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Środki konserwujące w lekach okulistycznych

Preservatives in oPhthalmic drugs

Słowa kluczowe
Konserwanty,  chlorek  benzalkoniowy,  Polyquaternium, 
ABAK,  COMOD

Streszczenie 
Konserwanty to związki chemiczne, które za- 

pewniają jałowość w wielodawkowych preparatach 
okulistycznych. Wyróżnia się cztery podstawowe  
grupy konserwantów: środki powierzchniowo czynne, 
środki utleniające, alkohole i organiczne związki  
rtęci. Głównym przedstawicielem konserwantów jest 
chlorek benzalkoniowy (BAK) z grupy środków po- 
wierzchniowo czynnych. Zabezpiecza preparat przed 
kontaminacją leku, jednak nie jest obojętny w sto-
sunku do powierzchownych tkanek gałki ocznej. Naj-
częstsze działania niepożądane wynikające z prze-
wlekłego stosowania BAK to: zaczerwienienie oka, 
uczucie ciała obcego oraz suchość oka. Klinicznie 
zwykle spotyka się: zapalenie spojówek, zmniejszenie  
gęstości komórek nabłonka spojówki i rogówki, spa- 
dek produkcji mucyny, a także utratę komórek kub- 
kowych. Środki powierzchniowo czynne nie są neu- 
tralizowane na powierzchni oka, więc kumulują się  
w  tkankach,  powodując  szereg  skutków  ubocznych.

Alternatywą są środki o działaniu utleniającym,  
które dzięki oksydazom i katalazom obecnym w fil- 
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Summary 
Preservatives are chemical compounds which  

make multi-dose ophthalmic drugs sterile. There are  
four primary groups of preservatives: surfactants,  
oxidants, alcohols and organomercurial compounds. 
Benzalkonium chloride (BAK) is the primary preser- 
vative from the group of surfactants. It protects  
the preparation from contamination of the drug but  
it is not neutral for superficial ocular tissue. The  
most common adverse effects of chronic BAK usage 
are: redness of the eye, foreign body sensation and  
dry eye syndrome. Clinically we can observe: con- 
junctivitis, conjunctiva and cornea epithelium cell  
loss, reduced production of mucin and loss of goblet 
|cells. Surfactants are not neutralized on eye surface,  
so they accumulate in tissues, leading to a number of  
side  effects. 

An alternative is provided by oxidants, as they  
are quickly broken down due to the presence of  
catalases and oxidases in tear film, causing fewer  
unwanted reactions. These include: oxychloro com-
plex (Purite), sodium perborate (GenAqua) and an ionic  
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mie łzowym są szybko rozkładane, wywołując mniej 
niepożądanych    reakcji.    Należy    do    nich:    kompleks  
oksychlorowy    (Purite),    nadboran    sodu    (GenAqua)  
oraz bufor jonowy, który składa się z glikolu pro- 
pylenowego, kwasu borowego, sorbitolu i chlorku  
cynku (SofZia). Alkohole i organiczne środki rtęci  
z powodu szeregu działań ubocznych nie są obecnie  
stosowane. 

Do zalet konserwantów w kroplach do oczu za- 
liczyć można: lepszą tkankową penetrację leku, mniej- 
szy koszt produkcji preparatu, czyli dostępność le- 
ku dla szerokiego grona pacjentów. W przypadku,  
gdy użycie kropli z konserwantami jest wykluczo- 
ne (uraz gałki ocznej, nadwrażliwość pacjenta), moż-
na stosować preparaty w opakowaniach jednodawko- 
wych − minimsach. Istnieją także specjalnie skon- 
struowane butelki (system ABAK i COMOD) za- 
pewniające  jałowość  preparatu  nawet  do  3  miesięcy.

buffer composed of propylene glycol, boric acid,  
sorbitol and zinc chloride (SofZia). Due to a number  
of side effects, alcohols and organomercurial com- 
pounds  are  not  used  at  present. 

Benefits of preservatives in eyedrops include:  
better tissue penetration of the drug and lower pro- 
duction cost, translating into availability of the drug  
to a wider group of patients. Where use of eyedrops  
with preservatives is out of the question (eyeball  
trauma, patient hypersensitivity), single dose drug  
packages − minims − can be used. Specially designed  
bottles (the ABAK and COMOD systems) are also  
available, guaranteeing sterility of the preparation  
for  up  to  three  months.
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