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LOKÁLNĚ ANTIMYKOTICKÁ SLOŽKA
Nystatin

Vlastnosti

Nažloutlý prášek s teplotou tání kolem 

250 °C, při zahřívání se zřetelně rozkládá při 

teplotě přibližně 160 °C. Je prakticky neroz-

pustný ve vodě (4 mg/ml při 28 °C), acetonu 

a chloroformu, málo se rozpouští v alkoholech, 

dobře v dimethylformamidu a pyridinu. 

Připravuje se výhradně izolací ze Streptomyces 

noursei.

Stabilita

V suchém stavu při teplotě od –25 do +4 °C 

je stabilní v řádu let. Ve vodné suspenzi však po-

stupně ztrácí účinnost. Při pH 6 a 4 °C se po 24 

hodinách deaktivuje přibližně z 9 %, po 48 ho-

dinách ze 14 % a po 72 hodinách z 20 %. Při pH 

nad 7 a pod 2 ztrácí účinnost ještě rychleji.

Nystatin účinkuje již v nízkých koncentracích 

na celou řadu mikroorganismů, především na kva-

sinky. Účinnost se uvádí v jednotkách ve srovná-

ní se standardem. Mechanismus účinku spočívá 

ve změně permeability membrány mikroorganis-

mu v důsledku poškození membrány cytoplazmy 

tím, že se váže na její steroidní komponenty. 

Nystatin lze použít pro léčbu především kva-

sinkových onemocnění gastrointestinálního trak-

tu, kůže a sliznic.

Osud v organismu

Nystatin se prakticky nevstřebává. Působí pouze 

lokálně a pro injekční aplikaci je naprosto nevhodný.

ANTIOXIDAČNÍ SLOŽKA
Acidum ascorbicum (kyselina askorbová)

Vlastnosti

Bílá jemně krystalická látka s teplotou tání 192 °C, 

velmi dobře rozpustná ve vodě, dobře v ethanolu. 

Vodné roztoky jsou stálé, bez přítomnosti oxidač-

ních látek a při pH 4. Při pH kolem 7 na vzduchu 

rychle oxidují. 

Charakteristika gelu

V tomto případě je opět nejvhodnější gelotvorný 

základ methylcelulóza nebo jiná modifi kovaná celu-

lóza. Pro perorální použití jako stabilizátor suspenze  

se hodí tento gel ve 2–4% koncentraci při zdánlivé 

viskozitě 2% roztoku 369 mPa.s – tuto koncentraci lze 

samozřejmě modifi kovat podle požadavků pracoviš-

tě, kde se bude používat, nebo podle uvedené zdán-

livé viskozity konkrétně dodané methylcelulózy. 

GELOTVORNÁ LÁTKA
Methylcellulosum (částečně O-methylovaná 

celulóza) 

Vlastnosti

Bílý, nažloutle bílý nebo šedobílý prášek nebo 

granule. Ve vysušeném stavu je hygroskopická, 

prakticky nerozpustná v horké vodě, v acetonu, 

v ethanolu, v etheru a v toluenu. Rozpouští se 

ve studené vodě za vzniku koloidního roztoku.

KORIGENS CHUTI: SIRUPUS SIMPLEX
Koncentrovaný roztok sacharózy (C

12
H

22
O

11
; 

Mr 342,30). Obsahuje 63 % až 65 % C
12

H
22

O
11

.

Příprava:

Saccharosum ...............................................................640,0 g

Aqua purifi cata...........................................................360,0 g

Sacharóza se za stálého míchání rozpustí 

v čištěné vodě zahřáté na asi 80 °C a potom se 

krátce povaří. Pěna se odstraní a sirup se, je-li 

třeba, zfi ltruje ještě za horka vhodným fi ltrem, 

plní se do suchých, podle potřeby vysterilizo-

vaných nádob až po hrdlo a nádoby se ihned 

uzavřou.

Vlastnosti

Hustá čirá nebo slabě opalizující bezbarvá 

nebo nejvýše slabě nažloutlá až slabě na-

hnědlá tekutina, sladké chuti.

