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Opis
OBLASŤ TECHNIKY
[0001] Predkladaný vynález sa týka oftalmických prostriedkov, zahrnujúcich olejovú fázu,
zahrnujúcu ricínový olej a triglycerid s reťazcom strednej dĺžky, jeden alebo viac tenzidov a
vodnú fázu a ich použitie na liečenie očných ochorení.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0002] Rohovka je priehľadná predná časť oka, ktorá kryje dúhovku, zreničku a prednú
komoru. Ľudská rohovka má niekoľko vrstiev. Celkom navrchu je rohovkový epitel,
neobyčajne tenká viacbunková vrstva tkaniva epitelu (nekeratizovaný, vrstevnatý, šupinatý
epitel) rýchlo rastúcich a ľahko regenerujúcich sa buniek, neustále zvlhčovaná slzami.
Nepravidelnosť alebo opuch rohovkového epitelu narušuje hladkosť rozhrania vzduch/slzný
film, najvýznamnejšej zložky celkovej schopnosti lomu oka, čím sa zníži zraková ostrosť. Je
spojený so spojivkovým epitelom a skladá sa z niekoľkých vrstiev buniek, ktoré sa neustále
odlupujú na voľnej vrstve a regenerujú sa množením v bazálnej vrstve.
[0003] Spojovka vystiela vnútro očných viečok a pokrýva bielko. Skladá sa z
nekeratinizovaného, vrstevnatého cylindrického epitelu s pohárikovými bunkami a tiež z
vrstevnatého cylindrického epitelu. Spojovka napomáha lubrikovať oko produkciou hlienu a
sĺz, aj keď menšieho objemu sĺz než slzná žľaza. Tiež prispieva k imunitnému dozoru a
napomáha brániť vstupu mikróbov do oka.
[0004] Slzný film poťahujúci oko, známy ako prekorneálny film, má tri rôzne vrstvy, od
vonkajšieho povrchu: lipidová vrstva, vodná vrstva a vrstva hlienu. Vrstva hlienu pokrýva
rohovku, poskytuje hydrofilnú vrstvu a umožňuje rovnomernú distribúciu slzného filmu.
Mucíny prítomné v slznom filme slúžia na to, aby udržiavali hydratáciu očného povrchu a
poskytovali lubrikáciu a antiadhézne vlastnosti medzi bunkami očného povrchu a spojovkou
počas žmurknutia a prispievali k epitelovej bariére, aby sa zabránilo patogénom viazať sa na
očný povrch.
[0005] Poruchy spojovky a rohovky sú bežnou príčinou očných ťažkostí, pretože povrch oka je
vystavený rôznym vonkajším vplyvom a je najmä náchylný na poranenie, infekcie, chemické
podráždenie, alergické reakcie a sucho. Opätovná epitelizácie spojovky a/alebo rohovky
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a/alebo zvýšenie produkcie mucínu, najmä MUC1 a MUC5AC, sú stratégie na zvládanie
niektorých očných ochorení, ako je suché oko (vrátane keratokonjunktivitídy vznikajúcej v
rámci syndrómu sicca, xeroftalmia, xerózy a Sjögrenovho syndrómu), konjunktivitída ( vrátane
alergickej konjunktivitídy, vernálnej keratokonjunktivitídy, atopickej keratokonjunktivitídy,
pemfigoidu, Stevens-Johnsonovho syndrómu, toxickej epidermálnej nekrolýzy, vírusovej
keratokonjunktivitídy a limbickej keratokonjunktivitídy), dermatitída (vrátane kontaktnej
dermatitídy, atopickej dermatitídy), blefaritída (vrátane chronickej prednej blefaritídy,
chronickej zadnej blefaritídy), entropium (vrátane paralytického entropia, involučného
entropia), syndróm ovisnutého očného viečka, oftalmopatii štítnej žľazy, pterygium,
konjunktivochalazión, poškodenie epitelu vyvolané konzervantmi, poškodenie epitelu alebo
prednej komory vyvolané operáciou oka, nedostatok limbálnych buniek, rohovkové vredy
vyvolané fyzikálnymi alebo chemickými činidlami, keratitída (vrátane stromálnej nekrotickej
keratitídy, Coganovho syndrómu, Moorenovho vredu, neurotrofickej keratitídy, expozičnej
keratitídy, kryštalickej infekčnej keratitídy, Thygesonovej povrchovej bodkovanej keratitídy,
filamentóznej keratitídy, recidivujúcich erózií rohovkového epitelu, epiteliálnych dystrofií a
Meesmannovej dystrofie), episkleritída a uveitída.
[0006] Suché oko je bežná porucha vyvolávajúca zmeny v slznom filme a povrchu oka. Suché
oko sa objavuje, keď oko riadne neprodukuje slzy alebo keď slzy nemajú správnu konzistenciu
a odparujú sa príliš rýchlo. Neliečené suché oko môže spôsobiť očné infekcie, rohovkové vredy
a slepotu [Colligris a kol., Exper Opin Pharmacother. 2014, 15 (10), 1371 1390]. Pojem suché
oko sa používa v predkladanom vynáleze tak, že zahŕňa keratokonjunktivitídu vznikajúcu v
rámci syndrómu sicca, xeroftalmiu, xerózu a Sjögrenov syndróm. Terapeutický prístup na
liečenie suchého oka je hojenie poraneného epitelu rohovky [Versura a kol., Cornea. 2013, 32
(4), 412-418]. Okrem toho sa uvádzalo, že hladiny expresie očného mucínu, najmä MUC1,
MUC2, MUC4 a MUC5AC, sú významne nižšie u pacientov so syndrómom suchého oka
[Corrales a kol., Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011, 52 (11), 8363-8369; Uchino a kol., JAMA
Ophthalmol. 2014, 132 (8), 985-992]. Takže podpora produkcie mucínu, najmä MUC5AC, je
tiež sľubný terapeutický prístup na zvládanie suchého oka. Príklady tohto spôsobu liečenia sú
opísané v Toda a kol., Amer. J. Ophthalmology. 2014, 157 (3), 616-622 a Arakaki a kol., Plocho
One, 2014, 9 (5), e98390 (1 7). Navyše lubrikácia povrchu oka a podpora sĺz, aby zostali na
povrchu oka, zlepšujú príznaky suchého oka. Takže prípravky umelých sĺz, ako sú prípravky
umelých sĺz založené na lipidoch zahŕňajúce buď ricínový olej, alebo triglyceridy s reťazcom
strednej dĺžky, sa uvádzali na liečenie ochorení suchého oka [Simmons a kol., Clinical
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Therapeutics. 2015, 37 (4), 858-868; Hasegawa a kol., J Vet Med Sci., 2014, 76 (9), 1219-1224;
KAERCHER a kol., Clinical Ophthalmology. 2014, 8, 1147-1155; Zhang a kol.,
Nanothecnology. 2014, 25 (12), 125101; Maisse a kol., Contact Lens Anterior Eye. 2010, 33
(2), 76-82; Khanal a kol., Cornea. 2007, 26 (2), 175-181; Mohan a kol., Int J Pharm Bio Sci.
2012, 3 (3), 1-13; WO 2014/153733 A1; WO 2013/086449 A1; WO 2013/086438 A1; WO
2010/141648 A2].
[0007] Konjunktivitída je bežný stav, ktorý spôsobuje začervenanie a zápal spojovky. Pojem
konjunktivitída sa používa v predkladanom vynáleze tak, že zahŕňa alergickú konjunktivitídu,
vernálnu

