % všech informací z okolí. Umožňuje vnímat světlo, barvy, tvar, 

pohyb i prostorové rozložení předmětů. 

Proto u přípravků používaných k aplikaci do oka jsou kladeny vysoké požadavky na 

sterilitu, velikost částic a obsah pomocných látek upravujících jejich vlastnosti. 

U očních přípravků je zvláště důležitá chemicky i fyziologicky vhodná acidita pro 

rozpuštěnou léčivou látku a osmotický tlak izotonický se slzami. 

Slzy jsou izotonický nebo lehce hypotonický roztok, vykazují mírně alkalické pH, 

které kolísá mezi 7,2–7,9. Z 99 % jsou tvořeny vodou, 1 % představují soli (zejména 

chlorid sodný a chlorid draselný), 0,2-0,6 % bílkoviny (albumin, globulin), dále jsou 

přítomny organické sloučeniny, jako je glukosa, aminokyseliny, tuky a v neposlední 

řadě zde nalezneme hlen a oloupané epitelie.2,3 V slzách bylo identifikováno velké 

množství enzymů, zejména lysozym a betalyzin.3 Kyselá komponenta prealbuminu 

spolu se zásaditým lysozymem udržují hodnotu pH. Osmotický tlak slz odpovídá 

0,9 % roztoku chloridu sodného, tj. fyziologickému roztoku.2 

Oční kapky jsou nejčastější formou podávání léčiv do oka. Pro snášenlivost očních 

přípravků (a zvláště vodných roztoků) při jejich aplikaci má význam koncentrace 

iontů (izohydrie) a osmotický tlak roztoků (izotonie). Tyto veličiny hrají roli 

i v permeabilitě rohovky. Optimum účinku mnoha léčivých látek je často odlišné od 

poměrů v slzách a snášení roztoků ovlivňují i různé nemoci. Vhodná izotonická, 

případně izotonicko-euacidní úprava složení roztoků je důležitou součástí přípravy 

očních kapek.4 
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6 Oční přípravky 

Oční přípravky (ocularia, ophthalmica) jsou podle Českého lékopisu 2009-Doplňku 

2014 (dále jen ČL 2009) sterilní tekuté, polotuhé nebo tuhé přípravky určené 

k podání na oční bulvu nebo spojivku, nebo ke vložení do spojivkového vaku.5 

Mohou obsahovat jednu nebo více léčivých látek a využívají se k léčbě nemoci, 

zmírnění symptomů, k diagnostickým účelům, nebo jako doplněk při chirurgických 

výkonech.6,7 Léčivé látky používané v těchto přípravcích působí buď na povrchu, 

nebo při dobré penetraci přes bariéry účinkují uvnitř oka. Některé oční přípravky 

neobsahují žádnou farmakologicky aktivní látku, příkladem jsou roztoky určené 

k výplachům oka, nebo roztoky určené ke zvlhčení suchých očí (tzv. umělé slzy).7  

Všechny látky používané pro přípravu očních přípravků musí splňovat lékopisné 

požadavky na sterilitu, nesmí nepříznivě ovlivňovat stabilitu konečného produktu 

nebo dostupnost účinných látek v místě působení.7 Odpovídající doporučení 

k zajištění těchto požadavků jsou uvedena v ČL 2009 ve stati Metody přípravy 

sterilních výrobků (kapitola 5.1.1).  Nemá-li účinná látka sama o sobě protimikrobní 

aktivitu, mohou vícedávkové oční přípravky obsahovat vhodné činidlo, přičemž jeho 

protimikrobní aktivita by měla být zachována po celou dobu užívání.6 Použité látky 

musí vyhovovat lékopisné zkoušce Účinnost protimikrobních konzervačních látek 

(kapitola 5.1.3) a musí být uvedeny v označení na obalu.8 V závislosti na použité 

konzervační přísadě mají přípravky pro běžné domácí užití limitovanou dobu použití, 

uvádějí se až čtyři týdny po otevření obalu.6, 7 

Protimikrobní přísadu neobsahují přípravky v jednodávkových obalech, ve 

vícedávkových obalech zabraňujících mikrobiální kontaminaci obsahu po otevření 

a přípravky k použití při chirurgických výkonech. Hotové oční přípravky vyhovují 

zkoušce na sterilitu (ČL 2009, kapitola 2.6.1) a jsou skladovány ve sterilních 

vzduchotěsně zabezpečených obalech.8 

Rozlišuje se několik druhů očních přípravků. Tekuté formy určené k aplikaci na 

povrch oka (oční kapky a vody, roztoky k uchovávání a ošetřování kontaktních 

čoček). Polotuhé formy se aplikují na okraj očních víček nebo do spojivkového vaku 
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(oční masti, krémy, gely), pevné formy (oční inzerty) se umísťují k povrchu oka 

a uvolňují léčivou látku po stanovenou dobu. Řadí se sem i prášky pro oční kapky 

a vody, i parenterální přípravky (např. subkonjunktivální, intraokulární, retrobulbární 

injekce).7,9 ČL 2009 zahrnuje v kapitole Obecných článků lékových forem do očních 

přípravků oční kapky, oční vody, prášky pro oční kapky a vody, polotuhé oční 

přípravky a oční inzerty. U každé lékové formy je zde uvedena jeho definice, výroba, 

způsob zkoušení a označování.5 

U očních přípravků je limitován obsah balení, pro oční kapky se uvádí nejvýše 

10 ml, pro oční vody nejvýše 200 ml a pro oční masti nejvýše 10 g.6 

6.1 Biodostupnost lé čivých látek v o čních p řípravcích 

Jeden z hlavních problémů související s léčbou očních chorob je dosažení dostatečné 

koncentrace léčivé látky v místě působení.7 Aby léčivo proniklo do nitra oka, musí 

překonat několik bariér. Jednou z nich je samotná rohovka a další například bariéra 

mezi komorovou vodou a krví.4 

 Léčiva aplikovaná do spojivkového vaku pronikají rohovkou do nitra oka z 90 % 

a jen z 10 % přes spojivku, přesto ale stav spojivky hraje důležitou roli, čím je 

spojivka prokrvenější, tím rychleji je léčivá látka odtransportována do systémové 

cirkulace.4 

 Rohovka neobsahuje cévy a skládá se z několika hydrofilních i hydrofobních vrstev. 

Vrstvy bohaté na lipidy představují významnou bariéru pro látky rozpustné ve vodě 

a naopak dovolují relativně dobrou propustnost pro látky rozpustné v lipidech.7 

Z tohoto důvodu mají nejlepší penetraci přes rohovkovou membránu látky schopné 

tvořit hydrofilní i hydrofobní formy.9 Penetrace rohovkou stoupá se zvyšující se 

koncentrací a zvyšuje ji rovněž přísada vysoce viskózních substancí (např. 

methylcelulosa, polyvinylalkohol). Tyto látky prodlužují kontakt léčiv s rohovkou, 

ale mohou i ovlivnit bariérovou funkci jejího epitelu.3 

Některé větší a hydrofilní molekuly upřednostňují sklero-spojivkový transport 

a difundují řasnatým tělískem.10 



 

13 

 

Nevýhodou aplikace léčiv pomocí očních kapek je nízká biodostupnost léčivé látky 

způsobená krátkou dobou kontaktu látky s povrchem oka a ochrannými očními 

bariérami, mezi něž patří zmíněná nepropustnost rohovky, dále slzní drenáž, složení 

slzního filmu aj.7 

U toho způsobu podání se také vyskytuje značná variabilita jednotlivé dávky.7 

Objem kapky, kterou při podávání vytváří většina komerčně vyráběných kapátek, se 

pohybuje v řádu okolo 50 µl. Průměrný objem slz v lidském oku se pohybuje za 

normálních okolností okolo 7 µl a maximální objem, který je oko schopné udržet je 

asi 30 µl.7 Odvádění tekutin z povrchu oka je běžně mnohem výraznější než míra 

tvorby slz (obvykle vzniká 1-2 ml slz za minutu)3, proto se oko obvykle snadno 

vyrovná se zvýšením objemu tekutiny nad 30 µl při dávkování očních kapek. 

V důsledku této skutečnosti má množství jednotlivé kapky větší než 25 µl, nebo 

podávání většího množství kapek najednou velmi malý vliv na množství léčivé látky 

zůstávající v slzném filmu. Odvádění většího množství tekutiny nasolakrimální 

cestou do nosní dutiny a posléze i do trávicího traktu zabraňuje předávkování léčivé 

látky v oku, ale na druhou stranu může způsobit i výraznou nežádoucí systémovou 

absorpci.7 

Pro optimalizaci očního podávání léčiv je nutná dobrá penetrace látky rohovkou, 

prodloužení času kontaktu s povrchem oka, zabezpečení jednoduchosti aplikace pro 

pacienty, nedráždivosti přípravků a jejich vhodných reologických vlastností. 

6.2 Oční kapky 

Oční kapky (oculoguttae, collyria) jsou nejčastější formou podávání léčiv při terapii 

nemocí oka. Ve tkáních předního segmentu je pomocí nich dosažena potřebná 

koncentrace účinné látky a zároveň maximálně omezen vznik celkových nežádoucích 

účinků.3 Jejich nevýhodou je nízká biodostupnost léčivé látky, především u vodných 

roztoků, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole. 

Tyto přípravky jsou sterilní vodné nebo olejové roztoky, emulze nebo suspenze 

obsahující jednu nebo více léčivých látek. Oční kapky ve formě roztoku jsou při 

vizuální kontrole prakticky čiré a prakticky prosté částic.8 Oční emulze jsou obecně 
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disperze olejových kapiček ve vodné fázi a neměly by vykazovat žádné známky 

porušení těchto fází či koalescence.6 Některé látky přítomné v očních kapkách mají 

příliš malou rozpustnost, v těchto případech se místo roztoků připravují vodné nebo 

olejové suspenze.7 

Kapky ve formě suspenze mohou vykazovat sediment, který je snadno roztřepatelný; 

takto vzniklá suspenze je natolik stabilní, aby umožňovala podání vhodné dávky.8 

Aby se zabránilo případnému podráždění či poškození rohovky, je důležité dodržet 

velikost částic, kterou stanovuje lékopisná zkouška (kapitola Obecné články 

lékových forem, článek Oculoguttae). ČL 2009 uvádí, že na každých 10 µg pevné 

léčivé látky je obsaženo nejvýše 20 částic, jejichž největší rozměr přesahuje 25 µm, 

a nejvýše dvě z těchto částic mají největší rozměr větší než 50 µm. Žádná částice 

nemá největší rozměr větší než 90 µm.8 Jednou z výhod suspenzních přípravků je to, 

že přítomné částice léčivé látky se zdržují déle na povrchu oka, čímž mohou zvýšit 

biologickou dostupnost a léčebný účinek.  Za optimální velikost se jeví rozměr 

zhruba kolem 10 µm, částice menší než 10 µm jsou z oka odstraňovány stejně rychle 

jako rozpuštěné částice v přípravcích ve formě roztoku.7 Velikost částic ovlivňuje 

nejen dráždivost a účinek těchto přípravků, ale i jejich stabilitu. 

