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V lékárenské magistraliter receptuře se často připravují nekonzervované krémy 

se značným obsahem vody, které jsou vystavovány především při odběru pacientem 
mikrobiální kontaminaci. Předností nekonzervovaných přípravků je nepochybně menší 
riziko alergie právě u pacientů s alergickou anamnézou. Proti této přednosti stojí 
ovšem otázka, jak se mikrobiální stav vodného přípravku vyvíjí, když pacient odebírá 
vícekrát denně mast z dispenzačního kelímku prstem.  

 
Pro náš výzkum jsme použili jako modelový systém vodnou hydrofilní mast podle 

DAB 1996 /1/, která obsahuje 70% vody (dále je v textu označovaná jako VHM). 
Abychom simulovali odběr pacientem, byla z připravených vzorků po 4 týdnech jednou 
denně odebírána mast prstem. Odběr probíhal tak, jak se s ním pro příslušný obal počítá. 
Odebráno bylo pokaždé 0,5g přípravku. Ruce nebyly před odběrem myty, protože pacienti to 
obvykle rovněž nečiní.  

Obměňovány byly výrobní podmínky, skladovací nádoby a teploty, aby se zkoumaly 
tyto vlivy na růst mikroorganismů. Za tímto účelem byly vyrobeny tyto přípravky nejdříve 
ručně a skladovány jednak v normalizovaném lékárenském kelímku, nebo normalizované 
tubě. Kromě toho byla VHM připravena s pomocí Unguatoru ve speciálním unguatorovém 
kelímku, ve kterém byla současně skladována /2,3/. Kromě toho byla připravena i tato VHM 
mast obměnou s přidáním ethanolu, aby se přezkoušelo, zda ethanol může nahradit 
konzervační prostředek.  
Jednotlivé postupy:  

- příprava s použitím třenky a těrky („rajpšál“), skladování v bežném kelímku  
- příprava s použitím třenky a těrky, skladování v tubě  
- příprava s použitím Unguatoru, skladování v unguatorovém kelímku 
- příprava s použitím Unguatoru, obměna přídavkem 10% ethanolu, skladování 

v unguatorovém  kelímku 
Každý vzorek byl skladován vždy při 4°C, 20°C a 30°C. Teplota 4°C odpovídají normální 
teplotě v chladničce. Protože mnoho pacientů ovšem svou mast neuchovává v chladničce, 
nýbrž skladuje při pokojové teplotě, studovali jsme kromě toho skladovací teploty 20°C a 
30°C. 
 
Zkoumání počtu a identity zárodků  
Stanovení počtu zárodků se provádělo podle DAB V /1/, článku 2.1.8. „Zkouška na 
mikrobiální znečištění v nesterilních produktech".  Při tom musí přípravek splňovat 
požadavek kategorie II (VIII N5, topické použití), který vyžaduje toto: 

- maximálně 102 aerobních zárodků 
- vyloučení speciálních mikroorganismů, a to enterobakterií, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus. 
Počet mikroorganizmů byl určován po dvou- a čtyřtýdenním skladování. Pro mikrobiální 
zkoušku počtu zárodků v tukových produktech předepisuje DAB vyrobit z masti pomocí 
polysorbanu a pufrového roztoku emulzi. Stanovení počtu zárodků má probíhat v návaznosti 
na membránovou filtraci, spočítáním na agarových plotnách nebo pomocí zřeďovací řady v 
tekutém prostředí. Přes přípustné  zahřívání byla výroba homogenní emulze z masti obtížná, 
takže se v předcházející práci /4/ při tomto postupu potvrdily následující poznatky: 
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- Membránová filtrace nefungovala. Velikost částic v emulzi byla příliš velká, 
aby prošly předepsaným filtrem o velikosti pórů 0,45mikrometrů. 

- Zřeďovací řada nedávala žádny výsledek, protože emulze byla kalná. 
Pozitivní výsledek má totiž má být udáván zakalením, u produktu již kalného 
vyhodnocení není možné.  