keratokonjunktivitídu,

atopickú

keratokonjunktivitídu,

pemfigoid,

Stevens-

Johnsonov syndróm, toxickú epidermálnu nekrolýzu, vírusovú keratokonjunktivitídu a
limbickú keratokonjunktivitídu. Alergická konjunktivitída (ktorá je spôsobená alergickou
reakciou na látku, ako je peľ alebo prach, roztoče) a vernálna keratokonjunktivitída (alergické
ochorenie oka, ktoré postihuje najmä mladých chlapcov) môže vyvolať rohovkové lézie
[Mimura a kol., Curr Eye Res. 2012, 37 (10), 864-870; Miyoshi a kol., Cornea. 2001, 20 (7),
743-747]. Atopická keratokonjunktivitída (je to chronické alergické očné ochorenie, ktoré sa
najčastejšie vyskytuje u pacientov so záznamom o atopickej dermatitíde) sa vyznačuje zmenami
expresie mucínu, najmä MUC16 a MUC5AC. Mantelli a kol., Curr Opin Allergy Clin
Immuniol. 2008, 8 (5), 477-483, opisuje, že u pacientov s vernálnou keratokonjunktivitídou
bolo úspešné liečenie liekmi proti alergii a proti zápalu, spojené so zvýšenou expresiou
MUC5AC, ktorá sa u pacientov trpiacich ochorením znížila. Kardon a kol. Investigative
Ophthalmology & Visual Science, 1999, 40 (7), 1328-1335, opisuje, že strata funkčného
proteínu MUC1 prostredníctvom homológnej rekombinácie vedie k zvýšeniu frekvencie a
závažnosti konjunktivitídy a blefaritídy u myší. Takže opätovná epitelizácie a podpora expresie
mucínu, najmä MUC5AC, sú kľúčové faktory liečenia týchto ochorení. V súčasnosti bežné
liečenia konjuktivitídy zahŕňajú oftalmické prostriedky zahŕňajúce antibiotiká, antihistaminiká
alebo steroidy.
[0008] Benzalkónium-chlorid (BAK), ochranná látka najčastejšie používaná v očných
kvapkách, vykazoval toxický účinok v laboratórnych, experimentálnych a klinických štúdiách.
Preukázalo sa, že spôsobuje praskanie bariéry rohovkového epitelu [Baudouin a kol., Prog
Retin Eye Res. 2010, 29 (4) 312-334; Barabino a kol., Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014, 55
(10), 6499-6504; Liu a kol., Chin Med J., 2015, 128 (18), 2444-2449]. Dorennavar a kol., Indian
J. Clin. and Exper. Ophthalmology, 2015; 1 (4): 191-196, opisuje, že rebapamid, liek, ktorý
zvyšuje produkciu mucínu sprostredkovanú expresiou génu MUC1 a MUC4, je použiteľný na
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liečenie syndrómu suchého oka (spôsobeného okrem iného konzervantmi prítomnými
v náhradách sĺz, ako je benzalkóniumchlorid, peroxyboritan sodný, chlorid sodný), porúch
povrchu oka a alergickej konjunktivitidy. Okrem toho pohárikovité bunky, ktoré produkujú
MUC5AC, sa znižujú liečbou pomocou BAK [Barabino a kol., Invest Ophthalmol Vis Sci.
2014, 55 (10), 6499-6504]. MUC5AC je sekrečný mucín tvoriaci gél. K vylučovaniu typicky
dochádza v reakcii na stimul, ako je cudzie teleso na povrchu oka. Takže podpora opätovnej
epitelizácie a produkcie mucínu je sľubnou stratégiou na zvládnutie poškodenia vyvolaného
konzervantmi.
[0009] Očné operácie, ako je fotoreaktívna keratektómia a laserová in situ plastická chirurgia
rohovky, vytvára poškodenie epitelu rohovky, pretože narúša bariérovú funkciu rohovky,
stabilitu slzného filmu a vnímanie rohovkou [Nejimu a kol., Am J Ophthalmol. 2005, 139 (1),
64-71; Chen a kol. J Refract Surg. 2007, 23 (9), 916-923]. Operácia katarakty tiež poškodzuje
povrch oka a znižuje hustotu pohárikovitých buniek [Oh a kol., Jpn J Ophthalmol. 2012, 56 (2),
113-118; Ku a kol., Yonsei Med J. 2014, 55 (1), 197-202]. Lee a kol. J. Ophthalmol. 2016,
2016, ID 8150757, ukazuje, že stimulácia vylučovania mucínu použitím diquafosolu je úspešná
stratégia na liečenie suchého oka po operácii katarakty. Podobne Mori a kol. Cornea, 2014, 33
(7), 659-662, opísali, že liečenie diquafosolom zvyšuje produkciu mucínu a zlepšuje
subjektívne a objektívne príznaky pretrvávajúceho suchého oka po LASIK. Takže podpora
opätovnej epitelizácie rohovky a produkcia mucínu, najmä MUC5AC, umožňuje zvládanie
poškodenia epitelu alebo prednej komory, spôsobené procedúrami operácie oka.
[0010] Nedostatok limbálnych buniek sa vyznačuje stratou alebo nedostatkom buniek v
limbuse, ktoré sú životne dôležité na obnovovanie populácie epitelu rohovky a bariérovú
funkciu limbusu. Keď sa tieto bunky stratia, rohovkový epitel nie je schopný opravovať
a regenerovať sa. Vedie to k rozpadu epitelu a pretrvávajúcim defektom epitelu, vytváraniu
spojoviek a nových ciev v rohovke, zjazveniu rohovky a chronickému zápalu. To všetko
prispieva k strate jasnosti rohovky, prípadnej strate videnia, chronickej bolesti, svetloplachosti
a zlyhaniu keratoplastiky. Optimalizácia zdravia povrchu oka je prvý krok zvládania nedostatku
limbálnych buniek. Často tu existujú trvalé poškodenia epitelu rohovky od mnohých súbežných
vonkajších porúch, ako sú suché oči, zápal povrchu oka, mäkké kontaktné šošovky a lieková
toxicita spôsobená viacnásobnými liečeniami oka. Zlepšenie zdravia povrchu oka poskytuje
lepšie prostredie na to, aby zostávajúce limbusové bunky prežili. Podpora opätovnej epitelizácie
rohovky sa teda môže použiť na zvládanie nedostatku limbálnych buniek [Wan a kol., Invest
Ophtalmol Vis Sci. 2011, 52 (2), 724-730; Tsai a kol., N Engl J Med. 2000, 343 (2), 86-93;
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Sehic a kol., J Funct Biomater. 2015, 6 (3), 863-888]. V súčasnosti sa to dosahuje podávaním
umelých sĺz bez konzervantov, presnou oklúziou, povrchovým cyklosporínom, povrchovými
kortikosteroidmi bez konzervantov alebo operáciou.
[0011] Traumatické rohovkové vredy, ako sú tie, ktoré boli vyvolané fyzikálnymi činidlami,
kontaktnými šošovkami alebo chemickými činidlami, sú zahojené opätovnou epitelizáciou
rohovky [scard a kol., Ophthalmologica. 1993, 206 (3), 119-124; Salman a kol., Cutan oculi
Toxicol. 2010, 29 (2), 116-121; Wipperman a kol., Am Fam Physician. 2013, 87 (2), 114 120].
Tiež sa uvádzalo, že expresia MUC5AC je významne nižšia v očiach s rohovkovými vredmi
[Dogru a kol., Curr Eye Res. 2005, 30 (10), 897-908]. Okrem toho sa pohárikovité bunky, ktoré
produkujú MUC5AC, strácajú pre popáleniny alkáliami. Takže podpora opätovnej epitelizácie
rohovky a produkcia mucínu, najmä MUC5AC, je použiteľná na liečenie rohovkových vredov,
ako sú tie, ktoré boli vyvolané fyzikálnymi alebo chemickými činidlami. V súčasnosti liečenie
rohovkového vredu typicky zahŕňa použitie povrchových antibiotík alebo dokonca operáciu.
[0012] Keratitída je zápal rohovky, ktorý môže byť spôsobený infekciou zahŕňajúcou baktérie,
vírusy, plesne alebo parazity, alebo drobné poranenia spôsobené napríklad príliš dlhým
nosením kontaktných šošoviek. Pojem keratitída sa používa v predkladanom vynáleze tak, že
zahŕňa stromálnu nekrotickú keratitídu, Coganov syndróm, Moorenov vred, neurotrofnú
keratitídu, expozičnú keratitídu, kryštalickú infekčnú keratitídu, Thygesonovu povrchovú
bodkovanú keratitídu, filamentóznu keratitídu, recidivujúce erózie rohovkového epitelu,
epiteliálne dystrofie a Meesmannovu dystrofiu. O'Brien a kol., Arch Ophthalmol. 1995; 113
(10), 1257-1265, uvádza, že opätovná epitelizácia je zodpovedajúci konečný bod vo
vyhodnotení liečenia vredovej keratitídy. Albietz a kol., Opto Vis Sci. 2003, 80 (6), 420-430,
informuje, že pacienti trpiaci filamentóznou keratitídou majú zníženú hustotu pohárikovitých
buniek a že filamentózna keratitída je stav spojený so suchým okom s nedostatkom vody
(keratokonjunktivitída vznikajúca v rámci syndrómu sicca). Takže podpora rohovkovej
opätovnej epitelizácie a/alebo produkcia mucínu, najmä MUC5AC, umožňuje zvládanie
keratitídy. V súčasnosti sa keratitída lieči antibakteriálnou, protiplesňovou alebo antivírusovou
liečbou, steroidnými kvapkami alebo zvlhčujúcimi kvapkami.
[0013] Uveitída je zápal rohovky, pigmentovanej vrstvy, ktorá leží medzi vnútornou sietnicou
a vonkajšou vláknitou vrstvou zloženou z bielka a rohovky. Takže podpora opätovnej
epitelizácie rohovky a/alebo produkcia mucínu, najmä MUC5AC, umožňuje zvládanie
keratitídy. Uveitída sa typicky lieči glukokortikoidnými steroidmi.
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[0014] Dermatitída je zápal pokožky. Príkladmi dermatitídy sú kontaktná dermatitída a
atopická dermatitída.
[0015] Blefaritída je stav oka, vyznačujúci sa chronickým zápalom očného viečka. Príkladmi
blefaritídy sú chronická predná blefaritída a chronická zadná blefaritída. Kardon a kol.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 1999, 40 (7), 1328-1335, uvádza, že strata
funkčného proteínu MUC1 homológnou rekombináciou vedie k zvýšeniu frekvencie a
závažnosti konjunktivitídy a blefaritídy u myší. Zdá sa, že zvýšenie expresie MUC1 je
významná stratégia na liečenie blefaritídy.
[0016] Entropium je medicínsky stav, v ktorom sa očné viečko (zvyčajne dolné viečko) stáča
dovnútra. Je to veľmi nepohodlné, pretože očné riasy sa neustále trú o rohovku a dráždia ju.
Príkladmi entropia sú paralytické entropium a involučné entropium.
[0017] Syndróm ovisnutého očného viečka je ochorenie, ktorého najčastejšie znaky často
zahŕňajú ovisnuté horné očné viečka, ktoré sa môžu ľahko vychýliť, ako aj papilárnu
konjunktivitídu.
[0018] Oftalmopatia štítnej žľazy, tiež známa ako Gravesova oftalmopatia, je to autoimunitné
zápalové ochorenie postihujúce očnú jamku okolo oka, vyznačujúce sa zatiahnutím horného
očného viečka, poklesom viečok, opuchom (edémom), začervenaním (erytémom),
konjuktivitídou a vypučenými očami (protrúziou).
[0019] V oblasti techniky existuje nutnosť mať alternatívne liečby na zvládanie očných
ochorení, ktoré sú spojené s opätovnou epitelizáciou a/alebo produkciou mucínu, najmä MUC1
a MUC5AC, ako je suché oko (vrátane keratokonjunktivitídy vznikajúcej v rámci syndrómu
sicca, xeroftalmie, xerózy a Sjögrenovho syndrómu), konjunktivitída (vrátane alergickej
konjunktivitídy, vernálnej keratokonjunktivitídy, atopickej keratokonjunktivitídy, pemfigoidu,
Stevens-Johnsonovho