Většina léčivých látek užívaných v očních kapkách je ve formě slabých bazí a jejich 

solí (nejčastěji jsou to hydrochloridy, hydrobromidy, sulfáty, nitráty, acetáty, 

fosfáty). V případě kyselých látek se nejčastěji užívají sodné soli.7 

6.2.1 Složení o čních kapek 

Oční kapky obsahují kromě terapeuticky účinných látek řadu pomocných přísad, 

které upravují jejich vlastnosti. Přidávají se vehikula, viskozitní látky, tenzidy, 

antioxidanty, protimikrobní látky, izotonizační a pufrovací přísady a důležitý je 

i vhodný obal očních kapek.9 

Jako vehikula se nejčastěji používá voda na injekci, olej na injekci, sterilizovaná 

voda, nebo boraxová oční voda.9 

Viskozitní přísady. Předpokládá se, že zvýšení viskozity očních kapek prodlužuje 

dobu kontaktu kapky s povrchem oka a tím se zvýší i penetrace a terapeutické 
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působení léčiva. Optimální hodnota viskozity se u většiny přípravků pohybuje 

v rozmezí 15-25 mPa·s, pro umělé slzní tekutiny mezi 30-50 mPa·s. Příkladem 

těchto látek jsou deriváty celulosy, polyvinylalkohol, povidon, dextran, karbomery, 

makrogoly a pro umělé slzní tekutiny je to kyselina hyaluronová.9 Nevýhodou 

přítomnosti viskozitních látek může být problematická sterilizace přípravků 

a obtížnější dávkování.7 Přípravky se zvýšenou viskozitou mohou být také hůře 

tolerovány, mohou zanechávat zbytky na očním víčku a nepříznivě zasahovat i do 

difuze látek.7 

Tenzidy se používají především u suspenzních kapek, kde je potřeba snížit 

povrchové napětí kapek. Používá se benzalkonium-chlorid, cetrimid, polysorbát 80, 

sorbitan-stearát aj. Neionogenní povrchově aktivní látky jsou méně toxické pro oko 

než je tomu u anionických a kationických látek.7 

Antioxidanty jsou přidávány, aby zabránily oxidaci a znehodnocení použitých 

léčivých látek. Léčiva vyžadující tuto ochranu jsou například adrenalin, 

sulfacetamid, tetrakain, fyzostigmin a mnoho dalším. Jako antioxidační přísada se 

používá zejména hydrogensiřičitan sodný, kyselina askorbová, acetylcystein. 

Kyselina edetová a zvláště její disodná sůl se přidávají jako chelatační látka pro 

přípravky, v nichž se vyskytují ionty kovů. Zajišťuje se tak nejen ochrana 

obsažených látek před oxidací, ale zvýší se takto i protimikrobní aktivita a chemická 

stabilita těchto látek.7,9 

Stabilizace mikrobiální čistoty u přípravků ve vícedávkovém obalu je zajištěna 

přísadou protimikrobní látky ve vhodné koncentraci.11 Výjimkou je přípravek, který 

má vlastní přiměřené protimikrobní vlastnosti.8 Zvolená látka musí být dostatečně 

účinná po dobu uchovávání přípravku, být kompatibilní se všemi ostatními složkami 

přípravku, léčivem i s obalem. Musí být netoxická a nedráždivá pro oční tkáň. Míra 

této dráždivosti je přímo úměrná použité koncentraci, ovlivňuje ji také frekvence 

aplikací, celková doba terapie a vlastnosti přípravku (tonicita, pH…). Na použité 

koncentraci protimikrobní látky je závislý i její účinek, tj. rychlost inaktivace 

mikroorganismů. Tento účinek ovlivňují také fyzikálně-chemické vlastnosti látky, 

její mechanismus účinku, teplota, pH a faktory dané interakcemi s ostatními látkami 
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přítomnými v přípravku. Pro rozšíření spektra účinku se využívá vzájemného 

synergizmu protimikrobních látek nebo potenciace účinku přídavkem např. kyseliny 

edetové. Kompromisem mezi účinkem a dráždivostí je výběr protimikrobní látky 

v takové koncentraci, která má dostatečnou aktivitu při minimální dráždivosti.11 

Mezi používané protimikrobní látky patří kvartérní amoniové sloučeniny jako je 

benzalkoniumchlorid (v koncentraci 0,01-0,02 %), cetrimid (0,005-0,1 %) 

a Polyquad® odvozený od benzalkoniumchloridu.11,12 Další skupinu látek 

s protimikrobním účinkem tvoří alkoholy a to konkrétně benzylalkohol 

(v koncentraci do 0,5 %), fenylethylalkohol (0,25-0,5 %) a chlorbutanol (do 0,5 %). 

Dále jsou k dispozici látky obsahující rtuť, například fenylrtuťnaté soli (0,001-

0,002 %) a thiomersal (0,001-0,15 %).11 Používá se i chlorhexidin (0,01-0,1 %)11 

a Purite® obsahující směs sloučenin s oxidačními účinky (0,005 %).12 Mezi novější 

látky patří například GenAqua® obsahující peroxoboritan sodný s oxidačními účinky 

a SofZia® tvořící iontový pufrační systém.12,13 

Izotonizační přísady upravují osmotický tlak roztoků. V případě poškozeného 

slzního filmu, nebo u uživatelů tvrdých kontaktních čoček je povrch oka více citlivý 

k rozdílům v osmotickém tlaku. Proto je potřeba, aby roztoky určené k aplikaci do 

očí byly co nejvíce podobné roztokům izotonickým se slzní tekutinou (což přibližně 

odpovídá 0,9 % roztoku chloridu sodného).9 Koncentrace slz je ve skutečnosti o něco 

vyšší než je 0,9 % koncentrace chloridu sodného, proto je oko schopné tolerovat 

malé množství očních kapek s osmotickým tlakem odpovídajícím rozmezí 0,7-1,5 % 

roztoku chloridu sodného.4,9 Úprava osmotického tlaku přidáním chloridu sodného 

na roztok izotonický se doporučuje zvláště u hypotonických roztoků. Naopak zvýšení 

osmotického tlaku u hypertonických roztoků je nežádoucí. Kromě chloridu sodného 

se jako izotonizační přísada používá například i dusičnan draselný.9 

Pufrovací přísady. Mnoho účinných látek jsou soli slabých bazí, které jsou 

nejstabilnější v kyselém pH a vykazují větší aktivitu v mírně alkalickém pH. 

Přítomnost pufrovacích přísad je důležitá nejen kvůli této skutečnosti, ale i pro 

zajištění stability a minimalizaci změn pH v průběhu skladování.7 Zjednodušená 

představa, že nejmenší dráždění je u roztoků, jejichž pH je blízké slzám 
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a molekulární koncentraci fyziologického roztoku neplatí doslova.4 V rozmezí pH 

7-9 je aplikace očních kapek bezbolestná, ale díky slabé pufrovací kapacitě slz je oko 

schopno tolerovat rozmezí pH 5-11 a navíc alkalizace roztoku má dobrý vliv 

u zánětlivých onemocnění.4,7,9 Pro oční vody je výhodná izoacidní úprava na pH 7,4, 

oční kapky se upravují na euacidní pH v rozmezí 5,0-6,85, což je chemicky 

fyziologicky vhodná acidita pro rozpuštěnou léčivou látku. Tato úprava acidity je 

často spojená s izotonickou úpravou, používají se k tomu euacidní izotonické tlumivé 

roztoky, například boritanové, fosforečnanové, octanové, citrátové aj.7,9 

O izotonicko-euacidní úpravě podrobněji pojednávají následující kapitoly. 

Obaly pro oční kapky i pro oční přípravky obecně by měly chránit před mikrobiální 

kontaminací, vlhkostí a vzduchem. Materiál, ze kterého je obal vyroben, nesmí 

jakýmkoli způsobem interagovat s obsahem a přítomnými látkami, ani nesmí 

uvolňovat látky do roztoku. Pokud je oční přípravek sterilizován v konečném obalu, 

je nutné, aby všechny jeho části vydržely daný sterilizační proces. Obaly jsou 

nejčastěji z plastu nebo ze skla a mohou být jedno nebo vícedávkové.9 Plastové obaly 

jsou vyrobené nejčastěji z polyetylenu a polypropylenu. Jsou levné, lehké, relativně 

odolné a díky zabudovanému kapátku je jejich používání jednodušší a nedochází 

tolik k mikrobiální kontaminaci, jako je tomu u skleněných obalů. Jednou z nevýhod 

obalů z polyetylenu je fakt, že nejsou vhodné ke sterilizaci v autoklávu. Proto jsou 

sterilizovány ozářením etylenoxidem předtím, než jsou za aseptických podmínek 

naplněny již sterilizovaným produktem. Další nevýhodou některých plastových obalů 

je to, že mohou vázat přítomné konzervační látky a být prostupné pro těkavé látky, 

vodní páru a kyslík.7 

Existují i vícedávkové obaly umožňující uchovávat oční přípravky po otevření 

sterilní bez nutnosti použití konzervačních látek. Jedná se například o patentovaný 

systém Abak® (Obr.1), který obsahuje 0,2 µm tenkou membránu z nylonových 

vláken představující antibakteriální filtr. Přes něj se při dávkování roztok filtruje.14 

Dalším systémem je tzv. Comod® (Continous Monodose-Systém, viz Obr.2), který 
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obsahuje dvoustěnný rezervoár a dávkovací mechanismus ponořený spodním 

koncem do roztoku. Roztok se nedostává do kontaktu s okolním ovzduším, proto 

nedochází ke kontaminaci mikroorganismy. Ventily a jiné části nádobky jsou navíc 

postříbřené a znemožňují tak množení bakterií. Výhodou je také vykápnutí přesně 

daného množství roztoku stlačením dna lahvičky.15 

Obr.1 Abak®systém16 Obr.2 Comod®systém15 
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7 Izotonická úprava o čních kapek 

Termín izo-osmotický roztok se někdy zaměňuje za pojem izotonický roztok. 

