Aseptyczne sporz dzanie leków recepturowych
z antybiotykami

„Ja owo

definiuje si jako brak zdolnych do ycia drobnoustrojów”
FP VII

dr Bo ena Karolewicz
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Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 23 poz. 126
Wersja nowa:
§ 3. Op ata rycza towa za lek recepturowy wynosi 5 z .
§ 4. 1. Op ata rycza towa, o której mowa w § 3, dotyczy:

1) proszków dzielonych do 20 szt.;
2) proszków niedzielonych (prostych i z onych) do 80 g;
3) czopków, globulek, pr cików do 12 szt.;
4) roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do 250 g;
5) P ynnych leków do stosowania zewn trznego (je eli zawieraj spirytus, ilo
spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie mo e przekroczy 100 g) do 500 g;
6) ma ci, kremów, mazide , past do 100 g;………
11) Kropli do oczu, uszu, nosa i ma ci ocznych sporz dzonych w warunkach
aseptycznych do 10 g.
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§ 4. 2. Op ata rycza towa, o której mowa w § 3, dotyczy równie postaci i
ilo ci leków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-6, sporz dzonych w
warunkach aseptycznych zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej lub
zgodnie ze wskazaniem lekarza umieszczonym na recepcie lub
zawieraj cych antybiotyk.
§ 7. 1. Koszt wykonania leku recepturowego ustala si w zale no ci od
postaci leku i wynosi:
1) 12,33 z – dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-10
2) 24,66 z – dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 11 i ust. 2
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W FPVIII, podobnie jak w innych farmakopeach narodowych, zosta y
podane wymagania czysto ci mikrobiologicznej dla poszczególnych
postaci leku. Wymagania te usystematyzowano w trzech zasadniczych
grupach z dok adnym okre leniem dopuszczalnych norm obecno ci
bakterii i grzybów w poszczególnych preparatach.
Wed ug FPVIII do pierwszej grupy czysto ci mikrobiologicznej (wymóg
bezwzgl dnej ja owo ci) nale leki do stosowania pozajelitowego, leki
do oczu, leki na rany i oparzenia.
Wymaga si , aby wszystkie postacie leku z antybiotykami by y ja owe.
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Produkcja leków z antybiotykami w przemy le jest regulowana
okre lonymi przepisami prawa (GMP, normy dotycz ce jako ci produktu,
normy czysto ci surowców do produkcji leków). Inaczej ma si sprawa ze
sporz dzaniem leków recepturowych w aptekach.

Zalecenia nadzoru farmaceutycznego dotycz ce sporz dzania leków z
antybiotykami oparte s na zasadach „lege artis” oraz podr cznikach, co
powoduje, e przygotowanie takich preparatów zale y tylko od wiedzy i
do wiadczenia farmaceuty sporz dzaj cego leki.
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Grupy leków stosowane recepturze w leczeniu zaka e drobnoustrojami
antybiotyki:
aminoglikozydowe
(neomycyna,
gentamycyna,
streptomycyna),
makrolidy (erytromycyna), tertacykliny, chloramfenikol
sulfonamidy (sulfacetamid)
chemioterapeutyki (metronidazol)
nystatyna
Leki stosowane w celu zahamowania wzrostu (dzia anie
bakteriostatyczne) lub zabicia (dzia anie bakteriobójcze) drobnoustrojów
(bakterii, wirusów, paso ytów, grzybów).
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Leki recepturowe zawieraj ce rodki stosowane w zaka eniach
drobnoustrojami zapisywane s w bardzo ró norodnych postaciach.
Miejscowo stosuje si antybiotyki w postaci:
ma ci
czopków
ga ek dopochwowych
roztworów
zasypek
past
pudrów p ynnych
kropli do oczu, nosa i uszu
jako leki proste i z o one.
Wszystkie te leki powinny by wykonywane w aptece w warunkach
aseptycznych, aby zapewni ich ja owo .
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Procentowy udzia antybiotyków w poszczególnych postaciach leku
Nazwa antybiotyku