syndrómu,

toxickej

epidermálnej

nekrolýzy,

vírusovej

keratokonjunktivitídy a limbickej keratokonjunktivitídy), dermatitída (vrátane kontaktnej
dermatitídy, atopickej dermatitídy), blefaritída (vrátane chronickej prednej blefaritídy,
chronickej zadnej blefaritídy), entropium (vrátane paralytického entropia, involučného
entropia), syndróm ovisnutého očného viečka, oftalmopatia štítnej žľazy, pterygium,
konjunktivochalazión, poškodenie epitelu vyvolané konzervantmi, poškodenie epitelu alebo
prednej komory vyvolané operáciou oka, nedostatok limbálnych buniek, rohovkové vredy
vyvolané fyzikálnymi alebo chemickými činidlami, keratitída (vrátane stromálnej nekrotickej
keratitídy, Coganovho syndrómu, Moorenovho vredu, neurotrofickej keratitídy, expozičnej
keratitídy, kryštalickej infekčnej keratitídy, Thygesonovej povrchovej bodkovanej keratitídy,
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filamentóznej eratitídy, recidivujúcich erózií rohovkového epitelu, epiteliálnych dystrofií a
Meesmannovej dystrofie), episkleritída a uveitída, konkrétnejšie na liečenie a/alebo prevenciu
suchého oka, blefaritídy, keratitídy, ako je filamentózna keratitída a vredová keratitída,
konjunktivitída, vrátane atopickej keratokonjunktivitídy, poškodenia epitelu vyvolaného
konzervantmi, poškodenia epitelu alebo prednej komory vyvolaného operáciou oka, nedostatku
limbálnych buniek, rohovkových vredov vyvolaných fyzikálnymi alebo chemickými činidlami.
[0020] WO 2009/061607 A2 sa týka oftalmických prostriedkov zahrnujúcich materiály
nemiešateľné s vodou ako vehikula na dodávanie lieku a zamýšľa sa nad možnosťou
spoločného použitia ricínového oleja a triglyceridov s reťazcom strednej dĺžky v uvedených
prostriedkoch.
[0021] WO 2004/098592 A1 sa týka oftalmických prostriedkov na liečenie alergických
ochorení oka, zahrnujúcich oxazolidinónové aktívne činidlá, ricínový olej a/alebo triglyceridy
s reťazcom strednej dĺžky.
[0022] DE 31 02 593 A1 sa týka farmaceutických preparátov, zahrnujúcich Sotalol na použitie
v očiach. V jednom príklade opisuje prostriedok, ktorý ešte zahrnuje ricínový olej a triglyceridy
s reťazcom strednej dĺžky.
[0023] WO 2010/141648 A2 opisuje oftalmické emulzie na liečenie suchého oka, zahrnujúce
zmes ricínového oleja s ďalším olejom.
[0024] US 2014/0275263 A1 opisuje oftalmické emulzie, zahrnujúce triglyceridy s reťazcom
strednej dĺžky a pár tenzidov.
[0025] EP 2 659 903 A2 opisuje cyklosporínové nanoemulzie, ktoré môžu zahrnovať
triglyceridy s reťazcom strednej dĺžky.
[0026] WO 2014/153733 A1 opisuje oftalmické prostriedky, zahrnujúce prvý (tuhý) lipid a
druhý (tekutý) lipid.
PODSTATA VYNÁLEZU
[0027] Prekvapivo pôvodcovia vynálezu zistili, že zmes ricínového oleja a triglyceridu
s reťazcom strednej dĺžky podporuje expresiu mucínu, najmä MUC1 a MUC5AC, a opätovnú
epitelizáciu. Prekvapivo zmes ricínového oleja a triglyceridu s reťazcom strednej dĺžky
poskytuje synergický účinok v expresii mucínu MUC1 a MUC5AC a opätovnej epitelizácii
najmä u poranení rohovky.
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[0028] Takže v prvom aspekte sa predkladaný vynález týka sterilného očného prostriedku,
zahŕňajúceho olejovú fázu zahŕňajúcu ricínový olej a triglycerid s reťazcom strednej dĺžky,
jeden alebo viac tenzidov a vodnú fázu, kde prostriedok má pH od 5,0 do 9,0.
[0029] V druhom aspekte sa predkladaný vynález týka sterilného očného prostriedku, ako bolo
definované v prvom aspekte, na použitie v medicíne.
[0030] V treťom aspekte sa predkladaný vynález týka sterilného očného prostriedku, ako bolo
definované v prvom aspekte, na použitie na liečenie a/alebo prevenciu očného ochorenia,
vybraného zo skupiny pozostávajúcej zo suchého oka (vrátane keratokonjunktivitídy
vznikajúcej v rámci syndrómu sicca, xeroftalmie, xerózy a Sjögrenovho syndrómu),
konjunktivitídy (vrátane alergickej konjunktivitídy, vernálnej keratokonjunktivitídy, atopickej
keratokonjunktivitídy, pemfigoidu, Stevens-Johnsonovho syndrómu, toxickej epidermálnej
nekrolýzy, vírusovej keratokonjunktivitídy a limbickej keratokonjunktivitídy), dermatitídy
(vrátane kontaktnej dermatitídy, atopickej dermatitídy), blefaritídy (vrátane chronickej prednej
blefaritídy, chronickej zadnej blefaritídy), entropia (vrátane paralytického entropia,
involučného entropia), syndrómu ovisnutého očného viečka, oftalmopatii štítnej žľazy,
pterygia, konjunktivochalaziónu, poškodenia epitelu vyvolaného konzervantmi, poškodenia
epitelu alebo prednej komory vyvolaného operáciou oka, nedostatku limbálnych buniek,
rohovkových vredov vyvolaných fyzikálnymi alebo chemickými činidlami, keratitídy (vrátane
stromálnej nekrotickej keratitídy, Coganovho syndrómu, Moorenovho vredu, neurotrofickej
keratitídy, expozičnej keratitídy, kryštalickej infekčnej keratitídy, Thygesonovej povrchovej
bodkovanej keratitídy, filamentóznej keratitídy, opätovných erózií rohovkového epitelu,
epiteliálnych dystrofií a Meesmannovej dystrofie), episkleritídy a uveitídy, konkrétnejšie na
liečenie a/alebo prevenciu suchého oka, blefaritídy, keratitídy, ako je filamentózna keratitída a
vredová keratitída, konjunktivitídy, vrátane atopickej keratokonjunktivitídy, poškodenia epitelu
vyvolaného konzervantmi, poškodenia epitelu alebo prednej komory vyvolaného operáciou
oka, nedostatku limbálnych buniek, rohovkových vredov vyvolaných fyzikálnymi alebo
chemickými činidlami.
OPIS OBRÁZKOV
[0031]
Obrázok 1 zobrazuje výsledky získané v príklade 3 vzhľadom