Roztoky obsahující stejnou koncentraci rozpuštěných látek a vykazující tak stejný 

osmotický tlak se nazývají izo-osmotické. 0,9% roztok chloridu sodného je izo-

osmotický s krví a slzami. Membrána krevních buněk není dokonale propustná, ale 

umožňuje prostup některých látek jako je ethanol, kyselina boritá, chlorid amonný, 

glycerol, kyselina askorbová a kyselina mléčná; proto například 1,9% roztok 

kyseliny borité je izo-osmotický (stejný počet částic) s krví, ale není s krví 

izotonický (stejné koligativní vlastnosti), je ovšem izotonický se slzami. V praxi se 

využívají izotonické hodnoty vypočtené na základě počtu částic v roztoku.17 

K určení, zda je roztok izotonický, hypotonický, nebo hypertonický, je základní 

a přímou metodou pozorování chování lidských erytrocytů suspendovaných 

v roztoku. Dojde-li k hemolýze, nebo výrazné změně vzhledu erytrocytů, potom 

roztok není izotonický s buňkami. K hemolýze dochází, pokud je osmotický tlak 

kapaliny v erytrocytech větší, než je tlak v roztoku, ve kterém jsou buňky 

suspendovány. Často je ale při vzniku hemolýzy mnohem důležitější specifická 

chemická reaktivita rozpuštěné látky než samotný osmotický efekt. Proces hemolýzy 

ovlivňuje řada faktorů, jako je pH, rozpustnost v tucích, iontová a molekulární 

velikost částic, snad i inhibice cholinesterásy v buněčných membránách a denaturace 

plasmatických proteinů. V některých případech se jako citlivější metoda pro 

sledování malých rozdílů v tonicitě využívá měření změn v objemu červených 

krvinek.18 

Aby se minimalizovalo podráždění nebo poškození citlivých tkání oka, měly by 

v ideálním případě být oční roztoky izotonické se slzní tekutinou.7 Ke změnám 

tonicity je oko zvlášť citlivé, pokud je fyziologie oka nepříznivě ovlivněna (např. 

chybějícím slzním filmem, poškozením povrchu častým užíváním tvrdých 

kontaktních čoček apod.).9 Aby byl roztok izotonický je také důležité u roztoků pro 

nitrooční použití.18 
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Podání hypotonického roztoku může vyvolat bolestivý otok tkání způsobený 

přestupem vody z místa podání do tkání nebo krevních buněk. Naopak hypertonický 

roztok způsobí smršťování buněk tkání na základě výstupu vody z těchto buněk ve 

snaze zředit hypertonický roztok v okolí buněk.17 

Přesto je příprava hypertonických roztoků někdy nevyhnutelná vzhledem k vysokým 

koncentracím léčivých látek použitých v některých přípravcích.7 Jejich tonicitu 

většinou není potřeba upravovat a pokud ano, potom se úprava roztoku provede 

rozpuštěním. Je ale potřeba mít na paměti to, že tím může být ovlivněna terapeutická 

účinnost látky v tomto roztoku.18 Hypertonických očních přípravků se záměrně 

využívá například ke zmírnění edému rohovky, k tomuto účelu je možné užití 

roztoků a mastí obsahujících 2% a 5% chlorid sodný.18 

Jiná situace je u roztoků hypotonických, protože následky jejich podání bývají 

obvykle závažnější.17  U těchto roztoků je nutné izotonizaci provést.5 Nicméně 

existují výjimky, v některých případech se požaduje, aby přípravky pro lokální 

použití izotonické nebyly. Například u syndromu suchého oka (keratokonjunktivitis 

sicca) je slzní tekutina hypertonická, a proto se používají hypotonické umělé slzy 

k vyřešení tohoto problému.18 

Osmotický tlak závisí na počtu přítomných rozpuštěných molekul léčivých 

a pomocných látek ve vodném roztoku.1,18, 19 Oční roztok je izotonický, pokud je jeho 

osmotický tlak stejný jako u 0,9% roztoku chloridu sodného, což je přibližně stejná 

hodnota jako v slzách, osmotický tlak vodné nitrooční tekutiny je lehce vyšší.18 Oko 

obvykle toleruje roztoky s poměrně širokým rozpětím tonicity, oční roztoky jsou 

přijatelné, jestliže se jejich osmotický tlak pohybuje v rozmezí odpovídající 

koncentraci 0,7-1,5% roztoku chloridu sodného.7 Některá literatura uvádí rozpětí 

0,5-1,8% koncentraci chloridu sodného.18 

Za izotonické roztoky jsou považovány takové roztoky, které při vzájemném 

porovnání mají stejné koligativní vlastnosti. Koligativní vlastnosti jsou ty vlastnosti, 

které závisejí na tom, kolik částic je v daném objemu rozpuštěno. Nezávisejí na 

velikosti, tvaru a chemickém chování částic, ani na charakteru částic (zda jsou to 

ionty, molekuly nebo koloidní částice).20 Mezi koligativní vlastnosti roztoků se řadí 
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osmotický tlak, zvýšení bodu varu (ebulioskopie), snížení teploty tuhnutí 

(kryoskopie), snížení tenze páry nad roztokem.20,21 

Pro izotonickou úpravu vodných roztoků léčiv je důležité obzvláště snížení teploty 

tuhnutí, kterou se zabývá kryoskopie. Rozpuštěním netěkavé látky v rozpouštědle 

dojde ke snížení teploty tuhnutí roztoku oproti teplotě tuhnutí čistého rozpouštědla, 

toto snížení je přímo úměrné počtu rozpuštěných částic.20 Vzhledem k tomu, že 

snížení teploty tuhnutí i osmotický tlak patří mezi koligativní vlastnosti roztoků, 

může být teplota tuhnutí používána k měření změn v osmotickém tlaku způsobených 

rozpuštěnými látkami. Toto je výhodné, zejména proto, že je obtížné měřit 

osmotický tlak přímo.19 

Jak už bylo uvedeno, za roztok izotonický s krví, slzami a tkáňovým mokem se 

považuje vodný roztok chloridu sodného o koncentraci 9,0 g/l, který má hodnotu 

snížení teploty tuhnutí (tj. kryoskopickou hodnotu) vzhledem k vodě -0,520°C. 

Roztok chloridu sodného lze nahradit i jiným roztokem se shodnou kryoskopickou 

hodnotou. Hypotonické roztoky mají tyto hodnoty nižší, hypertonické naopak 

vyšší.22 

K izotonizaci roztoků se používá vhodná izotonizační přísada, která nesmí chemicky 

reagovat s žádnou složkou roztoku, ani jinak měnit její účinek. Nemá-li vodný roztok 

větší koncentraci než je 0,005 mol/l postačí, když se rozpustí léčivá látka 

v izotonickém roztoku příslušné izotonizační přísady.22 

ČL 2009 uvádí k izotonizaci vodných roztoků léčiv připravovaných v lékárnách jako 

izotonizační přísadu chlorid sodný, dusičnan draselný a mannitol. Některá literatura 

udává i chlorid draselný, glukosu a glycerol.7 

K výpočtu množství izotonizační přísady lékopis doporučuje použití 

experimentálních kryoskopických hodnot, které jsou uvedeny pro různé koncentrace 

jednotlivých léčiv v národní části, Tabulka VIII: Izotonizace vodných roztoků léčiv 

připravovaných v lékárnách, která byla zásadně rozšířena o další léčiva v Doplňku 

2010. Podle lékopisu jsou možné dva způsoby výpočtu množství izotonizační 
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přísady. První možností je výpočet pomocí kryoskopických hodnot (∆T), druhý méně 

přesný způsob je pomocí molárních koncentrací.22 

V lékopisné tabulce nejprve vyhledáme k předepsané koncentraci (v %) příslušné 

léčivé látky snížení teploty tuhnutí (∆T). Pokud je předepsáno více látek, určíme 

nejprve součet kryoskopických hodnot (∑∆T). Poté se potřebné množství chloridu 

sodného (v g), které odpovídá rozdílu kryoskopických hodnot, pro připravované 

množství přípravku (w) určí podle vzorce (1): 

( )∑∆Τ−⋅= 520,00173,0)( wgNaCl       (1) 

Při použití dusičnanu draselného jako izotonizační přísady se jeho množství (v g) pro 

připravované množství přípravku (w) vypočítá ze vzorce (2): 

∑∆Τ−⋅= )520,0(0312,0)(3 wgKNO       (2) 

Pokud je k izotonizaci použit mannitol, rovnice pro výpočet jeho množství (v g) pro 

připravované množství přípravku (w) má tento tvar (3): 

∑∆Τ−⋅= )520,0(0962,0)( wgmannitol       (3) 

Pokud nejsou pro požadovanou léčivou látku k dispozici její experimentální 

kryoskopické hodnoty, využívá se výpočet pomocí molárních koncentrací. Tento 

způsob je však méně přesný, protože je zanedbána velikost osmotického koeficientu, 

který se u zředěných roztoků blíží jedné.22 Pro vodný roztok obsahující jedno léčivo 

je snížení teploty tuhnutí (∆T1) proti vodě dáno vzorcem (4): 

wM

wK
nT

⋅
⋅⋅

⋅=∆
1

1
11

1000
        (4) 

Ve vzorci značí n1 počet iontů, na něž se při rozpouštění předepsané léčivo rozpadá; 

K je kryoskopická konstanta vodného roztoku obsahujícího 1 mol/l nedisociované 

látky, jejíž hodnota je 1,86 (K·kg/mol); w1 je hmotnost léčiva v roztoku (v g); M1 

značí relativní molekulovou hmotnost léčiva a w je hmotnost roztoku v gramech 

(součet hmotností rozpouštědla a léčiva).22 
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Pokud je roztok hypotonický, je potřeba přidat izotonizační přísadu v množství, které 

doplní snížení teploty tuhnutí na 0,520°C. Hmotnost (w2) odpovídající snížení teploty 

tuhnutí izotonizační přísady (∆T2) o relativní molekulové hmotnosti (M2) se vypočítá 

s využitím vzorců (5, 6), kde n2 značí počet iontů, na které se izotonizační přísada při 

rozpouštění rozpadá: 

12 520,0 TT ∆−=∆          (5) 

10002

22
2 ⋅⋅

⋅⋅∆
=

Kn

wMT
w          (6) 

V případě, že roztok obsahuje více než jedno léčivo, je nutné provést výpočty snížení 

teploty tuhnutí pro tato jednotlivá léčiva. Výsledná hodnota ∑∆T1 se rovná součtu 

všech snížení teplot tuhnutí a při výpočtu se použije hodnota m, která odpovídá 

součtu hmotností všech složek přítomných v roztoku.22 

7.1 Metody úpravy osmotického tlaku 

Jak už bylo uvedeno, údaje o snížení teploty tuhnutí se využívají pro úpravu 

osmotického tlaku. Omezení využití těchto hodnot se týká pouze roztoků, v nichž 

rozpuštěné látky nepronikají membránou tkáně, s níž jsou v kontaktu.18 

Snížení teploty tuhnutí roztoku elektrolytu není ve skutečnosti zcela úměrné 

koncentraci, ale liší se v závislosti na ředění. Tak například roztok obsahující 1 g 

prokain hydrochloridu ve 100 ml má snížení teploty tuhnutí 0,12°. Zatímco roztok 

s obsahem 3 g stejné soli ve 100 ml má snížení teploty tuhnutí 0,33°, tedy ne 0,36° 

jak by se očekávalo (3x0,12°). S ohledem na tuto skutečnost by úpravy tonicity měly 

být co nejpřesnější.18 

Základním vyjádřením vztahu mezi teplotou tuhnutí a koncentrací rozpuštěné látky 

v roztoku je rovnice (7): 

mKT ⋅=∆           (7) 

∆T je snížení teploty tuhnutí, K představuje kryoskopickou konstantu, m je molální 

koncentrace rozpuštěné látky v roztoku (mol/kg).19,20 Pro vodný roztok obsahující 
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1 mol/l nedisociované látky, který má teplotu tuhnutí 0°C za normálního 

atmosférického tlaku, je hodnota K 1,86 (K·kg/mol). Snížení teploty tuhnutí pro 1 M 

vodný roztok je 1,86°C.19 

Předchozí rovnice a hodnota kryoskopické konstanty platí pouze pro neelektrolyty ve 

zředěných roztocích. Elektrolyty způsobují větší pokles snížení teploty tuhnutí a jeho 

velikost závisí na počtu iontů vznikajících z jedné molekuly, stupni disociace a míry 

přitažlivosti iontů a rozpouštědla. V případě, že by byl vodný roztok tvořený 

jednomocnými ionty (např. roztok chloridu sodného) kompletně disociován, a pokud 

by se molekuly chovaly ideálně, 1 M vodný roztok chloridu sodného by měl teplotu 

tuhnutí -3,72°C (tj. 2x -1,86°). Protože se ale molekuly ve skutečnosti ideálně 

nechovají, je snížení teploty tuhnutí jejich roztoků o něco nižší a naměřená teplota 

tuhnutí je proto přibližně -3,35°C.19 Tato skutečnost je vyjádřena ve vant´t Hoffově 

rovnici (8): 

imKT ⋅⋅=∆           (8) 

V této rovnici je i takzvaný van´t Hoffův faktor, což je poměr koligativního efektu 

dané koncentrace elektrolytu děleno efektem pozorovaným u stejné koncentrace 

neelektrolytu. Tato rovnice byla později upravena pro zředěné roztoky upravené na 

isotonickou koncentraci do tvaru (9): 

cLT ISO ⋅=∆           (9) 

V této rovnici c (mol/l) představuje molární koncentraci (spíše než molální) 

rozpuštěné látky ve vodném roztoku, LISO je experimentálně stanovený násobek 

hodnot K·i, tj. molární snížení teploty tuhnutí při izotonické koncentraci různých 

typů látek (neelektrolytů, jednomocných nebo vícemocných elektrolytů apod.). Tato 

rovnice a experimentálně zjištěné hodnoty LISO se užívají k odhadu snížení teploty 

tuhnutí pro látky rozpuštěné ve vodném roztoku, pro které nejsou publikovány 

hodnoty teploty tuhnutí. Hodnoty snížení teploty tuhnutí pro roztoky o známé 

koncentraci léčivé látky jsou uvedeny v tabulkách.19 
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Uvedené souvislosti můžeme využít k úpravě osmotického tlaku hypotonického 

roztoku. Přístup k výpočtu izotonizační přísady je v odborné literatuře různý. 