- Počítání na agarových litých plotnách (podle Kochovy metody) dávalo jen 
negativní výsledky. Při této metodě byla vylévána zředěná mast se zahřátým 
agarem. Tím však nutně mohou aerobní zárodky růst hůře kvůli nedostatku 
kyslíku. 

Tyto tři metody stanovení mikroorganizmů tedy neposkytovaly žádné jednoznačné 
výsledky. Novým výchozím bodem bylo proto pracovat s nezředěnou mastí. Přímo 
na agarové plotny bylo umístěno 0,1g masti a toto množství bylo pomocí Drigalského 
kopistky stejnoměrně rozetřeno na agarové ploše /5/. Vzorky byly odebírány z kelímků vždy 
v horní části.  

 
Obr. 1 VHM /vodná hydrofilní mast 
(z Unguatoru) po dvoutýdenním používání, 
uskladněná vlevo při 4°C a vpravo při 20°C 
(inkubováno při 25° C na plísňovém agaru)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Obr. 2 VHM z kelímku po dvoutýdenním 
používání, uskladněná vlevo při 4°C a vpravo 
při 20°C (inkubováno při 25° C na plísňovém 
agaru) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ke stanovení růstu bakterií byly připraveny živné agarové plotny (Merck Nr. 5450), 
ke stanovení růstu plísní a kvasinek plotny Sabouraud-agarové (Merck Nr. 5398). Na ně byla 
nanesena mast. V souladu s jejich podmínkami růstu probíhala inkubace bakterií na 
agarových plotnách 48 hodin při 37°C a plísní a na agarových deskách 72 hodin při 25°C. 
V následujícím vyhodnocení byly spočítány kolonie a násobeny faktorem 10, aby se mohlo 
dojít k počtu zárodků na gram přípravku.  

Protože enterobakterie, Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa musely 
být vyloučeny, byly pozorovány morfologie kolonií. Ve zkoumaných mastech se daly vedle 
plísňových kolonií identifikovat tři rozdílné morfologie kolonií. Jako zástupce byla izolována 
vždy jedna kolonie na živný agar, aby bylo možné charakterizovat druh zárodků. Identifikace 
zárodků pomocí Gram-zbarvení, selektivním živným agarem a biochemickými důkazy byla 
provedena díky přátelským vztahům na VŠ v Hannoveru (z důvodů požadavků na určitý 
stupeň laboratorní bezpečnosti.) 
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Tabulka 1: Počty zárodků ve VHM po dvoutýdenním skladování  
(KBE – „Kolonie-bildende Einheit“ – jednotka tvořící kolonie) 
 
2 týdny skladování  4°C (KBE/g) 20°C (KBE/g) 30°C (KBE/g)  
 
VHM vyrobena ručně     100 >10 000 >10 000 
skladování v kelímku 
 
VHM vyrobena ručně  40 >10 000 >10 000 
skladování v tubě    
 
VHM vyrobena v Unguatoru  0 >10 000 >10 000 
 

Výsledky výzkumu 
Z bližší identifikace vyplynulo, že se jedná o zárodky normální kožní mikroflóry. 

Převážnou část vyrostlých zárodků v mastech tvořily Flavobacterium oryzihabitans. Dále byly 
identifikovány koagulaso-negativní stafylokoky a ojediněle bakterie skupiny Bacillus cereus. 
Všechny prokázané bakterie jsou nepatogenní. Přesto by mohly při nanášení na poraněnou 
kůži vyvolat infekci. Flavobacterium oryzihabitanes bylo přitom dokázáno na bakteriovém tak 
i na plísňovém agaru. Tím byl důkaz podán, že se nejedná o zárodky, které se musí podle 
DAB, vyloučit což je rozhodující pro splnění požadavků DAB.   

V tabulce 1 a 2 jsou zachyceny počty kolonii na gram přípravku (KBE/g) 
a to z bakterií příp. plísní (nebo kvasinek) tří různých mastí při třech skladovacích teplotách 
4°C, 20°C a 30°C.  