na in vivo účinok

podporujúci zahojenie poranenia (vyjadrené ako AUC) zmesou ricínového oleja a
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kaprylového/kaprinového triglyceridu (pomer 1:1) pri koncentrácii 2 % a 100 %, keď sa
porovná s fyziologickým roztokom (kontrola).
Obrázky 2 a 3 zobrazujú účinok na expresiu MUC1 a MUC5AC produktov zahrnujúcich
2,5 % olejov (ricínový olej a kaprylový/kaprinový triglycerid) v rôznych pomeroch
ricínového oleja ku kaprylovému/kaprinovému triglyceridu.
Obrázky 4 až 9 zobrazujú účinok na expresiu MUC1 a MUC5AC produktov zahrnujúcich
zmes ricínového oleja a kaprylového/kaprinového triglyceridu (v pomeroch 50:1, 1:1 a
1:50), keď sa porovnávajú s účinkom každého z olejov samostatne.
PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
Prostriedky podľa vynálezu
[0032] V prvom aspekte sa predkladaný vynález týka sterilného očného prostriedku
zahŕňajúceho olejovú fázu zahŕňajúcu ricínový olej a triglycerid s reťazcom strednej dĺžky,
jeden alebo viac tenzidov a vodnú fázu, kde prostriedok má pH od 5,0 do 9,0.
[0033] Pojem „sterilné“, keď charakterizuje prostriedky podľa vynálezu, znamená, že uvedené
prostriedky neobsahujú mikroorganizmy. Sterilný prostriedok sa môže získať filtráciou cez
filter 0,22 µm.
[0034] Pojem „oftalmický“, keď charakterizuje prostriedky vynálezu, znamená, že uvedené
prostriedky sú vhodné na ich aplikáciu do oka. Typicky vhodné prostriedky na aplikáciu do oka
majú pH od 4,0 do 9,0, výhodne od 6,8 do 7,8. Prostriedky podľa vynálezu majú pH od 5,0 do
9,0. Najmä oftalmické prostriedky podľa vynálezu v podstate neobsahujú očné toxické činidlá.
Výhodne oftalmické prostriedky podľa vynálezu majú osmolalitu od 150 do 500 mOsm/kg,
výhodne 270 až 330 mOsm/kg.
[0035] Pojem „očné toxické činidlo“ sa týka zlúčeniny, ktorá vyvoláva nepriaznivú reakciu,
keď je aplikovaná do oka, ako je, okrem iného, narušenie videnia, podráždenie oka,
svetloplachosť, neuropatia zrakového nervu, xantopsia (žlté videnie), katarakta, degenerácia
rohovky, usadeniny na rohovke, poškodenie sietnice, konjunktivitída, zvýšený vnútro-očný
tlak, makulárny opuch, alergické reakcie. Príkladmi očných toxických činidiel sú
benzalkóniumchlorid, chlórbutanol, metylparabén, peroxyboritan sodný, timerosal a činidlá
zlepšujúce prenikanie, ako je stearylamín, oleylamín a N- [1- (2,3-dioleoyloxy)propyl] -N, N,
N -trimetylamóniumchlorid (DOTAP).

- 10 -

[0036] Vyjadrenie „v podstate neobsahujúci“, ako sa používa v tomto dokumente, treba
interpretovať tak, že má menej než 5 % hmotn. zložky vzhľadom k celkovej hmotnosti
prostriedku, výhodne menej než 1 % hmotn., výhodnejšie menej než 0,5 % hmotn., výhodnejšie
menej než 0,1 % hmotn., ešte výhodnejšie menej než 0,05 % hmotn., dokonca ešte výhodnejšie
menej než 0,01 % hmotn. s tým, že najvýhodnejšie je 0 % hmotn., t. j. zlúčenina sa
v prostriedkoch podľa vynálezu nenachádza.
[0037] Pojem „vodný“, keď charakterizuje prostriedky podľa vynálezu, znamená, že uvedené
prostriedky zahrnujú vodu, výhodne prinajmenšom 1 % hmotn. vody vzhľadom k celkovej
hmotnosti prostriedku, výhodnejšie aspoň 10 % hmotn. vody, výhodnejšie prinajmenšom 20 %
hmotn. vody, výhodnejšie prinajmenšom 30 % hmotn. vody, výhodnejšie prinajmenšom 40 %
hmotn. vody, výhodnejšie prinajmenšom 50 % hmotn. vody, výhodnejšie prinajmenšom 60 %
hmotn. vody, výhodnejšie prinajmenšom 70 % hmotn. vody, výhodnejšie prinajmenšom 80 %
hmotn. vody, výhodnejšie prinajmenšom 85 % hmotn. vody, výhodnejšie prinajmenšom 90 %
hmotn. vody. Najmä vo výhodnom uskutočnení prostriedky podľa predkladaného vynálezu
zahrnujú prinajmenšom 80 % hmotn. vody vzhľadom na celkovú hmotnosti prostriedku.
[0038] Pojem „ricínový olej“ sa týka rastlinného oleja získaného lisovaním semien rastliny
ricínového oleja (Ricinus communis). Je to triglycerid, v ktorom približne 90 % reťazcov
mastných kyselín je ricínoleát s tým, že oleát a linoleáty sú ďalšie významné zložky. Priemerné
zloženie reťazcov mastných kyselín v ricínovom oleji je nasledovné:
−

85 % - 95 % kyseliny ricínolejovej,

−

2 % - 6 % kyseliny olejovej,

−

1 % - 7 % kyseliny linolovej,

−

0 % - 1 % linolenovej kyseliny,

−

0 % - 2,5 % kyseliny stearovej,

−

0,1 % - 2 % kyseliny palmitovej,

−

0,2 % - 1,0 % ďalších mastných kyselín.

[0039] Pojem „triglycerid s reťazcom strednej dĺžky“ alebo „MCT“ sa týka triesterov glycerolu
a C6-C12 mastných kyselín s tým, že príklady uvedených mastných kyselín sú kyselina
kaprónová (C6), kyselina kaprylová (C8), kyselina kaprinová (C10) a kyselina laurová (C12). Tri
zvyšky kyseliny mastnej MCT môžu byť rovnaké alebo rôzne, výhodne sú tu dva rôzne zvyšky
kyseliny mastnej. Výhodné triglyceridy s reťazcom strednej dĺžky sú triglycerid kyseliny
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kaprylovej/kaprinovej (predávané ako Stelliesters® MCT 65/35, Estasan®, Crodamol® GTC/C,
Miglyol® 812 alebo 810 a Neobee® M5).
[0040] Vo výhodnom uskutočnení ricínový olej a triglycerid s reťazcom strednej dĺžky sú v
hmotnostnom pomere od 50:1 do 1:50, výhodne od 10:1 do 1:10, výhodnejšie od 5:1 do 1:5,
výhodnejšie od 2:1 do 1:2, ešte výhodnejšie od 1,5:1 do 1:1,5, dokonca ešte výhodnejšie od
1,1:1 do 1:1,1, najvýhodnejšie v pomere 1:1.
[0041] V ďalšom výhodnom uskutočnení celkové množstvo ricínového oleja a triglyceridu
s reťazcom strednej dĺžky je od 0,05 do 100 % hmotn., výhodnejšie od 0,05 do 70 % hmotn.
vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku, výhodne od 0,05 do 10 %, výhodnejšie od 2 do
5 % hmotn., výhodnejšie od 0,5 do 3 % hmotn., ešte výhodnejšie od 2 do 3 % hmotn.,
najvýhodnejšie 2,5 % hmotn.
[0042] Sterilný vodný oftalmický prostriedok zahrnuje:
a) olejovú fázu, zahrnujúcu ricínový olej a triglycerid s reťazcom strednej dĺžky,
b) jeden alebo viac tenzidov a
c) vodnú fázu;
kde prostriedok má pH od 5,0 do 9,0, výhodne od 6,8 do 7,8.
[0043] V konkrétnom uskutočnení je osmolalita uvedeného prostriedku od 150 do 500
mOsm/kg, výhodne od 270 mOsm/kg do 330 mOsm/kg.
[0044] Osmolalita je meradlom molov rozpustnej látky, ktorá prispieva k osmotickému tlaku
roztoku (alebo osmolom) na kilogram rozpúšťadla. Osmolalita sa môže merať osmometrom.
[0045] Olejová fáza prostriedku zahrnuje ricínový olej a triglycerid s reťazcom strednej dĺžky,
ktorý bol definovaný vyššie, a vodná fáza zahrnuje vodu.
[0046] Pojem „tenzid“, ako sa používa v tomto dokumente, sa týka zlúčeniny, ktorá znižuje
povrchové napätie alebo medzifázové rozhranie medzi dvomi kvapalinami alebo medzi
kvapalinou a tuhou látkou. Tenzidy môžu pôsobiť ako detergenty, zvlhčovadlá, emulgátory,
napeňovacie činidlá a dispergátory. Tenzidy môžu mať hydrofóbnu časť a hydrofilnú časť. V
závislosti od charakteru hydrofilnej časti sú tenzidy klasifikované ako neionogénne (tenzid s
nenabitou, ale polárne hydrofilnou časťou), aniónové (keď hydrofilná časť obsahuje záporne
nabitú skupinu), katiónové (keď hydrofilná časť obsahuje kladne nabitú skupinu) alebo
amfotérne (keď hydrofilná časť obsahuje katiónové, ako aj aniónové skupiny). Výhodne jeden
alebo viac tenzidov sú neionogénne tenzidy.
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[0047] Vo výhodnom uskutočnení výsledná hodnota hydrofilno-lipofilnej rovnováhy (HLB)
uvedeného jedného alebo viacerých tenzidov, výhodne jedného alebo viacerých neionogénnych
tenzidov, je od 10 do 16, výhodne od 11 do 14. Takže, keď je v prostriedku prítomný iba jeden
tenzid, výhodne neionogénny tenzid, uvedený tenzid je vybraný z tých, ktoré majú hodnotu
HLB od 10 do 16, výhodne od 11 do 14. Avšak v prípade, keď sú prítomné dva alebo viac
tenzidov, výhodne neionogénnych tenzidov, uvedené tenzidy môžu každý mať hodnotu HLB
mimo rozsah od 11 do 14 alebo v uvedenom rozsahu za predpokladu, že hodnota HLB výslednej
zmesi tenzidov je v rozsahu od 10 do 16, výhodne od 11 do 14.
[0048] Pojem „HLB“ sa týka hydrofilno-lipofilnej rovnováhy a je meradlom stupňa, do ktorého
je tenzid hydrofilný alebo lipofilný. Hodnoty HLB tenzidov sú vo veľkom rozsahu opísané v
literatúre [pozrite napríklad Griffin, Journal of Cosmetic Science, 1949, 1 (15), 311-326]. Keď
sú v prostriedku podľa vynálezu prítomné dva alebo viac tenzidov, celková hodnota HLBt
zmesi dvoch alebo viacerých tenzidov je vypočítaná ako vážený priemer hodnoty HLB dvoch
alebo viac tenzidov (pozrite nasledovnú rovnicu (1)).
𝐻𝐿𝐵 = (∑ 𝑊 ∙ 𝐻𝐿𝐵 )/ (∑ 𝑊 )