Používané metody jsou například Metoda snížení teploty tuhnutí, Metoda 

ekvivalentního množství chloridu sodného, V-metoda (Metoda izotonického objemu) 

a LISO metoda.18,19 ČL 2009 uvádí dva způsoby výpočtu, pomocí tabelovaných 

kryoskopických hodnot roztoků látek a pomocí molárních koncentrací. Příklady 

výpočtu jsou uvedeny v úvodu 7. kapitoly. 

7.1.1 Metoda snížení teploty tuhnutí 

Referenčním roztokem pro tuto metodu je 0,9% roztok chloridu sodného, který má 

snížení teploty tuhnutí (kryoskopickou hodnotu) ∆T 0,52°.18 

Snížení teploty tuhnutí (udávané ve stupních Celsia) bylo změřeno při různých 

koncentracích vodného roztoku pro mnoho léčiv a tyto hodnoty jsou uvedeny 

v příslušných tabulkách, z nichž je patrné, že snížení teploty tuhnutí je úměrné 

koncentraci roztoku. Závislost je obvykle mírně nelineární, ale dá se pro 

zjednodušení za lineární považovat. Je-li potřeba hodnota snížení teploty tuhnutí pro 

koncentraci roztoku, která není v tabulce uvedena, může být tato hodnota vypočtena 

přímou úměrou s využitím hodnoty nejbližší koncentraci léčiva daného roztoku.18 

Protože je snížení teploty tuhnutí aditivní, můžeme tyto hodnoty použít k výpočtu 

množství látky potřebné k izotonizaci roztoku.19 

Příklad 1 

Příklad výpočtu při izotonicko-euacidní úpravě pomocí kyseliny borité. 

Atropin sulfát   2% 

Sterilizovaná voda (příp. voda na injekci) doplnit do 15 ml 

  

1. Určíme koncentraci léčivé látky v roztoku, tj. 2 %. 
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2. Pokud není v tabulkách uvedena hodnota pro 2% roztok této léčivé látky, 

potom určíme hodnotu ∆T pro 1% roztok a přepočítáme na požadovanou 

koncentraci. 

∆T 1% = 0,07° 

∆T 2% = 0,14° 

Hodnotu odečteme od snížení teploty tuhnutí referenčního roztoku. 

0,52°-0,14°= 0,38° 

3. Při úpravě pH a osmotického tlaku za použití kyseliny borité odečteme 

z tabulky její hodnotu snížení teploty tuhnutí pro 1 % roztok. A určíme 

koncentraci této přísady. 

1% …0,29° 

x% …0,38° 

x = 1.3%  

4. Nakonec provedeme výpočet množství izotonizační přísady (v g). 

1,3 g ve 100 ml 

0,195 g v 15 ml 

Je potřeba 0,19 g kyseliny borité k izotonizaci.19 

Příklad 2 

Výpočet pro roztok s více účinnými látkami by mohl vypadat takto: 

Nafazolin hydrochlorid 0,02% 

Síran zinečnatý 0,25% 

Sterilizovaná voda do 30 ml 

  

1. ∆T 1% (nafazolin hydrochlorid) = 0,14° 

∆T 1% (síran zinečnatý) = 0,086° 

2. Sečteme příspěvek ke snížení teploty tuhnutí všech účinných látek.18 

0,14° x 0,02% = 0,003° 

0,086° x 0,25% = 0,022° 
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0,003° + 0,022° = 0,025° 

3. Podle lékopisného postupu, vzorec (1), vypočteme množství chloridu 

sodného (NaCl). 

( )∑∆Τ−⋅= 520,00173,0)( wgNaCl  

NaCl(g) = 0,0173·30·(0,520-0,025) 

Je potřeba 0,26 g chloridu sodného k izotonizaci roztoku. 

 

Příklad 3 

Uvedený roztok může být upraven na izotonický i pomocí jiné látky, než je chlorid 

sodný. Odvození rovnice pro výpočet množství glukosy jako izotonizační přísady 

z její izotonické koncentrace by vypadalo následně: 

1. Izotonická koncentrace glukosy je 5,05 %. 

2. Potřebné množství glukosy vypočteme z rovnice (10): 

( )∑∆Τ−⋅= 520,0w
520,0

0505,0
)g(glukosa  

( )∑−⋅= 025,0520,0w0971,0)g(glukosa      (10) 

Je potřeba 1,44 g glukosy. 

7.1.2 Metoda ekvivalentního množství chloridu sodné ho 

Tato metoda nabízí snazší způsob výpočtu množství látky používané k izotonizaci 

roztoků. Chlorid sodný je nejběžnější izotonizační přísada, proto byla jeho hodnota 

snížení teploty tuhnutí použita ke srovnání s hodnotami nejběžnějších léčiv. Byl 

zaveden faktor, tzv. ekvivalent chloridu sodného (E-hodnota), který představuje 

hmotnost chloridu sodného v gramech, který způsobí stejný osmotický efekt jako 

jeden gram příslušného léčiva. 

V ideálním případě by měl být ekvivalent chloridu sodného stejný pro danou látku ve 

všech koncentracích. Ve skutečnosti ale jeho hodnoty mírně klesají se stoupající 

koncentrací roztoku. Tato skutečnost je dokladem vzrůstajícího efektu molekulárních 

a iontových interakcí na koligativní vlastnosti se zvyšující se koncentrací roztoku. 
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Ekvivalenty chloridu sodného pro různé koncentrace léčiv můžeme najít 

v příslušných tabulkách v odborné literatuře.18,19 

Příklad 4 

Příklad výpočtu, pro srovnání je použito stejné zadání jako u předchozí metody: 

Atropin sulfát 2% 

 Sterilizovaná voda do 15 ml 

   

1. Vypočteme množství léčiva (v gramech) v roztoku. 

2g …100 ml 

x …15 ml 

x = 0,3 g  

2. E-hodnota 1 % roztoku atropin sulfátu je 0,13 g. Toto množství vyjadřuje, že 

0,13 g chloridu sodného je ekvivalentní s 1 g atropin sulfátu. 

3. Vypočteme množství chloridu sodného (v gramech), které je ekvivalentní 

s množstvím léčiva v roztoku. 

0,13 g (NaCl) …1 g (atropin sulfát) 

x …0,3 g 

x = 0,039 g NaCl  

4. Pokud není v roztoku přítomna další rozpuštěná látka, vypočteme množství 

(v gramech) chloridu sodného (0,9%) potřebného k izotonizaci požadovaného 

objemu roztoku. 

0,9 g …100 ml 

x …15 ml 

x = 0,135 g NaCl  

5. Nakonec se provede odečet množství chloridu, které je ekvivalentní 

s množstvím léčiva, od množství chloridu potřebného k izotonizaci. 

0,135 g – 0,039 g = 0,096 ≈ 0,10 g 

Je potřeba 0,10 g chloridu sodného, který se přidá k připravovanému roztoku. 
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Příklad 5 

Pokud bychom chtěli připravit kapky v izotonicko-euacidní úpravě a použít kyselinu 

boritou, je potřeba přepočet množství chloridu sodného na ekvivalentní množství 

kyseliny borité. 

Ekvivalent chloridu sodného pro kyselinu boritou je 0,5 g, výpočet by tedy vypadal 

takto: 

0,5 g (NaCl) …1 g (kyselina boritá) 

0,096 g …x g 

x = 0,19 g kyseliny borité  

 

Při srovnání výsledků obou metod (příklad 1 a příklad 5) si můžeme povšimnout, že 

množství kyseliny borité vypočtené pomocí snížení teploty tuhnutí (0,19 g) a pomocí 

ekvivalentu chloridu sodného (0,19 g) je v rámci zaokrouhlení stejné.19 

Příklad 6 

Výpočet pro více účinných látek by mohl vypadat následovně, pro srovnání je opět 

použit stejný roztok jako u předchozí metody. 

Nafazolin hydrochlorid 0,02% 

Síran zinečnatý 0,25% 

Sterilizovaná voda  do 30 ml 

 

1. Jako referenční roztok se použije 0,9 % chlorid sodný, ekvivalent nafazolinu 

je 0,27 g a síranu zinečnatého 0,15 g. 

0,9 g (NaCl) …100 ml 

x g …30 ml 

x = 0,27 g chloridu sodného pro izotonizaci roztoku 

2. Vypočteme množství chloridu sodného ekvivalentního s oběma léčivy: 

0,27 g(NaCl)/1 g(nafazolin) x 0,02 g(nafazolin)/100 ml x 30 ml = 0,002 g 
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0,15 g(NaCl)/1 g(síran) x 0,25 g(síran)/100 ml x 30 ml = 0,011 g 

0,002 + 0,011 = 0,013 g chloridu sodného 

3. Odečteme množství chloridu sodného: 

0,27 – 0,013 = 0,257 g ≈ 0,26 g 

Je potřeba 0,26 g chloridu sodného k izotonizaci. 

Příklad 7 

V případě použití glukosy místo chloridu sodného by byl potřeba ještě přepočet 

(ekvivalent pro glukosu je 0,16 g): 

0,16 g (NaCl) …1 g (glukosa) 

0,26 g …x g 

x = 1,61 g glukosy 

 

 

 

7.1.3 V- metoda 

Tato metoda se někdy nazývá také jako White-Vincentova metoda, nebo Sprowlova 

metoda, nebo metoda s využitím tzv. V hodnot (metoda izotonického objemu). 

 Tento způsob výpočtu izotonizační přísady využívá skutečnosti, že koligativní 

vlastnosti jsou aditivní. Je založena na předpokladu, že pokud se jeden izotonický 

roztok smíchá s jiným izotonickým roztokem, výsledný roztok bude také izotonický. 