Ma ci

Roztwory

Zawiesiny

Krople

10,1

0,6

10,0

Nystatyna

11,5

Globulki
dopochwowe
85,9

Chloramfenikol

18,9

0,18

81,8

72,0

brak

Neomycyna

48,0

1,09

7,32

10,1

45,0

Amoksycylina z
kwasem klawulanowym
Erytromycyna

0,35

9,34

brak

brak

brak

12,0

1,46

2,77

25,0

brak

Gentamycyna

9,86

brak

2,27

1,78

50,0

Doksycyklina

0,17

0,91

0,25

1,2

brak

Klindamycyna

brak

0,73

brak

brak

brak

Cefuroksym

brak

0,18

brak

brak

brak

Pozosta e antybiotyki

0,37

0,36

brak

brak

brak
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Antybiotyki
Cz sto stosowane w recepturze
Stosunkowo ma stabilno w obecno ci wody
W postaci suchej najcz ciej do trwa e
Niewielka zmiana w konfiguracji powoduje utrat aktywno ci
Rozk ad antybiotyków
Reakcje hydrolizy (np.: chloramfenicol, penicyliny)
Reakcje utleniania
Reakcje redukcji
Reakcje fotochemiczne (np.: sulfonamidy)
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Czynniki wp ywaj ce na trwa
preparatów zawieraj cych antybiotyki
surowce u yte do ich wytwarzania
proces technologiczny
rodzaj opakowania
miejsce wytwarzania.
Wra liwo
substancji leczniczych m.in. na temperatur , wiat o,
obecno
enzymów bakteryjnych sprawia, e sposób sporz dzania
preparatów zawieraj cych antybiotyki powinien:
by szczegó owo przeanalizowany
szczególn uwag nale y zwraca na sposób przechowywania substancji
leczniczych, jak i wykonanego leku.
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Procesy rozk adu
Szybko procesów zale y:
pH
warunków przechowywania
temperatury (wymagaj najcz ciej przechowywania w lodówce w
temperaturze oko o 5°C)
dost pu wiat a
dost pu powietrza
obecno ci bakterii
Wymagania dla postaci leku z antybiotykiem
Ja owo
Mo e by konserwowany (dla unikni cia wtórnego zaka enia)
Antybiotyk powinien zachowywa 85% swojej aktywno ci przez minimum 7 dni
Cz sto buforowane (dla zwi kszenia trwa ci).
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Trwa
niektórych leków z antybiotykami
Oksytetracyklina
2 dni
Chlorocyklina
6 dni
Tetracyklina
6 dni
Penicylina
7 dni
Neomycyna
14 dni
Chloramfenikol
42 dni
Antybiotyki wra liwe na wiat o:
- Chloramfenikol
- Tetracyklina
- Nystatyna
- Erytromycyna
- Neomycyna
Powinny by przechowywane w miejscach chroni cych przed
nara eniem na dzia anie wiat a (wydawany z napisem „Chroni od
wiat a”)
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Sposoby uzyskania ja owo ci leku recepturowego:
1.

Przyrz dzanie leku w recepturze, a nast pnie poddanie go jednemu z
przewidzianych w farmakopei zabiegów wyja awiaj cych (post powanie
antyseptyczne - usuni cie z zaka onego leku bakterii). Post powanie to
ma ograniczone zastosowanie ze wzgl du na mo liwo ci sterylizacji:
- wra liwo substancji leczniczej na wysokie temperatury
- wytwarzanie przez bakterie substancji gor czkotwórczych, których nie
niszczy wyja awianie.

2.