Lze použít i jiné dostupné sirupy, například 

sirupus aurantii, záleží na požadavku chuti.

ZÁVĚR
Nystatin, jak bylo již uvedeno na začátku, lze 

použít pro lokální aplikace. Kromě perorálního 

gelu, který je možno použít v dutině ústní, pří-

padně i jako lokální střevní antimykotikum, lze 

připravovat i vaginální globule v kombinaci 

s antibiotiky jako nifurantel, chloramfenikol 

a další. 
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NYSTATINOVÝ GEL PRO PERORÁLNÍ POUŽITÍ
Mgr. Petr Mlynář

Nemocniční lékárna 

FN Královské Vinohrady, Praha

Nystatin je léčivo s antimykotickým 

účinkem, které je možno používat pro 

lokální aplikace, ale i perorálně. V tomto 

článku informujeme o nystatinovém gelu 

pro perorální použití.

Rp.
Nystatin 3,5 MIU
Acidum ascorbicum 0,1 
Methylcelulosum  4,0 
Sirupus simplex 50,0
(seu Saccharosum 32,0) 
Aqua purifi cata ad 100,0

Misce fi at gel

D.t.d.No I (unam)

D.S. 1 polévkovou lžíci poválet 

v ústech a polknout 3-6x denně.

PŘÍPRAVA A VÝVOJ RECEPTURY

Původní receptura byla navržena lékaři se sirupem au-

rantii a celkovou koncentrací methylcelulózy 1%. V tomto 

složení suspenze sedimentovala a přilnavost výsledného

produktu k ústní sliznici byla nedostatečná. Po dohodě

s interní klinikou jsme složení modifi kovali a vypracovali

několik variant receptur. Při tom bylo organolepticky testo-

váno optimální složení přípravku. Gel je možné připravit ve 

čtyřech variantách: 

• s umělým sladidlem, například aspartamem – vhodné

pro diabetiky;

• se sacharózou případně sirupem simplex;

• úplně bez korigencia chuti;

• s obsahem 10 gramů glycerolu 85% na 100 gramů pro-

duktu pro zjemnění chuti.

Nejdříve připravíme methylcelulózový gel. Jak již bylo 

uvedeno v dřívějším článku, při vlastní přípravě methyl-

celulózového gelu lze výhodně využít závislosti její roz-

pustnosti na teplotě, proto zahřejeme přibližně 30 gramů 

vody k varu. Do této vroucí vody přidáme methylcelulózu 

a dokonale suspendujeme. (Jak již bylo uvedeno dříve, 

při přípravě gelů je vždy výhodné dokonale suspendovat 

vysušenou gelotvornou látku tak, aby se jednotlivé částice 

neshlukovaly a neslepovaly do větších celků. Jejich další 

rozpouštění potom časově prodlužuje celkovou přípravu.) 

Když je methylcelulóza dokonale suspendována, doplní-

me 20 gramů studené vody a dokonale promícháme. 

Do nerezové třecí misky navážíme nystatin (přepočte-

ný podle aktuální účinnosti udané výrobcem) a kyselinu 

askorbovou a rozetřeme. Potom po malých částech za ne-

ustálého míchání tloučkem přidáváme methylcelulózový 

gel, dokud nevznikne hladká suspenze. Nakonec přidá-

me opět za stálého míchání sirup. Pokud máte k dispozici 

umělé sladidlo, například aspartam, lze nystatinový gel 

připravit i bez cukru. Jeho příprava je potom naprosto ana-

logická, jen se umělé sladidlo rozetře v třecí misce spolu 

s nystatinem a kyselinou askorbovou a nakonec se přidá 

methylcelulózový gel.

Stabilita gelu: max.1 týden – s ohledem na stabili-

tu uvedenou na začátku.

Uchovávání gelu: při teplotě 2–8 °C
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Magistraliter příprava

Garant rubriky: Mgr. Petr Mlynář
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