Nejjednodušším způsobem k přípravě izotonického roztoku by tedy mohlo být 

přidání dostatečného množství vody k požadovanému množství účinné látky a poté 

naředění do daného objemu izotonickým roztokem (např. fyziologickým roztokem, 

nebo izotonickým roztokem pufru).18,19 

V praxi je potřeba stanovit objem vody, který poskytne izotonický roztok 

s požadovaným množstvím léčiva. K tomuto účelu byla zavedena White-Vincentova 

rovnice (11): 

1,111⋅⋅= EwV           (11) 
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V v této rovnici vyjadřuje objem (v ml) izotonického roztoku, který bude připraven 

smícháním léčivé látky s vodou; w je hmotnost léčivé látky (v g); E je ekvivalent 

chloridu sodného pro danou léčivou látku. Hodnota 111,1 byla vypočtena z 0,9 % 

roztoku chloridu sodného: 

0,9 g NaCl …100 ml izotonického roztoku 

1 g NaCl …x ml 

x = 111,1 ml  

 

Pro nejběžnější léčiva jsou zavedeny takzvané V hodnoty, které představují objem 

vody (v ml), kterou je nutné přidat k množství léčiva, aby se vytvořil izotonický 

roztok. Nejčastěji jsou v odborné literatuře V hodnoty uvedeny pro 0,3 g léčiva, 

protože to je množství potřebné k přípravě 30 ml 1 % roztoku. Některé pozdější 

seznamy uvádějí i hodnoty pro 1,0 g léčiva.18,19 

Jak je patrné z uvedené rovnice, V hodnoty jsou vypočítané s pomocí publikovaných 

ekvivalentů chloridu sodného. Ekvivalenty chloridu sodného jsou, jak už bylo 

uvedeno, odvozeny s využitím hodnot snížení teploty tuhnutí, které jsou 

experimentálně změřeny v laboratoři.19 

Příklad 8 

Určení množství izotonického roztoku léčiva pomocí V-metody: 

Atropin sulfát 2% 

Sterilizovaná voda do 15 ml 

  

1. Vypočteme množství léčiva (v g). 

2g …100 ml 

x …15 ml 

x = 0,3 g  
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2. Z tabulky určíme množství vody potřebné k vytvoření izotonického roztoku 

s 0,3 g atropin sulfátu, tj. 4,3 ml. A roztok připravíme rozpuštěním 0,3 g 

atropin sulfátu ve 4,3 ml vody. 

3. Doplnění vhodným izotonickým roztokem do celkového objemu umožňuje 

tradiční izotonickou úpravu nebo izotonicko-euacidní úpravu přípravku. 

Vodný izotonický roztok léčiva se doplní např. 0,9% roztokem chloridu sodného; 

1,9% roztokem kyseliny borité; Sörensenovým tlumivým roztokem, 5,05% roztokem 

glukosy, 5,51% roztokem glukosy-monohydrátu, izotonickým fosfátovým pufrem 

apod.)18,19 

Příklad 9 

Pokud nejsou k dispozici tabelované V hodnoty, lze provést výpočet pomocí 

ekvivalentu chloridu sodného podle White-Vincentovy rovnice: 

V = w · E · 111,1 

E-hodnota pro atropin = 0,13 g 

V = 0,3 g ·0,13·111,1 = 4,3 ml 

Příklad 10 

Pro roztok s více účinnými látkami by výpočet mohl vypadat takto: 

Nafazolin hydrochlorid 0,02% 

Síran zinečnatý 0,25% 

Sterilizovaná voda do 30 ml 

  

1. Množství látek v gramech: 

0,02 g (nafazolin hydrochlorid) …100 ml 

x g …30 ml 

x = 0,006 g nafazolin hydrochloridu  

0,25 g (síran zinečnatý) …100 ml 

x g …30 ml 
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x = 0,075 g síranu zinečnatého  

2. V hodnoty pro 0,3 g léčiva: 

V (nafazolin) = 9,0 ml 

V (ZnSO4) = 5,0 ml 

3. Množství vody potřebné k přípravě izotonického roztoku: 

9,0 ml(voda)/0,3 g(nafazolin) x 0,006 g(nafazolin) = 0,18 ml vody 

5,0 ml(voda)/0,3 g(síran) x 0,075 g(síran) = 1,25 ml vody 

0,18 + 1,25 = 1,43 ml vody 

4. Roztok se připraví rozpuštěním 0,006 g nafazolin hydrochloridu a 0,075 g 

síranu zinečnatého ve 1,43 ml vody a doplní se vhodným izotonickým 

roztokem do 30 ml.18 

7.1.4 L ISO metoda 

Tato metoda využívá rovnice ∆T = LISO·c, která byla popsána v podkapitole 7.1.  

V této rovnici c představuje molární koncentraci rozpuštěné látky ve vodném roztoku 

a LISO je molární snížení teploty tuhnutí při izotonické koncentraci různých typů 

elektrolytů. Uvedený vztah můžeme použít k odhadu snížení teploty tuhnutí pro látky 

ve vodném roztoku v případě, že izotonické hodnoty pro snížení teploty tuhnutí, 

nebo ekvivalenty chloridu sodného nejsou k dispozici.19 Hodnoty LISO pro jednotlivé 

iontové typy najdeme v příslušných tabulkách. 

Příklad 11 

Výpočet pomocí LISO metody by mohl vypadat takto: 

Atropin sulfát 2% 

Sterilizovaná voda do 15 ml 

 

1. Stanovíme molární koncentraci látky v roztoku. 

M (atropin sulfátu) = 695 g·mol-1 

1 mol/695 g·mol-1 x 2 g/100 ml x 1000 = 0,0288 mol/l 
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2. Z chemické struktury léčiva určíme iontový typ: atropin sulfát bude 

jednomocný-dvoumocný elektrolyt. Pro tento typ elektrolytu nalezneme 

v tabulce LISO hodnotu, tj. 4,3 

3. Dosazením do rovnice vypočítáme hodnotu snížení teploty tuhnutí. 

∆Tf = 4,3·0,0288 = 0,12° 

4. Dále se pokračuje stejným způsobem jako u metody snížení teploty tuhnutí.19 
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8 Úprava pH  očních kapek 

Uvádí se, že pH lidských slz se pohybuje v rozmezí mezi 7,2-7,4. Samotné slzy 

vykazují určitou pufrovací schopnost, díky níž je oko schopno tolerovat roztoky 

s hodnotami pH v rozmezí 3,5-10,5 (některá literatura uvádí rozmezí pH 5-11) pouze 

s malým nepohodlím při aplikaci.7,9 Při pH mimo toto rozmezí se při aplikaci 

objevuje podráždění, zvýšení slzení a to zejména u alkalických roztoků.7 Endotel 

rohovky toleruje mnohem menší odchylky od fyziologických podmínek, v porovnání 

s vnějším epitelem rohovky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pH a pufrační 

kapacitě roztoků pro nitrooční použití.18 

Ideálně by oční kapky měly mít pH stejné jako je fyziologické pH slz. V praxi je této 

hodnoty pH často těžké dosáhnout. Většina léčivých látek používaných v očních 

kapkách jsou ve formě solí slabých bazí a díky tomu jsou nejstabilnější v kyselém 

pH, ale nejvíce terapeuticky aktivní v mírně alkalickém pH.9,18 Jsou-li tyto látky 

rozpuštěny ve vodě, ovlivní podle svého charakteru hodnotu pH roztoku a toto pH 

rozhoduje o tom, do jaké míry budou látky v roztoku ionizovány. Výjimkou jsou 

látky ve formě neelektrolytů, jako například steroidy a kvartérní amoniové 

sloučeniny, které jsou kompletně ionizovány při všech hodnotách pH a díky tomu se 

chovají v roztoku jako silné elektrolyty.23 V praxi je třeba při úpravě pH roztoku vzít 

v úvahu i rozpustnost léčivých látek a stabilitu přípravku, proto jsou možné odchylky 

od požadavku totožného pH se slzami.7 Obecně se toleruje nižší pH roztoku, které 

nutně nemusí způsobit podráždění oka nebo nepříjemné pocity při aplikaci.18 

Pokud se celkové pH slz, díky jejich pufrační kapacitě, po aplikaci přípravku navrátí 

do pH 7,4, je případné způsobené nepohodlí minimální. Na druhé straně, pokud je 

pufrační kapacita roztoku dostatečná k tomu, aby odolala této pufrovací schopnosti 

slz a i po aplikaci si zanechává roztok kyselé pH po dostatečně dlouhou dobu, potom 

může být podráždění přítomno. V důsledku toho by měla být pufrační kapacita 

roztoku dostatečná pro stabilitu, ale pokud možno co nejmenší, aby se celkové pH slz 

ovlivnilo pouze na krátkou dobu.18 Oční kapky tedy z důvodu rozpustnosti léčivých 

látek a stability přípravku vyžadují přidání pufrovacího činidla, aby se 
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minimalizovaly změny pH během skladování po celou dobu použitelnosti 

přípravku.7,18 

Koncentrace, při které jsou pufrovací činidla použita, by měla být kontrolována, aby 

se zajistilo, že je toto činidlo přítomno v dostatečném množství pro stabilizaci pH 

přípravku v průběhu skladování. Tato koncentrace nesmí být ale příliš vysoká, aby 

nedošlo k významné změně pH slzného filmu oka.7 

Pufrovací činidla jsou sloučeniny, které odolávají změnám pH po přidání omezeného 

množství kyselin nebo zásad do roztoku.17 V roztoku mají tendenci ke stabilizaci 

koncentrace vodíkových iontů neutralizací.24 Pufrační systém se obvykle skládá ze 

slabé kyseliny (slabé zásady) a její konjugované soli, přidáním kyseliny nebo zásady 

do jeho roztoku vznikne sůl, která způsobí pouze malou změnu pH. Pro vyjádření pH 

pufračního systému platí Henderson-Hasselbachova rovnice, pro slabé kyseliny 

a jejich konjugované soli ve tvaru (12): 

[ ]
[ ]A

S
pKapH log+=          (12) 

V tomto vztahu pKa je disociační konstanta konjugované kyseliny pufru, [S]  je 

molární koncentrace soli a [A]  je molární koncentrace kyseliny. Pro slabé baze 

a jejich konjugované soli platí vztah (13): 

[ ]
[ ]S

B
pKbpKvpH log+−=         (13) 

pKv v rovnici vyjadřuje disociační konstantu vody, pKb je disociační konstanta 

konjugované baze pufru, [B]  je molární koncentrace baze a [S]  molární koncentrace 

soli.17 

Míru účinnosti pufru redukovat výrazné změny pH vyjadřuje pufrační kapacita. 