Przyrz dzanie leku w specjalnych pomieszczeniach, za pomoc uprzednio
wyja owionych przyrz dów, by uchroni dan posta leku przed
zaka eniem drobnoustrojami (post powanie aseptyczne - zapobieganie
zaka eniu rodowiska).
Nale y pami ta , i niektóre leki z antybiotykami, które nie mog by
poddane sterylizacji ko cowej, mog by
czone przez filtr zatrzymuj cy
drobnoustroje o nominalnej wielko ci porów 0,22µm lub mniejszej.
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Przygotowanie postaci leku zawieraj cych antybiotyki:
1. Przygotowanie stanowiska pracy – lo a laminarna powinna by umyta
roztworem detergentu i odka ona roztworem rodka dezynfekuj cego
(np. etanolem 70°, 0,5% roztworem glukonianu chlorheksydyny).
Nast pnie nale y w czy nawiew laminarny (lampy UV) na 30 minut
przed podj ciem pracy. Do mycia nale y u ywa g bki - nie u ywa
ligniny, waty i tkanin pozostawiaj cych na mytej powierzchni w ókien.
Zaleca si stosowanie rodków z ró nych grup naprzemiennie i zmian
raz na 3 miesi ce.
odka anie powierzchni: mierszanina propan-1-ol, etanol, glutaraldehyd
(Aerodesin 2000), glukoprotamina (Indicin Plus)
odka anie przedmiotów z metalu, gumy: aldehyd glutarowy (Aldesan,
Cidex), mieszanina aldehydu mrówkowego, glioksal, aldehyd glutarowy,
chlorek benzalkiloamoniowy (Sekusept forte), Septyl, Perform
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2. Surowce farmaceutyczne odpowiedniej jako ci, rozpuszczalniki powinny
by ja owe, nale y u y wody ja owej.
Producent antybiotyku uwzgl dnia w dokumentacji technicznej elementy
gwarantuj ce w a ciw jako surowca, umo liwiaj c jego zastosowanie
w leku recepturowym tj. zawarto , aktywno , w a ciwo ci
fizykochemiczne, sprawdzenie sterylno ci, sprawdzenie substancji
pomocniczej, opakowa ko cowych i okre la najlepsze warunki
przechowywania.
Antybiotyki nale a oby zamawia w jak najmniejszych opakowaniach:
chloramfenikol, erytromycyna, siarczan gentamycyny, siarczan
neomycyny, nystatyna dost pne w opakowaniach 1 gramowych.
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Oleje i bezwodne pod o a ma ciowe nale y wyja owi w sterylizatorze
powietrznym w puszce sterylizacyjnej (160°C przez co najmniej 2h od
momentu osi gni cia wymaganej temperatury).
Do sporz dzania leków z antybiotykami mo na stosowa
wstrzykiwa i ja owy roztwór 0,9% chlorku sodowego.

wod

do

Wod do przygotowania leku nale y sterylizowa par wodn pod
ci nieniem w szybkowarze lub autoklawie w temperaturze co najmniej
121°C przez 15 minut (FP VII).
3. Przygotowanie naczy
recepturowych. Naczynia szklane lub
porcelanowe nale y dok adnie umy roztworem detergentu, sp uka
bie c wod do ca kowitego usuni cia detergentu, nast pnie przep uka
wod oczyszczon . Nale y je wyja owi w sterylizatorze powietrznym w
puszce sterylizacyjnej (160°C przez co najmniej 2h od momentu
osi gni cia wymaganej temperatury).
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4. Przygotowanie nakr tek, aplikatorów. Nale y te elementy sk adowe
opakowania ogrza w roztworze rodka przeciwbakteryjnego w temperaturze
90°C przez 30 minut (przed u yciem przep uka dok adnie wod ja ow ).
5. Przygotowanie pracownika do pracy:
a. Zmiana fartucha na czysty przed wej ciem do receptury.
b. Mycie r k. R ce nale y dok adnie umy myd em, sp uka bie c
ciep wod , osuszy w strumieniu powietrza i zdezynfekowa (70°etanolem,
kremem do r k z chlorheksydyn czy Spitadermem - na bazie alkoholi i
chlorheksydyny). Zasadne jest tak e za o enie ja owych r kawic.
odka anie r k: diglukonian chloheksydyny (Abacil, manusan), mieszanina
laurylosiarczanu sodu i siarczanu amonu (Manisoft)
Praca w warunkach aseptycznych powinna by wykonywana mo liwie szybko
i w jednym toku czynno ci.
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Dost pne opakowania dla ja owych leków recepturowych