Tabulka 1 obsahuje data po dvou týdnech kultivace, z nichž vyplývá, že pouze masti 
skladované při 4° C odpovídají požadavkům DAB s počtem maximálně 102 aerobních 
zárodků na gram /1/. V unguatorovém kelímku nebyly vůbec prokazatelné žádné zárodky. 
Skladování v tubách vedlo ke 40 KBE/g a v klasickém kelímku byl počet zárodků 100 KBE/g, 
právě ještě pod hranicí požadavku. Masti skladované při 20°C a 30°C obsahovaly všechny 
příliš mnoho zárodků nad normu.  

Tabulka 2 ukazuje, že po čtyřtýdenním skladování odpovídá požadavkům jen mast 
vyrobená s pomocí Unguatoru a skladovaná při 4°C. Masti v tubách a kelímcích překračují i 
při skladování v chladničce tolerovaný počet zárodků. Ve všech vzorcích skladovaných při 
20°C a 30°C je obsah zárodků příliš vysoký. 

Obrázek 1 ukazuje mast vyrobenou v Unguatoru při skladování při 4°C a při 200C, 
inkubovanou při 25°C. V přípravku skladovaném při 4° C se neprojevuje žádný růst zárodků, 
zatímco přípravek skladovaný při 20°C je potažen žlutým porostem zárodků (Flavobacterium 
oryzihabitans). 

Obrázek 2 ukazuje růst kolonie v ručně vyrobené masti, která byla skladována 
v klasickém kelímku v závislosti na skladovací teplotě (4°C a 20°C). Vzorek byl rovněž 
inkubován při 25°C. Při skladovací teplotě 4° C se ukazují některé plísňové kolonie. U masti 
skladované při 20° C je deska poseta žlutými koloniemi a plísněmi.  

Výsledky prokazují, že růst zárodků v unguátorových kelímcích je menší než v 
tubách. Protože je však způsob odběru velmi podobný, odůvodňuje to právě přípravu 
v uzavřeném systému.  
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Tabulka 2: Počty zárodků ve VHM po čtyřtýdenním skladování  
 
4 týdny skladování  4°C (KBE/g) 20°C (KBE/g) 30°C (KBE/g)  
 
VHM vyrobena ručně     2 500 >10 000 >10 000 
skladování v kelímku 
 
VHM vyrobena ručně 4 000 >10 000 >10 000 
skladování v tubě    
 
VHM vyrobena v Unguatoru  30 >10 000 >10 000 
 

 
Tabulka 3: Počty zárodků v ethanolové VHM  
 
Vzorek VHM s 10% ethanolu  40C (KBE/g)  20°C (KBE/g) 30°C(KBE/g) 
 
2 týdny skladování  0 0 0 
4 týdny skladování  0 0 0 
 

Tabulka 4: Počty zárodků v naočkované VHM s přísadou ethanolu a bez ní  
 Esch. coli  Sacchar. cer.  

       Výchozí počet zárodků  Výchozí počet zárodků  
 10000/ plotna  10000/plotna  
 0 dní 6 dní 0 dní   6 dní 
 
VHM bez ethanolu  620 >10 000 100 >10 000 
VHM 10% ethanolu  161 0 76 0 
VHM 15% ethanolu   48 0 0 0 
 

 

 
 

 
Zkouška konzervačního účinku ethanolu  

Jako další součást výzkumu měl být přezkoušen konzervační účinek ethanolu. 
K tomu účelu byla paralelně, ke shora popsaným testům, vyrobena VHM modifikována 
přídavkem ethanolu. Místo 70% vody bylo pomocí Unguatoru zapracováno do hydrofilní 
masti 60% vody a 10% ethanolu. Stabilita tohoto přípravku je deklarována v literatuře /6/. 

Z tabulky 3 vyplývá, že přísada 10% ethanolu při všech skladovacích teplotách 
a denní kontaminaci v trvání čtyř týdnů brzdí mikrobiální růst. Nemohl být prokázán žádný 
růst zárodků. Proto byl proveden test, při kterém mělo být přezkoušeno baktericidní působení 
ethanolu. S pomocí Unguatoru byly vyrobeny následující vzorky:  

- VHM bez přísady ethanolu,  
- VHM s 10% přísadou ethanolu,  
- VHM s 15% přísadou ethanolu.  