Tradičně se pufrační kapacita vyjadřuje jako množství silné kyseliny nebo baze 

v gram-ekvivalentech, které musí být přidáno do jednoho litru roztoku, aby se 

o jednotku změnilo pH. V praxi se měří velmi malé změny pH, proto se pufrační 
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kapacita kvantitativně vyjadřuje jako podíl látkového množství přidané silné kyseliny 

(baze) a změny hodnoty pH, vyvolané přídavkem tohoto množství.17 

Pufrační kapacita závisí na celkové koncentraci obou složek pufru a na poměru 

koncentrací soli a kyseliny (baze). Optimální je kapacita v případě, když je tento 

poměr 1:1, to je při pH pufru rovnající se hodnotě pK. Stejně jako musíme hledat 

kompromis pro optimální pH roztoku, je potřeba najít i vhodnou pufrační kapacitu 

zvoleného pufru. Na jedné straně by měla být kapacita dostatečně velká na to, aby 

udržela pH roztoku po celou dobu použitelnosti přípravku, protože změny v pH 

mohou vést ke vzájemným nežádoucím interakcím mezi jednotlivými složkami, nebo 

mezi složkami a obalem přípravku. Na druhou stranu by pufrační kapacita očních 

roztoků měla být dostatečně nízká, aby po aplikaci přípravku došlo k rychlému 

přizpůsobení se fyziologickému pH v oku. Optimální hodnoty pufrační kapacity 

roztoků se pohybují v rozmezí 0,01-0,1.17 

Tab.1 Příklad pufrů vhodných pro úpravu pH očních kapek9 

Pufr Složení Rozsah pH 

borátový pufr kyselina boritá a 
tetraboritan sodný 

6,8-9,1 

fosfátový pufr kyselina fosforečná a 
fosforečnan sodný 

4,5-8,5 

citrátový pufr kyselina citronová a citrát 
sodný 

2,5-6,5 

octanový pufr kyselina octová a octan 
sodný 

3,75-5,75 
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9 Izotonicko-euacidní úprava o čních kapek 

Roztoky jsou euacidní, pokud mají chemicky i fyziologicky vhodnou aktuální aciditu 

pro rozpuštěnou látku.25 

Přidání jakékoliv sloučeniny k roztoku bude mít vliv na jeho osmotický tlak, protože 

jak už bylo uvedeno, osmotický tlak je ovlivněn počtem částic v roztoku. Osmotický 

tlak bude ovlivněn nejen léčivou látkou, ale také jakýmkoli pufračním činidlem 

zahrnutým ve složení přípravku. Z tohoto důvodu může být nezbytné přidání dalšího 

chloridu sodného k udržení osmotického tlaku takového roztoku.17 K úpravě očních 

roztoků léčiv na euacidní se používá tlumivých přísad (látek nebo roztoků).25 

Výhodnou alternativou je použití izotonického pufru.17 

Existuje několik přístupů k použití izotonických pufrů. Jedním z nich je rozpuštění 

léčivé látky v příslušném objemu vody (podle odpovídající V-hodnoty pro konkrétní 

léčivo) k vytvoření izotonického roztoku. Přičemž do objemu zbývajícího k doplnění 

se přidá izotonický pufr. Běžně používaný je například Sörensenův modifikovaný 

fosfátový pufr (hydrogenfosforečnan a dihydrogenfosforečnan sodný v různých 

poměrech, uvedeno v Tab. 2). Omezením tohoto postupu je skutečnost, že výsledné 

pH roztoku se může lišit od pH požadovaného, protože výsledné pH bude záviset na 

dvou hodnotách pH a pufračních kapacitách Sörensenova pufru a vodného roztoku 

léčiva.17 

Při druhém způsobu se používá Sörensenův pufr jako celkové rozpouštědlo, přičemž 

do roztoku se přidá množství chloridu sodného vypočítaného s využitím ekvivalentu 

chloridu sodného. Výhodou je, že pH výsledného roztoku bude stejné jako pH 

zvoleného pufru.17 
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Tab.2 Složení izotonického Sörensenova fosfátového pufru 17 

0,0667 mol·l-1 

NaH2PO4 

(ml) 

0,0667 mol·l-1 

Na2HPO4 

(ml) 

Výsledné pH NaCl (g/100ml) 

k izotonizaci 

90 10 5,9 0,52 

80 20 6,2 0,51 

70 30 6,5 0,5 

60 40 6,6 0,49 

50 50 6,8 0,48 

40 60 7,0 0,46 

30 70 7,2 0,45 

20 80 7,4 0,44 

10 90 7,7 0,43 

5 95 8,0 0,42 

 

V současném lékopise není izotonicko-euacidní úprava zahrnuta. Proto je nutné vyjít 

ze starší literatury. Československý lékopis 4. vydání (ČsL4) uvádí sedm pufračních 

roztoků určených k izotonicko-euacidní úpravě. Tyto pufry se připravují v čas 

potřeby, nebo v množství odpovídajícím maximálně sedmidenní spotřebě smícháním 

jednoho ze čtyř základních roztoků (uvedených v Tab.3) se sterilizovanou vodou 

prostou oxidu uhličitého v množstvích uvedených v Tab. 4. 
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Tab.3 Složení základních roztoků pufrů25 

Roztok 
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Roztok kyseliny borité 3,00    

Roztok kyseliny borité 
s tetraboritanem sodným 1,75 0,25 

  

Roztok 
hydrogenfosforečnanu 

sodného 

  

4,00 

 

Roztok 
dihydrogenfosforečnanu 

sodného 

   

4,00 

Poznámka: Uvedené množství složek daného roztoku se rozpustí v 90 g sterilizované 

vody a doplní se jí do 100 g. 
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Tab.4 Roztoky k izotonicko-euacidní úpravě podle ČsL4 25 

Pufrační roztok Základní roztok (množství v g) 

Název Zkratka 
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S
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g
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Roztok kyseliny 
borité pH 5 

B 5 62,6 - - - 37,4 

Roztok boritanový 
tlumivý pH 6,3 

B 6,3 53,7 16,0 - - 30,3 

Roztok boritanový 
tlumivý pH 6,8 

B 6,8 29,7 54,4 - - 15,9 

Roztok 
fosforečnanový 
tlumivý pH 5,3 

F 5,3 - - 62,2 6,0 31,8 

Roztok 
fosforečnanový 
tlumivý pH 6,05 

F 6,05 - - 51,4 23,5 25,1 

Roztok 
fosforečnanový 
tlumivý pH 6,45 

F 6,45 - - 39,1 47,7 13,2 

Roztok 
fosforečnanový 
tlumivý pH 6,85 

F 6,85 - - 26,4 72,5 1,1 

 

Množství příslušného roztoku (w) potřebného k izotonicko-euacidní úpravě vodného 

hypotonického roztoku (v gramech) se vypočítá z předem zjištěného izotonizujícího 

množství (x) chloridu sodného pro předepsané množství léčivé látky násobeného 100 

podle vzorce (14): 

x100w =           (14) 

Oční kapky se poté připraví z předepsaného množství léčivé látky, izotonizujícího 

množství roztoku k izotonicko-euacidní úpravě vypočteného pro zadané množství 
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očních kapek a ze sterilizované vody. U přípravků ve vícedávkovém obalu se přidává 

i vhodná protimikrobní přísada.25 

Pro jednotlivé léčivé látky uvádí ČsL4 konkrétní nejvhodnější roztok k izotonicko-

euacidní úpravě. Pokud jsou kapky složeny z několika léčivých látek, pro něž jsou 

k úpravě doporučeny roztoky stejného druhu, ale jiné aktuální acidity, zpravidla se 

zvolí roztok s nižší aktuální hodnotou pH. Jestliže jsou pro látky doporučeny roztoky 

různého druhu, volí se ten, který se hodí s ohledem na vlastnosti předepsaných 

látek.25 
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10 Rešerše lé čivých látek 

Přehled léčivých látek se zabývá nejběžnějšími látkami, které se používají v očním 

lékařství. Látky jsou řazeny abecedně. 

10.1  Benzalkonii chloridum 

Benzalkonium-chlorid. 

�T1%(K) 0,09 

E (g) 0,16 

Benzalkonium-chlorid je kvartérní amoniová sloučenina, která se v očních 

přípravcích používá často, a to jako protimikrobní přísada. Vzhledem k tomu byla 

zařazena do tohoto přehledu, přestože ji nelze chápat jako látku léčivou. Nejčastěji se 

přidává v koncentraci 0,01-0,02 %. 

Má široké spektrum účinku proti řadě bakterií (zvlášť grampozitivním), kvasinek 

a mikroskopických hub. Tato protimikrobní aktivita stoupá s rostoucím pH, 

nejvýraznější je v rozmezí pH 4-10. 26,12 

Benzalkonium-chlorid je velmi snadno rozpustný ve vodě a jeho vodné roztoky při 

třepání silně pění.27 Hodnota pH jeho 1% roztoku se pohybuje v rozmezí 6,0-8,0. Je 

nekompatibilní s řadou látek jako jsou například anionaktivní látky, jodidy, 

dusičnany, salicyláty, citráty, algináty, soli těžkých kovů, sulfonamidy, hliník, 

fluorescein sodná sůl aj. Na některých filtračních membránách (hydrofobních, 

anionaktivních) může docházet k adsorpci benzalkonium chloridu.26,12 

Roztoky benzalkonium-chloridu jsou stabilní v širokém rozmezí pH při skladování 

při pokojové teplotě, v dobře uzavřené nádobě a za chránění před světlem.26,27  
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10.2  Epinephrinum 

Epinefrin, adrenalin. 

 epinefrin-

hydrochlorid 

epinefrin- 

hydrogentartrát 

V hodnota (ml) 9,7 6,0 

�T1%(K) 0,17 0,11 

LISO 3,7 3,5 

E (g) 0,29 0,18 

Izotonická koncentrace  3,47 % 5,47 % 

Epinefrin je hormon ze skupiny katecholaminů působící na adrenergní receptory.1 

V očním lékařství se využívá lokálního účinku tohoto přímého sympatomimetika. 

Způsobuje mydriázu a vazokonstrikci, dochází ke snížení množství komorové vody 

a tím i snížení nitroočního tlaku. Využívá se proto k léčbě glaukomu, při zánětu 

spojivek a také v oční chirurgii.28,26 

Epinefrin (jeho L-izomer) je reaktivní bazická sloučenina, prakticky nerozpustná ve 

vodě, která v přítomnosti silných kyselin podléhá racemizaci a je citlivá k oxidaci. 

V přípravcích je nekompatibilní se zásadami, těžkými kovy a látkami s oxidačními 

účinky.29,26,28 

Používají se jeho soli, racemický hydrochlorid a ve vodě snadno rozpustný 

hydrogentartrát.28,30 L-epinefrin vytváří při nižším pH relativně dobře stálé roztoky, 

epinefrin-hydrogentartrát v takovýchto roztocích působí jako pufrační činidlo, a jeho 

5% roztok má pH asi 3-4. Vodné roztoky solí epinefrinu mohou také podléhat 

oxidaci nebo racemizaci a tyto změny pak sníží účinnost přípravku. Oxidační 

produkty často zbarví roztoky do červeno-hněda.28,26 

Stabilitu očních kapek s epinefrinem ovlivňuje řada dalších faktorů, jsou to zejména 

světlo, vzduch a pH (optimální pH se pohybuje v rozmezí 3,0-3,8). Pro zvýšení 
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stability těchto přípravků je proto dobré dodržovat několik zásad s ohledem na 

uvedené faktory. Při výrobě a plnění roztoků je vhodné zamezit kontaktu se 

vzduchem použitím vhodného inertního plynu a vyhnout se současného použití 

těžkých kovů (například stopových prvků). Do roztoků se může přidat antioxidační 

přísada (často je to disiřičitan sodný, samostatně nebo v kombinaci s kyselinou 

askorbovou). Stabilitu zvyšuje i použití plastových obalů spíš než skleněných 

a uchovávání přípravků v chladu a temnu.28,26 

S ohledem na pH se formulují oční roztoky kyselé a neutrální. Kyselé roztoky 

epinefrinu mají nejčastěji pH okolo 3,5, obsahují 0,05-0,1 % disiřičitanu sodného 

a kyselinu boritou. Neutrální roztoky mají pH v rozmezí 7,0-7,4 a obsahují borátový 

pufr, jako antioxidant se používá například 0,3% disiřičitan sodný.28,26 

10.3  Fluoresceinum natricum 

Fluorescein sodná sůl. 