18

Dost pne opakowania dla ja owych leków recepturowych
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Ogólne zasady przygotowania ja owych ma ci i czopków za pomoc
Unguatora s nast puj ce:
- konstrukcja aparatu umo liwia wykonywanie preparatów ja owych
- w lo y z nawiewem ja owego powietrza nale y odwa y sk adniki
preparatu, ewentualnie dodatkowo je zmikronizowa i przenie do
wyja owionego pojemnika b d cego opakowaniem
- w przypadku ma ci nale y u ywa mieszad a jednorazowego
(opakowanie nie mo e by otwierane a do zako czenia procesu
homogenizacji)
- po od czeniu opakowanie nale y zamkn w ja owych warunkach
- w przypadku czopków po homogenizacji nale y je wylewa do
ja owych form i zamyka w lo y z nawiewem laminarnym
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Proponowane czasy i pr dko ci homogenizacji:
Ma :
Ma ci z euceryn i p ynem:
Ma z euceryna p ynem i witaminami:
Ga ki i czopki:

2 min./5 obr.
4 min./8 obr.
4 min./8 obr. nast pnie
20 sek./2 obr.
4 min./8 obr.

na podstawie Instrukcji U ytkownika zamieszczonej na stronie Eprus 2010
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Wa ne
Prawid owo dzia ania filtrów w lo ach aseptycznych powinna by
kontrolowana wed ug okre lonych procedur co pó roku i odpowiednio
dokumentowana (urz dzenie posiada licznik czasu pracy komory, lampy
UV oraz wewn trzny system nadzoru informuj cy o b dach pracy ywotno filtra HEPA zale nie od urzadzenia wynosi 3000h nawet do
5000h). Okre la si limity ilo ci cz stek mechanicznych i ska enie
mikrobiologicznego w przestrzeni aseptycznej lo y (ekspozycja p ytki
Petriego z po ywk sta na 4 godziny).
Kontrola procesu steryzlizacji. Zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki
Wytwarzania (Dz. U. Nr 194, poz. 1434) proces sterylizacji powinien by
rutynowo kontrolowany przy ka dym wsadzie za pomoc wska nika
fizycznego (zegary, termometry) oraz okresowo przez stosowanie
wska ników chemicznych (rurki Browna, ta my, nalepki – zmiana barwy) –
okre laj cych warunki sterylizacji i biologicznych (np. Sporal S dla
sterylizatorów suchym, gor cym powietrzem – pasek bibu y nasycony
zawiesin spor, wymaga posiewu, Attest 2 dla urz dze do sterylizacji
par wodn , nie wymaga posiewu) – monitoruj cych efekt sterylizacji.
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Wska niki biologiczne:
- ilo zak adanych testów dla ma ych sterylizatorów wynosi 2, dla du ych
3, rozmieszczonych w ró nych miejscach urz dzenia
- ich jako sprawdza si poprzez stosowanie kontroli pozytywnych tzw.
Sporala 0 nie poddawanego sterylizacji
- cz stotliwo ich stosowania zale y od ilo ci procesów sterylizacji, stanu
technicznego urz dzenia
Ocena skuteczno ci sterylizacji - zasady post powania :
sterylizacja par wodn : umie ci wska nik (fiolka z nalepk ) w urz dzeniu
– przeprowadzi cykl sterylizacji – wyj i po ostudzeniu odczyta wynik:
wska nik chemiczny na nalepce zmienia barw je eli parametry cyklu
zosta y spe nione (porówna z fiolk nie poddan sterylizacji tzw. Kontrol
pozytywn )
sterylizacja suchym, gor cym powietrzem: wska niki u
na pó kach
sterylizatora, jeden zachowa do kontroli pozytywnej – przeprowadzi
sterylizacj – po zako czeniu wys do laboratorium
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Do zada
Inspekcji Farmaceutycznej okre lonych w Prawie
farmaceutycznym nale y oprócz kontroli leków recepturowych i
aptecznych, kontrola warunków ich sporz dzania, która obejmuje równie
kontrol skuteczno ci sterylizacji.
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dy zwi zane zastosowaniem antybiotyków w recepturze:
zwi zane z drog podania
zwi zane ze wzajemnym czeniem antybiotyków oraz
innymi substancjami czynnymi