Rovnica (1)

kde Wi a HLBi označujú hmotnosť a hodnotu HLV i-tého tenzidu.
[0049] Výhodne je jeden alebo viac tenzidov, výhodne neionogénnych tenzidov, vybraných zo
skupiny pozostávajúcej z polyoxyl ricínového oleja s 30 až 40 oxyetylénovými jednotkami,
najmä polyoxyl 35 ricínového oleja (tiež známeho ako polyetylénglykol 35 ricínový olej;
predávaný ako Kolliphor® EL, Cremophor® EL), polyoxyl hydrogénovaný ricínového oleja
so 40 až 60 oxyetylénovými jednotkami, najmä polyoxyl 40 hydrogénovaného ricínového oleja
(tiež známeho ako polyetylénglykol 40 hydrogénovaný ricínový olej; predávaného ako
Cremophor® RH40), polyoxyetylén 20 sorbitanmonooleátu (tiež známeho ako polysorbát 80 a
predávaného ako Tween® 80), polyoxyetylén 20 sorbitanmonostearátu (tiež známeho ako
polysorbát 60 a predávaného ako Tween® 60), polyoxyetylén 20 sorbitantrioleátu
(predávaného ako Tween® 85), polyoxyetylén 20 sorbitan-tristearátu (predávaného ako
Tween® 65), polyoxyetylén 20 sorbitanmonolaurátu (tiež známeho ako polysorbát 20),
polyoxyetylén 20 sorbitanmonopalmitátu (tiež známeho ako polysorbát 40), sorbitantrioleátu,
sorbitantristearátu, sorbitanseskvioleátu, sorbitanoleátu, sorbitanstearátu, sorbitanizostearátu,
sorbitanpalmitátu, sorbitantrioleátlaurátu, polyetylénglykolhexadecyléteru (predávaného ako
Brij® C10), glycerylstearátu (predávaného ako Cithrol® GMS40), glycerylmonooleátu,
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glykolstearátu, glykoldistearátu, D-α-tokoferolpolyetylénglykol 1000 sukcinátu (TPGS),
polyoxylsteraryléteru s 2 oxyetylénovými jednotkami, polyoxyl ricínového oleja s 2 až 20
oxyetylénovými jednotkami, cetostearylalkoholu, stearylalkoholu a ich zmesí. Výhodnejšie je
jeden alebo viac tenzidov, výhodne neionogénny tenzid, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z
polyoxyl 35 ricínového oleja, polyoxyl 40 hydrogénovaného ricínového oleja, polyoxyetylén
20

sorbitanmonooleátu,

sorbitantrioleátu,

polyoxyetylén

polyoxyetylén

20

20

sorbitanmonostearátu,

sorbitantrioleát

tristearátu,

polyoxyetylén

20

polyetylénglykol

hexadecyléteru, glycerylstearátu, D-α-tokoferolpolyetylénglykol 1000 sukcinátu (TPGS) a ich
zmesí. Ešte výhodnejším je jeden alebo viac tenzidov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z
polyoxyl 35 ricínového oleja, polyoxyetylén 20 sorbitantrioleátu, polyetylénglykol
hexadecyléteru a ich zmesí. Ešte výhodnejším je jeden alebo viac tenzidov vybraných zo
skupiny pozostávajúcej z polyoxyl 35 ricínového oleja, polyoxyetylén 20 sorbitanmonooleátu,
sorbitanlaurátu a ich zmesí. Dokonca ešte výhodnejší neionogénny tenzid je polyoxyl 35
ricínový olej.
[0050] Vo výhodnom uskutočnení je celkové množstvo tenzidu, výhodne neionogénneho
tenzidu, od 0,1 do 40 % hmotn., výhodne od 3 do 40 % hmotn., výhodne od 3 do 20 % hmotn.,
výhodnejšie od 3 do 10 % hmotn., výhodnejšie od 4 do 6 % hmotn., najvýhodnejšie asi 5 %
hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.
[0051] V konkrétnom uskutočnení prostriedky podľa predkladaného vynálezu môžu ďalej
zahŕňať kotenzid, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z alkoholov, ako je etanol, izopropanol,
n-butanol, izobutanol, 2-pentanol, izopentanol, n-pentanol, n-hexanol, 1-dekanol; glykolov,
ako je propylénglykol, 1,2-oktándiol, tetraglykol, 1,2-hexándiol, polyetylénglykol; mastných
kyselín s krátkym reťazcom, ako je glycerol sodný; amínov alebo éteralkoholov, ako je
monoetyléter dietylénglykolu.
[0052] V ďalšom výhodnom uskutočnení prostriedky z predkladaného vynálezu ďalej zahŕňajú
jeden alebo viac olejov iných než je ricínový olej a triglycerid s reťazcom strednej dĺžky.
Výhodne uvedený jeden alebo viac olejov iných než je ricínový olej a triglycerid s reťazcom
strednej dĺžky sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z etyloleátu, izopropylmyristátu,
izopropylpalmitátu,

izopropylizostearátu,

etylhexylhydroxystearátu,

izostearylizostearátu,

etylhexylpelargonátu,

trietylhexanoinu,

myristyllaktátu,
izohexadekánu,

minerálneho oleja, rastlinného oleja, najmä arganového oleja, triizononanoinu, C12-15 alkylbenzoátu a ich zmesí. Výhodnejšie uvedený jeden alebo viac olejov iných ako je ricínový olej
a triglycerid s reťazcom strednej dĺžky sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z etyloleátu,
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izopropylmyristátu,

izopropylpalmitátu,

izopropylizostearátu,

izostearylizostearátu,

arganového oleja, triizononanoinu, C12- 15 alkylbenzoátu a ich zmesí.
[0053] Pojem „rastlinný olej“ sa týka triglyceridu extrahovaného z rastliny. Príkladmi
rastlinných olejov sú arganový olej, kukuričný olej, palmový olej, kokosový olej, bavlníkový
olej, olivový olej, arašidový olej, repkový olej, slnečnicový olej, sezamový olej, sójový olej,
svetlicový olej a podobne.
[0054] Pojem „C12-15 alkyl“ sa týka lineárneho alebo rozvetveného, nasýteného,
jednoväzbového uhľovodíkového reťazca, obsahujúceho 12 až 15 atómov uhlíka, ako je
dodecyl, tridecyl, tetradecyl, pentadecyl atď.
[0055] V ďalšom výhodnom uskutočnení prostriedky podľa predkladaného vynálezu ďalej
zahrnujú jedno alebo viac činidiel upravujúcich tonicitu. Uvedené činidlá upravujúce tonicitu
sú používané na úpravu osmolality prostriedkov podľa vynálezu, výhodne na osmolalitu od 150
do 500 mOsm/kg, výhodne 270 až 330 mOsm/kg. Výhodne je uvedené jedno alebo viac činidiel
upravujúcich tonicitu vybrané zo skupiny pozostávajúcej z chloridu sodného, chloridu
draselného, chloridu vápenatého, fosforečnanu sodného, fosforečnanu draselného, bikarbonátu
sodného (tiež známeho ako hydrogénuhličitan sodný), uhličitanu vápenatého, laktátu sodného,
sorbitolu, manitolu, xylitolu, glycerínu, dextrózy, polyetylénglykolu, propylénglykolu,
dextránu a ich zmesí. Výhodnejšie je uvedené jedno alebo viac činidiel upravujúcich tonicitu
vybrané zo skupiny pozostávajúcej z chloridu sodného, glycerínu, propylénglykolu a ich
zmesí. Ešte výhodnejšie jedno alebo viac činidiel upravujúcich tonicitu je glycerín.
V konkrétnom uskutočnení je činidlo upravujúce tonicitu prítomné v množstve 0,05 až 15 %
hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.
[0056] V ďalšom výhodnom uskutočnení prostriedky podľa predkladaného vynálezu ďalej
zahrnujú jedno alebo viac činidiel upravujúcich pH. Uvedené činidlá upravujúce pH sú
používané na úpravu pH prostriedkov podľa vynálezu na pH od 5,0 do 9,0, výhodnejšie na pH
od 6,8 do 7,8. Výhodne, kde je jedno alebo viac činidiel upravujúcich pH vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z kyseliny mliečnej a jej solí (ako je laktát sodný, laktát draselný a laktát
vápenatý), kyseliny citrónovej a jej solí (ako je citrát sodný, citrát draselný, citrát vápenatý a
citrát lítny), kyseliny vínnej a jej solí (ako je vínan sodný, vínan draselný, vínan vápenatý a
vínan lítny), kyseliny octovej a jej solí (ako je octan sodný, octan draselný a octan vápenatý),
kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny boritej a jej solí (boritan sodný), kyseliny sírovej a jej solí
(ako je síran sodný a síran draselný), kyseliny dusičnej, kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny
fosforečnej a jej solí (ako je dihydrogénfosforečnan sodný, monohydrogénfosforečnan sodný,
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dihydrogénfosforečnan draselný, fosforečnan lítny, fosforečnan draselný a fosforečnan
vápenatý), kyseliny uhličitej a jej solí (ako je uhličitan sodný, hydrogénuhličitan sodný a
hydrogénuhličitan draselný), kyseliny maleínovej a jej solí (maleát lítny, maleát sodný, maleát
draselný a maleát vápenatý), kyseliny jantárovej a jej solí (sukcinát lítny, sukcinát sodný,
sukcinát draselný a sukcinát vápenatý), hydroxidu sodného, hydroxidu draselného,
trietanolamínu,