V hodnota (ml) 10,3 

�T1% (K) 0,18 

LISO 6,9 

E (g) 0,31 

Izotonická koncentrace 3,35 % 

Fluorescein je dihydroxyxanthenové fluorescenční barvivo, které v alkalickém 

prostředí tvoří červený roztok vykazující po excitaci světlem zelenou fluorescenci. 

Tato fluorescence je vidět i při velkém zředění.1 V normálním slzném filmu bude 

fluorescence žlutozelená, v bazičtější komorové vodě bude jasně zelená.31 

Sodná sůl fluoresceinu se používá lokálně ve formě očních kapek ke zjišťování 

defektu rohovkového epitelu, např. k diagnostice odřenin rohovky, vředu na rohovce 

nebo herpetických infekcí rohovky.1,31 Dále se používá při intravenózní angiografii 
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k diagnostice okulární degenerace, diabetické retinopatie nebo zánětlivých 

nitroočních stavů.31 

Sodné soli fluoresceinu jsou v roztoku nekompatibilní s kyselinami a kysele 

reagujícími látkami, ze kterých se volné kyseliny mohou uvolnit. Hodnota pH 0,5% 

roztoku fluoresceinu se pohybuje v rozmezí 8,2-8,7. Jeho roztoky, které obsahují 

větší množství uvolněného oxidu uhličitého, jsou termolabilní. Problematické může 

být i zajištění mikrobiální čistoty, protože běžné protimikrobiální látky fluorescein 

inaktivuje. Výhodná je v tomto případě například kombinace 0,002% dusičnanu 

fenylrtuťnatého s 0,4% fenylethylakloholem, nebo dusičnan fenylrtuťnatý samotný.26 

Fluorescein je dostupný ve formě 1-2% očních kapek, 5-10% injekcí, nebo 

papírových pásků napuštěných jeho 5% roztokem.26 Hotové přípravky se skladují ve 

vzduchotěsných obalech, chráněny před světlem.32 

ČL 2009 uvádí v Národní části článek o léčivém přípravku Fluoresceini natrici  

oculoguttae 2,5%, který je revidován v Doplňku 2013. Oční kapky se sodnou solí 

fluoresceinu obsahují 2,5 % této soli, 0,20 % chloridu sodného k izotonizaci 

a čištěnou sterilizovanou vodu. Jako protimikrobní látka je použit thiomersal. Kapky 

mají hnědooranžovou barvu, mají pH 7,5-8,5 a doporučená doba použitelnosti je tři 

měsíce při teplotě skladování 15-25°C.33 

10.4  Homatropini hydrobromidum 

Homatropin-hydrobromid. 

V hodnota (ml) 5,7 

�T1% (K) 0,10 

LISO 3,6 

E (g) 0,17 

Izotonická koncentrace 5,67 % 
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Homatropin je tropanový alkaloid, ester tropinu a kyseliny mandlové. Oproti 

atropinu má menší toxicitu. V očních kapkách se používá pro své parasympatolytické 

účinky, jako mydriatikum a cykloplegikum. Potlačuje funkci řasnatého tělesa, 

inhibuje akomodaci, působí tlumivě na musculus ciliaris, který je inervován 

parasympatikem. Využívá se při cyklitidě, iridocyklitidě a k diagnostickým účelům.1 

Homatropin je sloučenina snadno rozpustná ve vodě, je nekompatibilní se zásaditými 

látkami, jodem a stříbrnými solemi. V roztocích podléhá hydrolytickému rozkladu za 

uvolnění volné kyseliny mandlové, která sníží pH těchto roztoků. K minimalizaci 

této esterové hydrolýzy homatropinu je k izotonicko-euacidní úpravě jeho roztoků 

vhodná kyselina boritá.26,34 

Oční kapky s homatropin-hydrobromidem se aplikují ve formě 1% (pH 5,4-6,2), 2% 

(pH 5,5-7,0), nebo 5% (pH 5,0-6,0) roztoku. Optimální pH roztoků, při kterém 

dochází k minimální hydrolýze, se uvádí v rozmezí 3,5-3,8. Při izotonicko-euacidní 

úpravě pomocí kyseliny borité se pH hotových roztoků pohybuje mezi 4-4,5.26,34 

ČL 2009 uvádí v Národní části článek o léčivém přípravku Homatropini 

hydrobromidi oculoguttae, který je revidován v Doplňku 2013. Stejný doplněk 

obsahuje i nový léčivý přípravek  Homatropini hydrobromidi oculoguttae euacida. 

Oční kapky s homatropin-hydrobromidem obsahují 1,0 % homatropin-

hydrobromidu, 0,73 % chloridu sodného k izotonizaci a čištěnou sterilizovanou 

vodu. Protimikrobní látkou je karbethopendecinium-bromid. Tyto kapky mají pH 

4,0-6,0. Euacidní oční kapky obsahují k izotonicko-euacidní úpravě 

dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát s hydrogenfosforečnanem sodným 

dodekahydrátem.35 

Oční kapky s homatropinem jsou čiré, mají pH 6,2-6,5 a jejich doporučená doba 

použitelnosti je tři měsíce při teplotě skladování 2-8°C.35 
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10.5  Chloramphenicolum 

Chloramfenikol. 

 chloramfenikol chloramfenikol-sukcinát 

sodná sůl 

V hodnota (ml) 3,3  

�T1% (K) 0,06 0,07 

LISO 1,9  

E (g) 0,10 0,14 

Izotonická koncentrace 9 % 6,8 % 

Chloramfenikol je širokospektré bakteriostatické antibiotikum.1 Selektivně inhibuje 

bakteriální syntézu proteinů. Působí proti grampozitivním i gramnegativním 

bakteriím, riketsiím a mykoplasmatům. Je účinný proti běžným očním bakteriálním 

patogenům jako je například Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Haemophilus 

influenzae, Moraxella lacunata aj.26 Používá se proto k léčbě bakteriálních infekcí 

oka. 

V očních přípravcích se vyskytuje chloramfenikol samotný, nebo ve formě svých 

esterů a soli (nejčastěji se jedná o palmitát, sukcinát a sukcinát sodná sůl). 

Chloramfenikol-sukcinát vytváří suspenzní přípravky. Chloramfenikol-sukcinát 

sodná sůl tvoří vodné roztoky s kratší trvanlivostí.26 

Chloramfenikol (chloramfenikol-palmitát) vytváří vodné suspenze, které mají pH 

v rozmezí 5,0-7,5, a nasycené roztoky o pH 4,4-7,4. Při hodnotách pH nad 9,5 

dochází k jeho hydrolýze na kyselinu dichloroctovou a 2-amino-1-(4´-nitrofenyl)-

propan-1,3-diol. Ve vodných roztocích může vlivem světla docházet k oxidaci, 

redukci nebo kondenzaci. Dalšími rozkladnými produkty jsou p-nitrobenzaldehyd, 

p-nitrobenzoová kyselina a 4,4´-azoxybenzoová kyselina.26 
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Pro zvýšení stability je vhodné do očních kapek s 0,5% chloramfenikolem přidat 

0,3% tetraboritan sodný s 1,5% kyselinou boritou. Tato kombinace zajistí, že při 

skladování při pokojové teplotě, zůstanou roztoky stabilní až pět měsíců.26 

Chloramfenikol je nekompatibilní se zásaditě nebo kysele reagujícími látkami a není 

vhodné ho kombinovat s peniciliny a cefalosporiny, s tetracykliny, gentamicinem, 

polymyxinem B, vankomycinem a sulfadiazinem.26 

Sterilní roztoky chloramfenikol-sukcinátu sodné soli jsou při pokojové teplotě 

stabilní asi třicet dní a slabá změna jejich barvy není známkou ztráty aktivity. Jeho 

25% vodné roztoky mají pH v rozmezí 6,4-7,0. Nevhodné jsou jeho kombinace 

s benzylalkoholem, erytromycinem, vankomycinem hydrochloridem, polymyxinem 

B sulfátem, sodnou solí hydrokortison-sukcinátu aj.26 

ČL 2009 uvádí v Národní části článek o léčivém přípravku Chloramphenicoli 

oculoguttae, který je revidován v Doplňku 2013. Oční kapky s chloramfenikolem 

obsahují 0,5 % nitrofenylových látek, vyjádřeno jako chloramfenikol. Izotonizačními 

a stabilizačními látkami jsou zde kyselina boritá, tetraboritan sodný dekahydrát 

a thiomersal s protimikrobní aktivitou. Tyto oční kapky jsou bezbarvé až slabě 

nažloutlé, mají pH 6,6-7,2 a jejich doporučená doba použitelnosti je tři měsíce při 

teplotě skladování 15-25°C.36 

V současné době jsou v České republice na trhu oční kapky Spersadex Comp.®, které 

obsahují chloramfenikol v kombinaci s dexamethason-fosfátem sodnou solí. 

Pomocnými látkami jsou zde benzalkonium chlorid, makrogol 400, 

glyceromakrogol-ricinoleát, dinatrium-edetát, roztok hydroxidu sodného a voda na 

injekci. Tyto kapky jsou opaleskující bezbarvé až slabě nažloutlé. Doba jejich 

použitelnosti po prvním otevření je čtyři týdny při teplotě uchovávání 2-25°C. 



 

50 

 

10.6  Pilocarpinum 

Pilokarpin. 

 Pilokarpin-hydrochlorid Pilokarpin-nitrát 

V hodnota (ml) 8,0 7,7 

�T1% (K) 0,13 0,14 

LISO  3,7 

E (g) 0,24 0,23 

Izotonická koncentrace 4,08 %  

Pilokarpin je alkaloid získávaný z jihoamerických keřů rodu Pilocarpus.26 Je to látka 

s parasympatomimetickými účinky. Zužuje zornici a snižuje nitrooční tlak, 

v oftalmologii se proto používá nejčastěji k léčbě glaukomu.1 

V očních kapkách se vyskytuje ve formě hydrochloridu nebo nitrátu. Pilokarpin-

hydrochlorid může být použit i u akutního záchvatu glaukomu a to samostatně, nebo 

v kombinaci s jinými cholinergiky a inhibitory karboanhydrázy k přípravě na 

chirurgický zákrok. Je ale také například indikován ke snížení účinků cykloplegik 

a mydriatik po operaci nebo oftalmoskopickém vyšetření.37 

Oční kapky s pilokarpinem mohou mít koncentraci v rozmezí 0,25-10 %, 

v používaných přípravcích se koncentrace pohybuje nejčastěji v rozmezí 1-4 %. 