czeniem ich z

26

zwi zane z drog podania
-

dy zwi zane z nieprawid owym doborem antybiotyku do postaci leku
cefuroksym (Zinnat) stosowany miejscowo (dopochwowo)
- cefalosporyna, przeznaczona do podawania doustnego, zawieraj ca
nieczynny biologicznie ester cefuroksymu (pro drugs)
- uaktywnienie leku nast puje wskutek hydrolizy zachodz cej podczas
przej cia substancji przez b on luzow jelita
- zastosowanie leku miejscowo na skór lub w pochwie nie uaktywnia go,
antybiotyk nie b dzie dzia , a wi c jego zastosowanie jest bezcelowe.
neomycyna w czopkach
- stosowanie tego antybiotyku doodbytniczo, np. w leczeniu hemoroidów,
niesie ze sob ryzyko wch oni cia do krwioobiegu i wyst pienia
ogólnoustrojowych dzia niepo danych.
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chloramfenikol w czopkach
- nieprawid owe jest stosowanie chloramfenikolu w tej postaci leku
- antybiotyk jest obci ony du ilo ci dzia
niepo danych, z których
najpowa niejszym jest supresja szpiku kostnego. Mo e ona przybiera dwie
formy – powszechn lub ci
nieodwracaln aplazj szpiku
- podanie chloramfenikolu w czopkach do miejscowego leczenia
hemoroidów, wi e si
z ryzykiem dzia
ogólnoustrojowych
niekorzystnych dla pacjenta
- zalecane drogi podania tego antybiotyku to podanie miejscowe (infekcje
oczu, uszu, skóry), doustne (w formie kapsu ek lub zawiesiny), do ylne (jako
lek dalekiego wyboru) lub doodbytnicze (tylko w niektórych krajach).
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-

z miejscowym przepisywaniem antybiotyków przeznaczonych do stosowania
ogólnego
roksytromycyna stosowana w ma ci do nosa i globulkach dopochwowych
- niezalecana droga ze wzgl du na narastaj
szybko oporno bakterii
doksycyklina w ma ciach, roztworach, zawiesinach i globulkach
dopochwowych
- niezalecana droga ze wzgl du na narastaj
oporno
bakterii na
antybiotyk
dopochwowych
ampicylina
i
amoksycylina
w
ga kach
- ich stosowanie w tych formach mo e by przyczyn reakcji nadwra liwo ci
(5-20% pacjentów)
- antybiotyki o szerokim spektrum dzia ania powoduj dysbakteriozy,
prowadz ce cz sto do zmian patologicznych b on luzowych, nadka
i
rozwoju grzybic, zaka
gronkowcowych lub pa eczkami G(-).
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zwi zane ze wzajemnym czeniem antybiotyków oraz
innymi substancjami czynnymi

czeniem ich z

w receptach cz sto czy si antybiotyk z innym antybiotykiem lub
chemioterapeutykiem. Po czenia takie wyst puj
ównie w ga kach
dopochwowych, ma ciach oraz w kroplach.
po czenia takie s cz sto korzystne ze wzgl du na synergizm dzia ania
zwi zków lub odmienny mechanizm ich dzia ania na drobnoustroje.
Ryzyko rozwoju lekooporno ci jest w takim przypadku du o mniejsze.
nale y jednak pami ta , i jedn z zasad racjonalnej antybiotykoterapii jest
nie
czenie antybiotyków bakteriobójczych z bakteriostatycznymi,
bowiem dzia anie bakteriobójcze antybiotyków mo e by zniesione przez
antybiotyki bakteriostatyczne.
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przyk ady:
- po czenie neomycyny z gentamycyn lub preparatów Zinnat (cefuroksym)
i Unasyn (ampicylina z sulbaktamem). W obu przypadkach zakres dzia ania
czonych antybiotyków jest podobny. Jednak, szczególnie w przypadku
po czenia aminoglikozydów, niepotrzebnie nara a si pacjenta na
wyst pienie dzia
niepo danych. Dodatkowo cefuroksym nie wch ania
si po podaniu miejscowym.
- po czenia chloramfenikolu z neomycyn lub gentamycyn , neomycyny z
doksycyklin lub erytromycyn , a tak e chloramfenikolu z erytromycyn .
Chloramfenikol jest antybiotykiem o dzia aniu bakteriostatycznym,
neomycyna i gentamycyna dzia aj
bakteriobójczo. Natomiast
chloramfenikol z erytromycyn
konkurowa y o to samo miejsce w
rybosomach bakterii.
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