diizopropanolamínu,

amoniaku,

tris(hydroxymetyl)aminometánu,

hydrochloridu tris(hydroxymetyl)aminometánu a ich solí. Výhodnejšie, kde je jedno alebo viac
činidiel

upravujúcich

pH

vybrané

tris(hydroxymetyl)aminometánu,
dihydrogénfosforečnanu

draselného,

zo

skupiny

hydrochloridu

pozostávajúcej

z

tris(hydroxymetyl)aminometánu,

hydrogénfosforečnanu

sodného

a

ich

zmesí.

V konkrétnom uskutočnení je činidlo upravujúce pH prítomné v množstve 0,01 až 2,5 %
hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.
[0057] Vo výhodnom uskutočnení prostriedky podľa vynálezu ďalej zahrnujú jednu alebo viac
aktívnych zložiek vybraných zo skupiny pozostávajúcej
retinylpalmitátu,

retinylpropionátu,

kyanokobalamínu,

z retinylacetátu (vitamín A),
ergokalciferolu

(vitamín

D2),

cholekalciferolu (vitamín D3), tokoferolu, tokoferylacetátu, extraktu z brusníc, extraktu z
čučoriedok, extraktu z kanadských čučoriedok, extraktu z aloe vera, lanového oleja, extraktu z
plodov maqui, resveratrolu, kofeínu a ich zmesí. Výhodne sú jedna alebo viac aktívnych zložiek
zahrnutých v prostriedku podľa predkladaného vynálezu vybrané zo skupiny pozostávajúcej z
extraktu z brusníc, extraktu z plodov maqui, retinylacetátu, retinylpalmitátu, retinylpropionátu,
cholekalciferolu, ergokalciferolu, tokoferylacetátu a ich zmesí. V konkrétnom uskutočnení je
aktívne činidlo prítomné v množstve 0 až 5 % hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť
prostriedku.
[0058] Pojem „extrakt“ sa týka produktu, pripraveného extrakciou z príslušného plodu alebo
rastliny. Extrakt môže byť vo forme roztoku v rozpúšťadle alebo extrakt môže byť koncentrát
alebo silica, ktorá neobsahuje alebo v podstate neobsahuje rozpúšťadlo. Pojem extrakt môže
byť jediný extrakt získaný z konkrétneho extrakčného kroku alebo série extrakčných krokov,
alebo extrakt môže byť tiež kombináciou extraktov získaných z oddelených extrakčných
krokov. Napríklad extrakt z brusníc, čučoriedok, kanadských čučoriedok, plodov maqui alebo
aloe vera môže byť získaný extrakciou plodu brusnice, plodu maqui, čučoriedky, plodu
kanadskej čučoriedky alebo listov aloe vera alkoholom (ako je etanol) vo vode, zatiaľ čo iný
extrakt z brusníc, čučoriedok, kanadských čučoriedok, plodu maqui alebo aloe vera sa môže
získať extrakciou z plodu brusnice, plodov maqui, čučoriedky, plodu kanadskej čučoriedky
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alebo listov aloe vera superkritickým oxidom uhličitým. Prípadne sa tieto extrakty môžu
kombinovať tak, že vznikne iný extrakt z brusnice, čučoriedky, kanadskej čučoriedky, plodu
maqui alebo aloe vera. Zahrnuté sú tiež takéto kombinované extrakty z brusnice, čučoriedky,
kanadskej čučoriedky, plodu maqui alebo aloe vera.
[0059] Výhodne sa pojem „brusnicový extrakt“ týka extraktov z plodov Vaccinium
macrocarpon L.
[0060] Výhodne sa pojem „extrakt z plodu maqui“ týka extraktov z plodov Aristotelia
Chilensis.
[0061] Výhodne sa pojem „čučoriedkový extrakt“ týka extraktov z plodov Vaccinium
corymbosum.
[0062] Výhodne sa pojem „extrakt z kanadských čučoriedok“ týka extraktov z plodov
Vaccinium myrtillus L., Vaccinium uliginosum L., Vaccinium caespitosum, Vaccinium
deliciosum, Vaccinium membranaceum a/alebo Vaccinium ovalifolium.
[0063] Výhodne sa pojem „extrakt z aloe vera“ týka extraktu z listov a šťavy z listov Aloe
barbadensis.
[0064] Prostriedky podľa predkladaného vynálezu môžu tiež zahrnovať činidlá zvyšujúce
viskozitu, konzervanty, chelatačné činidlá a/alebo činidlá zlepšujúce prenikanie.
[0065] Pojem „činidlo zvyšujúce viskozitu“ sa týka látky, ktorá môže zvýšiť viskozitu
prostriedkov podľa vynálezu. Príklady činidiel zvyšujúcich viskozitu sú polyvinylpirolidóny,
ako je Povidón K 17, Povidón K25, Povidón K 30 a Povidón K 90F; polyvinylalkohol;
xantáanová guma; guarová guma; welánová guma; gelánová guma, tragantová guma; karobová
guma; agar; metylcelulóza; etylcelulóza; hydroxyetylcelulóza; hydroxyetylmetylcelulóza;
hydroxypropylcelulóza; hydroxypropylmetylcelulóza; ftalát hydroxypropylmetylcelulózy;
acetát

sukcinát

hydroxypropylmetylcelulózy;

karboxymetylcelulóza

sodná;

karboxymetylcelulóza vápenatá; polyetylénglykol; glycerín; karagénan; kyselina algínová;
alginát sodný; alginát draselný; propylénglykolalginát; hyaluronová kyselina; hyaluronát
sodný; deriváty kyseliny poly(akrylovej), ako je karbomér a polykarbol; poloxaméry; chitosan
a deriváty chitosanu; maltodextrín a ich zmesi.
[0066] Pojem „polyvinylpyrolidón“, „PVP“ alebo „povidón“ sa týka vo vode rozpustného
polyméru,

vyrobeného

z monoméru

N-vinylpyrolidónu.

Molekulová

hmotnosť

polyvinylpyrolidónu sa môže pohybovať v širokom rozsahu, avšak v konkrétnom uskutočnení
molekulová hmotnosť polyvinylpyrolidónu použitého v prostriedkoch podľa vynálezu sa
pohybuje medzi 2,5 a 1 000 kDa, typicky medzi 10 a 1 000 kDa.
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[0067] Pojem „gelánová guma“ sa týka vo vode rozpustného aniónového polysacharidu
produkovaného baktériou Sphingomonas elodea. Opakujúca sa jednotka polyméru je
tetrasacharid, ktorý sa skladá z dvoch zvyškov D-glukózy, jedného zvyšku L-ramnózy a
jedného zvyšku D-glukurónovej kyseliny. Molekulová hmotnosť gelánovej gumy sa môže
pohybovať v širokom rozsahu, avšak v konkrétnom uskutočnení molekulová hmotnosť
gelánovej gumy použitej v prostriedkoch podľa vynálezu sa pohybuje medzi 0,2 106 a 2 106 Da,
typicky medzi 0,2 106 a 0,3 106 Da.
[0068] Pojem „chitosan“ sa týka lineárneho polysacharidu zloženého z náhodne
distribuovaného β-(1-4)-spojeného D-glukozamínu (deacetylovaná jednotka) a N-acetyl-Dglukozamínu (acetylovaná jednotka). Stupeň deacetylácie vo vzorke chitosanu sa preto týka
obsahu voľných aminoskupín v podjednotkách polysacharidu. Celkovo je stupeň deacetylácie
komerčného chitosanu rovný alebo väčší než 40 %, výhodne rovný alebo väčší než 60 %.
Molekulová hmotnosť chitosanu sa môže pohybovať v širokom rozsahu, avšak v konkrétnom
uskutočnení molekulová hmotnosť chitosanu použitého v prostriedkoch podľa vynálezu sa
pohybuje medzi 5 a 5 000 kDa, typicky medzi 25 a 3 000, výhodnejšie medzi 50 a 1 000 kDa.
[0069] „Derivát chitosanu“ treba chápať ako chitosan, v ktorom boli jedna alebo viac
hydroxylových skupín a/alebo jedna alebo viac aminoskupín modifikované. Tieto deriváty
zahrnujú, okrem iného, acetylované (karboxymetylované), alkylované alebo sulfónované
chitosany,

ako

aj

tiolované

deriváty.