Tyto masti byly kontaminovány definovaným počtem zárodků Escheriia coli 
a Saccharomyces cerevisae, přičemž jsme se opírali o „zkoušku na dostatečnou 
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antimikrobiální konzervaci“ VIII.14 DAB /1/. Vzorky byly skladovány při 25°C a změna počtu 
zárodků byla určována po 6 dnech. Získaný počet zárodků činil v případě Escherichia coli 
105 na 1 ml, u Saccharomyces cerevisiae 103 na 1 ml (stanoveno pomocí CultDipCombi, 
Merck).  

Kontaminované masti byly ihned při startu a následně šest dní po kontaminaci 
přezkoušeny na počet živých zárodků. K tomu účelu bylo z mastí kontaminovaných E. coli 
rozetřeno vždy 0,1 g vzorku na agarové plotny pro bakterie a následně inkubováno 48 hodin 
při 37°C. Z mastí kontaminovaných Saccharomyces cerevisiae bylo množství 0,1 g vzorku 
na agarové plotny pro plísně a následně inkubováno 72 hodin při 25°C.  

Z tabulky 4 vyplývá, že u nekonzervovaného krému sice nebyly všechny zanesené 
bakterie detegovatelné, ale po šestidenním skladování se všechny zárodky silně rozmnožily. 
Dále je z tabulky zřejmé, že přidáním 10% a 15% ethanolu nejsou už po šesti dnech 
skladování prokazatelné žádné další zárodky.  

Tyto výsledky znovu potvrzují, že konzervace tohoto základu má smysl. Přísada 10% 
ethanolu totiž stačí, aby zbrzdila nejen růst zárodků je nechala dokonce zárodky odumřít. 
Tím je u ethanolu doložen jeho konzervační efekt. 
 
Závěr 

Naše výzkumy jasně ukazují, že vodná dermatika jsou vystavena silnému 
mikrobiálnímu ataku při používání pacientem. Nekonzervovaná vodná dermatika 
neodpovídají už po dvoutýdenním používání požadavkům DAB /1/, zejména pokud jsou 
uskladněna při pokojové teplotě. Přípravky s desetiprocentní přísadou ethanolu nevykazují 
naproti tomu ani po čtyřtýdenním používání žádný růst zárodků. Dále přihlédneme i k tomu, 
že není přesné napsání data trvanlivosti na etiketu u léků připravených lékárnou předepsáno 
/7/. Přesto se, ale v publikacích /8,10,11/ navrhuje, aby se nevydávaly nekonzervované 
vodné masti v kelímcích a pokud jsou vydány v tubách, aby se aplikovaly pacientem pouze 
týden. Jiní autoři považují při skladování v tubách až tříměsíční expiraci za přijatelnou /9/. 
V souladu s lékárenským provozním řádem /7,10/ je však pro signování požadována 
poznámka „Na omezenou dobu“ nebo „Omezeně stabilní“. 

V každém případě by se měly vodné nekonzervované krémy uchovávat v chladničce 
a zničit po dvou týdnech od první aplikace. Plnění do tub lze z hygienického hlediska 
doporučit, ještě více však lze doporučit přípravu a skladování krémů právě v unguatorovém  
kelímku. Mělo by se však přemýšlet i o dalších jiných alternativách. Tak by tyto modifikované 
dispenzační nádoby (jako unguator kelímek), které nebudou vystaveny při odběru-aplikaci 
masti žádné další kontaminaci, mohly vést k dokonalejším stabilitním výsledkům. Dosud, ale 
nejsou k dispozici jiné takové nádoby, které by umožňovali bezkontaminační plnění v lékárně 
/12/. Pokud nebude mast plněna do těchto obalů, pak bude aktuálně lepší přídavek 
nedráždivého konzervačního prostředku, než mast silně zamořená zárodky. 
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