Hodnota pH jeho 1% roztoku je 4,8, 2% roztok má pH 4,2.  S alkalicky reagujícími 

látkami a jodem je pilokarpin-nitrát nekompatibilní, pilokarpin-hydrochlorid navíc 

i se stříbrnými solemi.26 

Ve vodných roztocích pilokarpinu může nejčastěji docházet ke dvěma změnám, je to 

buď hydrolýza laktonového kruhu za vzniku kyseliny, nebo izomerie za vzniku 

isopilokarpinu. Oba rozkladné produkty jsou neúčinné, ale pro stabilitu očních kapek 

je hydrolýza významnější. Stabilitu ovlivňuje i hodnota pH roztoku, v kyselejších 
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roztocích je pilokarpin relativně stabilní, ale se zvyšující se hodnotou pH stabilita 

rychle klesá, zejména i při zvyšující se teplotě.26 

Hodnota pH je důležitá i pro účinnost pilokarpinu, čím více se blíží do neutrální 

oblasti, tím je účinek vyšší. Je to dáno tím, že lipofilní alkaloid proniká přes rohovku 

lépe než jeho disociovaná sůl.26 

Pomocné látky (zejména pufrační činidla, viskozitní přísady a protimikrobní látky) je 

potřeba volit s ohledem na stabilitu, účinnost a dráždivost roztoků. Jako viskozitní 

přísadu je možné použít například methylcelulosu, hydroxypropylmethylcelulosu 

nebo polyvinylalkohol. Mezi použitelné protimikrobní látky patří například 0,01% 

benzalkonium-chlorid, 0,01% chlorhexidin-acetát, 0,002% thiomersal, 0,3% 

chlorbutanol, nebo 0,001-0,005% dusičnan fenylrtuťnatý.26 

ČL 2009 obsahuje v Národní části léčivý přípravek Pilocarpini hydrochloridi 

oculoguttae, který je revidován v Doplňku 2013. Doplněk 2013 nově uvádí článek 

Pilocarpini hydrochloridi oculoguttae cum natrii chlorido. Oční kapky s pilokarpin-

hydrochloridem obsahují jako pomocné látky kyselinu boritou, tetraboritan sodný 

dekahydrát, protimikrobiálně působící karbethopendecinium-bromid a sterilní 

čištěnou vodu. Hodnota pH roztoku je mezi 4,8-6,1. Oční kapky s pilokarpin-

hydrochloridem a chloridem sodným obsahují tento chlorid k izotonizaci namísto 

kyseliny borité a tetraboritanu. Tyto roztoky s pilokarpinem mají pH 4,5-6,0; jsou 

čiré a mají dobu použitelnosti tři měsíce při skladování ve skleněných obalech, za 

chránění před světlem a při teplotě 2-8°C.38 

V současné době jsou v České republice na trhu oční kapky Fotil® a Fotil Forte®. 

Obsahují fixní kombinaci pilokarpin-hydrochloridu 2% (Fotil®) a 4% (Fotil Forte®) 

s 0,5% timololem (ve formě timolol-maleátu).39 Pomocnými látkami jsou zde 

benzalkonium-chlorid, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, 

hypromelosa a voda na injekci. Tyto kapky mají dobu použitelnosti po prvním 

otevření jeden měsíc. 
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10.7  Roseum bengalense natricum 

Bengálská červeň, tetrachlor-tetrajodfluorescein sodná sůl. 

Bengálská červeň je sloučenina odvozená od fluoresceinu, v očním lékařství se běžně 

používá jako barvivo k diagnostice různých poškození povrchu oka, k tzv. vitálnímu 

barvení povrchu oka. Barví kromě mrtvých nebo degenerovaných epiteliálních buněk 

rohovky a spojivky také mucin, a velmi dobře znázorňuje i vlákna na rohovkovém 

epitelu při keratitis filiformis u syndromu suchého oka.40,41 

Bengálská červeň se používá ve formě sodné, případně draselné soli, které jsou obě 

dobře rozpustné ve vodě. Nejčastěji se připravují její 1% vodné oční roztoky, které 

mají pH v rozmezí 6,0-8,5.26 

V přípravcích je bengálská červeň nekompatibilní s kyselinami a kyselými solemi, 

s některými solemi těžkých kovů, s benzalkoniumchloridem, chlorhexidinem 

a dusičnanem fenylrtuťnatým.26 

Roztoky s bengálskou červení se mohou připravit bez přídavku protimikrobní látky. 

Pokud je nutné protimikrobní látku přidat, může se použít například 0,01% 

thiomersal, nebo octan fenylrtuťnatý. Výhodná je její kombinace 

s fluoresceinem.26,41 

Doba skladování vodných očních roztoků je maximálně dva měsíce.26 

 

10.8  Scopolamini hydrobromidum trihydricum 

Skopolamin-hydrobromid trihydrát. 

V hodnota (ml) 4,0 

�T1% (K) 0,07 

LISO 3,1 

E(g) 0,12 

Izotonická koncentrace 7,85 % 
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Skopolamin (hyoscin) je alkaloid lilkovitých rostlin, po chemické stránce se jedná 

o ester racemické kyseliny tropové a aminoalkoholu skopinu.1 Má 

parasympatolytické (anticholinergní) účinky. Přechodně rozšiřuje zornici 

a znemožňuje oku zaostření. Využívá se před nebo po chirurgickém zákroku, 

relaxací očních svalů snižuje bolest a otok způsobený zánětem (např. při 

iridocyklitidě).42 

Skopolamin je v porovnání s atropinem stabilnější a má rychlejší nástup účinku ale 

kratší trvání. Ve vodném roztoku podléhá esterové hydrolýze a izomerii a je 

nekompatibilní se zásadami, jodem a stříbrnými solemi.26 

Se skopolamin-hydrobromidem trihydrátem je možné připravit oční kapky nebo 

masti nejčastěji v koncentraci 0,2-0,5 %. Jeho 2,5% roztoky mají pH v rozmezí 

4,0-5,5.26 

Přípravek Scopolamini hydrobromidi oculoguttae bez protimikrobních látek 

s koncentrací do 0,25 % má dobu použitelnosti dva měsíce při teplotě skladování 

2-8°C za chránění před světlem.43 

10.9  Tetracaini hydrochloridum 

Tetrakain-hydrochlorid. 

V hodnota (ml) 6,0 

�T1% (K) 0,11 

LISO 3,2 

E (g) 0,18 

Izotonická koncentrace 4,8 % 

Tetrakain je oční lokální anestetikum. Stabilizuje membránu neuronů, zabraňuje 

vzniku a vedení nervových impulzů a snižuje tak vnímání bolesti. Používá se 

u zákroků, které vyžadují rychle a krátce účinkující lokální anestetikum. Je to 
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například při měření nitroočního tlaku nebo komorového úhlu, při odstraňování 

cizích těles z rohovky i při jiných drobných zákrocích na rohovce a spojivce.44 

Ve vodných roztocích podléhá tetrakain esterovému štěpení, které katalyzují 

hydroxidové a vodíkové ionty a při kterém vzniká 4-butylaminobenzoová kyselina 

a dimethylaminoethanol. Při dlouhodobém stání se mohou ve vodných roztocích 

tvořit krystaly z této prakticky nerozpustné kyseliny butylaminobenzoové. V silně 

kyselých roztocích může dojít k odštěpení butylové skupiny z tetrakainu 

a k dekarboxylaci 4-aminobutylbenzoové a 4-aminobenzoové kyseliny na 

4-butylalanin, příp. alanin.26 

Tetrakain je nekompatibilní se zásadami, jodidy, bromidy, stříbrnými a rtuťnatými 

solemi a s polysorbátem 80. Je kontraindikován při současné léčbě sulfonamidy 

a není vhodný pro dlouhodobou aplikaci. Jeho 1% roztok má pH v rozmezí 4,5-6,5. 

Roztoky se uchovávají při teplotě 2-10°C.26 

ČL 2009 obsahuje v Národní části léčivý přípravek Tetracaini hydrochloridi 

oculoguttae, který je revidován v Doplňku 2013. Tyto oční kapky s tetrakain-

hydrochloridem obsahují 2,0 % tetrakain-hydrochloridu. Pomocnými látkami jsou 

chlorid sodný (v koncentraci 0,56 %), thiomersal jako protimikrobní látka 

a sterilizovaná čištěná voda. Kapky jsou čiré bezbarvé, mají hodnotu pH 5,0-6,5 

a skladují se chráněny před světlem.45 

10.10  Zinci sulfas heptahydricus 

Síran zinečnatý heptahydrát. 

V hodnota (ml) 5,0 

�T1% (K) 0,09 

LISO 2,5 

E (g) 0,15 

Izotonická koncentrace 7,65 % 
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Síran zinečnatý se používá jako slabé lokální adstringens zejména na sliznicích oka. 

Stažením drobných krevních cév na bělimě působí dočasnou úlevu od nepohodlí 

a zarudnutí způsobené menším podrážděním oka. Samotný zinek je navíc důležitou 

látkou pro správné fungování řady významných enzymů účastnících se například na 

hojení ran a správné hydrataci tělesných tkání. Často je předepisován v kombinaci 

s vazokonstrikčně působícími sympatomimetiky, jako je například fenylefrin, 

nafazolin nebo tetrahydrozolin.46 

Obvyklá koncentrace síranu zinečnatého v očních kapkách je v rozmezí 0,02-0,5 %. 

Roztoky s koncentrací vyšší než 0,2 % mohou působit nadměrné dráždění spojivky. 

Síran zinečnatý může v roztoku podléhat částečné hydrolýze, která se projeví 

tvorbou zákalu v průběhu skladování.26 

Síran zinečnatý je nekompatibilní například se zásaditě reagujícími látkami, 

olovnatými a vápenatými solemi, hydroxidy a uhličitany alkalických kovů, 

fosfátovým pufrem aj.26 

Jeho 5% roztoky mají pH 4,5-5 a 0,2% roztoky mají pH 5,5.26 

ČL 2009 obsahuje v Národní části léčivý přípravek Zinci sulfatis oculoguttae, který 

je revidován v Doplňku 2013. Tyto oční kapky obsahují 0,25 % síranu zinečnatého 

heptahydrátu, 1,62 % kyseliny borité a 0,03 % tetraboritanu sodného dekahydrátu. 

Jako protimikrobní látka je použit thiomersal. Kapky jsou čiré bezbarvé, mají pH 

5,7-6,3, jejich doba použitelnosti je tři měsíce při teplotě skladování 15-25°C.47 
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11 Závěr 

Cílem diplomové práce je zpracování dostupných informací o izotonické 

a izotonicko-euacidní úpravě očních kapek.  Úvodní kapitola práce vysvětluje 

podstatu a význam této úpravy vzhledem k biodostupnosti léčivých látek a ke složení 

očních kapek. Kapitoly následující jsou pak v souladu s dílčím cílem diplomové 

práce věnovány konkrétním metodám úpravy osmotického tlaku. U každé z metod je 

vysvětlen její princip a na názorných příkladech nastíněn výpočet množství 

izotonizační přísady pro konkrétní léčivo. Následně je popsán význam a možnosti 

úpravy pH, při které je možné využít izotonického pufru. 

Další část práce přináší přehled často používaných léčivých látek vyskytujících se 

v očních kapkách, a to zvlášť s ohledem na jejich stabilitu v roztocích nebo 

suspenzích a na volbu vhodného rozmezí pH. 

Diplomová práce si neklade za cíl poskytnout kompletní výčet těchto látek. Je třeba 

konstatovat, že poskytuje prostor pro doplnění látek dalších, které jsou v současné 

době při magistraliter přípravě očních kapek využívány. Vzdor tomu může být tato 

práce přínosná jako podklad pro doplnění informací do Českého lékopisu (ČL 2009), 

v němž není izotonicko-euacidní úprava zahrnuta. 
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