Výhodný

derivát

chitosanu

je

najmä

karboxymetylchitosan, kde aminoskupiny a/alebo hydroxylové skupiny prítomné v chitosane
boli čiastočne modifikované zavedením karboxymetylovej skupiny (CH3-C(=O)-), výhodne
kde karboxymetylchitosan je N-karboxymetylchitosan (t. j. kde aminoskupiny prítomné
v chitosane boli čiastočne modifikované zavedením karboxymetylovej skupiny).
[0070] V konkrétnom uskutočnení prostriedky podľa vynálezu zahrnujú činidlo zvyšujúce
viskozitu, výhodne vybrané zo skupiny pozostávajúcej z karboxymetylchitosanu, gelánovej
gumy, polyvinylpyrolidónu a alginátu sodného.
[0071] V konkrétnom uskutočnení je činidlo zvyšujúce viskozitu prítomné v množstve od 0,1
do 10 % hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedkov, výhodne od 0,2 do 5 % hmotn.,
vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.
[0072] Pojem „konzervant“ sa týka látok zavedených do prostriedkov podľa vynálezu, aby sa
zabránilo jeho mikrobiálnej kontaminácii. Príkladmi konzervantov sú benzalkóniumchlorid,
bezetóniumchlorid, chlórhexidín, benzylalkohol, chlórbutanol, 2-fenyletanol, propylparabén,
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metylparabén,

fenylmerkuriacetát,

fenylmerkuriborát,

fenylmerkurinitrát,

cetylpyridíniumchlorid, benzylbromid, peroxyboritan sodný a timerosal.
[0073] Alternatívne prostriedky podľa vynálezu neobsahujú konzervanty, výhodne neobsahujú
benzalkóniumchlorid, timerosal, benzetóniumchlorid, cetylpyridíniumchlorid, benzylbromid,
chlórhexidín a/alebo peroxyboritan sodný; výhodnejšie prostriedky podľa vynálezu neobsahujú
benzalkóniumchlorid.
[0074] Pojem „chelatačné činidlo“ sa týka látky, ktorá sa koordinuje s iónom kovu. Príkladmi
chelatačných činidiel sú kyselina citrónová, najmä monohydrát kyseliny citrónovej, EDTA
(kyselina etyléndiamíntetraoctová) a jej soli, ako je didraselná soľ EDTA, disodná soľ EDTA,
vápenatá disodná soľ EDTA, sodná soľ EDTA a trisodná soľ EDTA, kyselina fumárová,
kyselina jablčná a maltol.
[0075] Pojem „činidlo zlepšujúce prenikanie“, ako sa používa v tomto dokumente, sa týka látky,
ktorá zlepšuje prenikanie očného lieku. Príkladmi činidiel zlepšujúcich prenikanie sú tenzidy,
ako

je

sorbitanmonolaurát,

sorbitanmonolaurát,
sorbitanmonooleát,

sorbitanmonopalmitát,

polyoxyetylén
polyoxyetylén

20
20

sorbitantrioleát,

sorbitanmonopalmitát,

sorbitantrioleát,

polyoxyetylén 20
polyoxyetylén

polyoxyetylén

9

5

lauryléter,

polyoxyetylén 23 lauryléter, polyoxyetylén 20 cetyléter, polyoxyetylén 20 oleyléter,
polyetylénglykoloktadecyléter,

polyoxyetylén

40

stearát,

polyoxyetylén

50

stearát,

palmitoylkarnitín, kaprinan sodný, dodecylsulfát sodný, kyseliny žlčové, ako je kyselina
deoxycholová, kyselina taurocholová, kyselina taurodeoxycholová, kyselina urodeoxycholová
a kyselina tauroursodeoxycholová, mastné kyseliny, ako je kyselina kaprinová, kaprylová a
kyselina olejová, konzervanty, ako je benzalkóniumchlorid, chlórhexidíndiglukonát,
benzylalkohol, chlórbutanol, 2-fenyletanol, parabén, propylparabén a metylparabén, EDTA, 1dodecylazacykloheptán-2-ón
decylmetylsulfoxid,

(Azon),

saponín,

hexametylénlauramid,

cyklodextríny,

hexametylénoktánamid,

pz-peptid,

α-aminokyselina,

cetylpyridíniumchlorid, cytochalasíny, ionofóry alebo ich zmesi.
[0076] Prostriedky podľa vynálezu môžu tiež zahrnovať ďalšie zložky, ako je lanolín, biely
vosk a/alebo vazelína.
[0077] Pojem „biely vosk“ sa týka chemicky bielenej formy žltého vosku. Jeho číslo CAS je
8012-89-3.
[0078] Pojem „vazelína“ sa týka čistenej zmesi polotuhých nasýtených uhľovodíkov, ktoré
majú obecný vzorec CnH2n+2, ktoré sa môžu získať z ropy. Jej číslo CAS je 8009-03-8.
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[0079] V kontexte predkladaného vynálezu sa výraz „jeden alebo viac“ týka 1, 2, 3, 4 alebo 5,
výhodne 1, 2, 3 alebo 4, výhodnejšie 1, 2 alebo 3 a ešte výhodnejšie 1 alebo 2.
[0080] Vo výhodnom uskutočnení sú prostriedky podľa vynálezu vo forme nanoemulzie,
výhodne nanoemulzie olej vo vode.
Pojem „nanoemulzia“ sa týka koloidnej disperzie zahrnujúcej kvapky, ktoré majú priemernú
veľkosť od 10 do 500 nm, výhodne od 20 do 200 nm. Pojem „priemerná veľkosť“ alebo
„stredná veľkosť“, ako sa používa v tomto dokumente, sa týka priemerného priemeru
kvapôčok. Priemerná veľkosť týchto systémov sa môže merať štandardnými procesmi
známymi odborníkom v danej oblasti techniky, ako je dynamický rozptyl svetla. Brownov
pohyb kvapôčok spôsobuje, že sa svetlo rozptyľuje rôznymi intenzitami. Analýza intenzity
rozptylov poskytuje rýchlosť Brownovho pohybu, a teda veľkosť častíc použitím StokesovEinsteinovho vzťahu. Experimenty rozptylu svetla merajú rozptýlenú intenzitu v rozsahu uhlov
rozptylu, θ, relatívne voči dopadajúcemu lúču [Cotton, J. P. 1991. Introduction to scattering
methods. In Neutron, X-Ray and Light Scattering: Introduction to an Investigative Tool for
Colloidal and Polymeric Systems. Lindner, P., a Zemb, T. (editoři). Elsevier Science Publishing
Company, Inc., New York. 3-18]. Vo výhodnom uskutočnení je rozptýlené svetlo detegované
pri 173°, známych ako spätne rozptýlená detekcia alebo technológia neinvazívnej detekcie
spätného rozptylu (NIBS) pomocou Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments).
[0081] Nanoemulzie podľa vynálezu zahrnujú kvapalnú fázu (ako je olejová fáza alebo vodná
fáza) dispergovanú v ďalšej kvapalnej fáze (ako je vodná fáza alebo olejová fáz) a tenzid, kde
uvedené kvapalné fázy sa nedajú zmiešať. Nanoemulzie podľa vynálezu umožňujú podávanie
hydrofóbnych a hydrofilných aktívnych činidiel, pretože zahrnujú hydrofóbne, ako aj
hydrofilné domény (t. j. vodnú fázu a olejovú fázu). Jedna výhoda súvisiaca s použitím
nanoemulzií je, že môžu byť pripravené s malými množstvami tenzidov, čím sa zníži ich
potenciálny dráždivý účinok, keď sú podávané do oka. Navyše niektoré neionogénne tenzidy,
ako sú polyetylénové deriváty, môžu inhibovať pôsobenie enzýmu glykoproteínu P (gp-P)
prítomného v bunkách epitelu očného povrchu, čím sa zlepší transport zložiek nanoemulzie v
rohovke. Nanoemulzie tiež môžu interagovať s lipidovou vrstvou prítomnou v slznom filme,
čím zostáva v spojovkovom vaku po dlhšiu dobu a pôsobí ako zásoba aktívnych činidiel.
[0082] V konkrétnom uskutočnení prostriedok podľa vynálezu zahŕňa:
−

od 0 do 5 % hmotn. aktívnej zložky, vybranej zo skupiny pozostávajúcej

z

retinylacetátu, retinylpalmitátu, retinylpropionátu, kyanokobalamínu, cholekalciferolu,
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ergokalciferolu, tokoferolu, tokoferylacetátu, brusnicového extraktu, čučoriedkového
extraktu, extraktu z kanadských čučoriedok, extraktu z plodov maqui a ich zmesí;
−

od 0,1 do 40 % hmotn. tenzidu, vybraného zo skupiny pozostávajúcej z polyoxyl
ricínového oleja s 30 až 40 oxyetylénovými jednotkami, TPGS, polyoxyetylén 20
sorbitanmonolaurátu, polyoxyetylén 20 sorbitanmonopalmitátu, polyoxyetylén 20
sorbitanmonostearátu,

polyoxyetylén

20

sorbitantristearátu,

polyoxyetylén

20

sorbitanmonooleátu, polyoxyetylén 20 sorbitantrioleátu, polyoxyl hydrogénovaného
ricínového oleja so 40 až 60 oxyetylénovými jednotkami a ich zmesí;
−

od 0,1 do 70 % hmotn. zmesi olejov, zahrnujúcej ricínový olej a triglyceridy s reťazcom
strednej dĺžky a prípadne zahrnujúcej olej iný než je ricínový olej a triglycerid s
reťazcom strednej dĺžky, vybraný zo skupiny pozostávajúcej

z etyloleátu,

izopropylmyristátu, izopropylpalmitátu, izopropylizostearátu, izostearylizostearátu,
myristyllaktátu, etylhexylhydroxystearátu, etylhexylpelargonátu, triizononanoinu,
C12-15 alkylbenzoátu, trietylhexanoinu, izohexadekánu, minerálneho oleja, rastlinného
oleja a ich zmesí;
−

od 0 do 20 % hmotn. kotenzidu, vybraného zo skupiny pozostávajúcej z alkoholov, ako
je etanol, izopropanol, izobutanol, n-butanol, 2-pentanol, izopentanol, n-pentanol,
n-hexanol, 1-dekanol; glykolov, ako je propylénglykol, 1,2-oktándiol, tetraglykol,
1,2-hexándiol, polyetylénglykol, mastných kyselín s krátkym reťazcom, ako je laurát
sodný; amínov alebo éteralkoholov, ako je monoetyléter dietylénglykolu, a ich zmesí;

−

prípadne činidlo upravujúce tonicitu, činidlo upravujúce pH, činidlo zvyšujúce
viskozitu, konzervant, chelatačné činidlo a/alebo činidlo zlepšujúce prenikanie; a

−

do 100 % hmotn. vody;

kde % hmotn. sú vyjadrené vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.
[0083] V ďalšom konkrétnom uskutočnení prostriedok podľa vynálezu zahrnuje:
−

od 0 do 5 % hmotn. aktívnej zložky, vybranej zo skupiny pozostávajúcej

z

retinylacetátu, retinylpalmitátu, retinylpropionátu, kyanokobalamínu, cholekalciferolu,
ergokalciferolu, tokoferolu, tokoferylacetátu, brusnicového extraktu, čučoriedkového
extraktu, extraktu z kanadských čučoriedok, extraktu z plodov maqui a ich zmesí;
−

od 0,1 do 25 % hmotn. tenzidu, vybraného zo skupiny pozostávajúcej z polyoxyl
ricínového oleja s 30 až 40 oxyetylénovými jednotkami, TPGS, polyoxyetylén 20
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sorbitanmonolaurátu, polyoxyetylén 20 sorbitanmonopalmitátu, polyoxyetylén 20
sorbitanmonostearátu,

polyoxyetylén

20

sorbitantristearátu,

polyoxyetylén

20

sorbitanmonooleátu, polyoxyetylén 20 sorbitantrioleátu, polyoxyl hydrogénovaného
ricínového oleja so 40 až 60 oxyetylénovými jednotkami a ich zmesí;
−

od 0,1 do 50 % hmotn. zmesi olejov, zahrnujúcej ricínový olej a triglyceridy s reťazcom
strednej dĺžky, a prípadne zahrnujúcej olej iný než je ricínový olej a triglycerid s
reťazcom strednej dĺžky, vybraný zo skupiny pozostávajúcej

z etyloleátu,

izopropylmyristátu, izopropylpalmitátu, izopropylizostearátu, izostearylizostearátu,
myristyllaktátu, etylhexylhydroxystearátu, etylhexylpelargonátu, triizononanoinu,
C12-15 alkylbenzoátu, trietylhexanoinu, izohexadekánu, minerálneho oleja a ich zmesí;
−

prípadne činidlo upravujúce tonicitu, činidlo upravujúce pH, činidlo zvyšujúce
viskozitu, konzervant, chelatačné činidlo a/alebo činidlo zlepšujúce prenikanie; a

−

do 100 % hmotn. vody;

kde % hmotn. sú vyjadrené vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.
[0084] V ďalšom konkrétnom uskutočnení prostriedok podľa vynálezu zahrnuje:
− od 0 do 5 % hmotn. aktívnej zložky, vybranej zo skupiny pozostávajúcej

z

retinylacetátu, retinylpalmitátu, retinylpropionátu, kyanokobalamínu, cholekalciferolu,
ergokalciferolu, tokoferolu, tokoferylacetátu, brusnicového extraktu, čučoriedkového
extraktu, extraktu z kanadských čučoriedok, extraktu z plodov maqui a ich zmesí;
− od 0,1 do 25 % hmotn. tenzidu, vybraného zo skupiny pozostávajúcej
sorbitantrioleátu,

sorbitantristearátu,

sorbitanseskvioleátu,

zo

sorbitanoleátu,

sorbitanstearátu, sorbitanizostearátu, sorbitanpalmitátu, sorbitanlaurátu, glykolstearátu,
glykoldistearátu, glycerolmonooleátu, glycerolmonostearátu, polyoxylsteraryléteru s
2 oxyetylénovými jednotkami, polyoxyl ricínového oleja s 2 až 20 oxyetylénovými
jednotkami a ich zmesí;
− od 0,1 do 50 % hmotn. zmesi olejov, zahrnujúcej ricínový olej a triglyceridy s reťazcom
strednej dĺžky, a prípadne zahrnujúcej tiež olej iný než je ricínový olej a triglycerid s
reťazcom strednej dĺžky, vybraný zo skupiny pozostávajúcej

z etyloleátu,

izopropylmyristátu, izopropylpalmitátu, izopropylizostearátu, izostearylizostearátu,
myristyllaktátu, etylhexylhydroxystearátu, etylhexylpelargonátu, triizononanoinu,
C12-15 alkylbenzoátu, trietylhexanoinu, izohexadekánu, minerálneho oleja a ich zmesí;
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− prípadne činidlo upravujúce tonicitu, činidlo upravujúce pH, činidlo zvyšujúce
viskozitu, konzervant, chelatačné činidlo a/alebo činidlo zlepšujúce prenikanie; a
− do 100 % hmotn. vody;
kde % hmotn. sú vyjadrené vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.
[0085] V ďalšom konkrétnom uskutočnení prostriedok podľa vynálezu zahrnuje:
− od 0 do 5 % hmotn. aktívnej zložky, vybranej zo skupiny pozostávajúcej

z

retinylacetátu, retinylpalmitátu, retinylpropionátu, kyanokobalamínu, cholekalciferolu,
ergokalciferolu, tokoferolu, tokoferylacetátu, extraktu z brusníc, extraktu z čučoriedok,
extraktu kanadských čučoriedok, extraktu plodov maqui a ich zmesí;
− od 0 do 5 % hmotn. tenzidu, vybraného zo skupiny pozostávajúcej zo sorbitantrioleátu,
sorbitantristearátu,

sorbitanseskvioleátu,

sorbitanoleátu,

sorbitanstearátu,

sorbitanizostearátu, sorbitanpalmitátu, sorbitanlaurátu, glykolstearátu, glykoldistearátu,
glycerolmonooleátu, glycerolmonostearátu, polyoxylsteraryléteru s 2 oxyetylénovými
jednotkami, polyoxyl ricínového oleja s 2 až 20 oxyetylénovými jednotkami, polyoxyl
ricínového oleja s 30 až 40 oxyetylénovými jednotkami, TPGS, polyoxyetylén 20
sorbitanmonolaurátu, polyoxyetylén 20 sorbitanmonopalmitátu, polyoxyetylén 20
sorbitanmonostearátu,

polyoxyetylén

20

sorbitantristearátu,

polyoxyetylén

20

sorbitanmonooleátu, polyoxyetylén 20 sorbitantrioleátu, polyoxyl hydrogénovaného
ricínového oleja so 40 až 60 oxyetylénovými jednotkami, a ich zmesí;
− od 0 do 20 % hmotn. činidla zvyšujúceho viskozitu, vybraného zo skupiny
pozostávajúcej

z

hydroxypropylcelulózy,

etylcelulózy,

ftalátu

hydroxypropylmetylcelulózy, acetátu sukcinátu hydroxypropylmetylcelulózy a ich
zmesí;
− od 1 do 5 % hmotn. vody, a
− do 100 % hmotn. olejovej zmesi, zahrnujúcej ricínový olej a triglyceridy s reťazcom
strednej dĺžky a prípadne zahrnujúcej olej iný než je ricínový olej a triglycerid s
reťazcom strednej dĺžky, vybraný zo skupiny pozostávajúcej

z etyloleátu,

izopropylmyristátu, izopropylpalmitátu, izopropylizostearátu, izostearylizostearátu,
myristyllaktátu, etylhexylhydroxystearátu, etylhexylpelargonátu, triizononanoinu,
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C12-15 alkylbenzoátu, trietylhexanoinu, izohexadekánu, minerálneho oleja, rastlinného
oleja a ich zmesí;
kde % hmotn. sú vyjadrené vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.
[0086] V ďalšom konkrétnom uskutočnení prostriedok podľa vynálezu zahrnuje:
−

od 0 do 5 % hmotn. aktívnej zložky, vybranej zo skupiny pozostávajúcej z retinylacetátu, retinylpalmitátu, retinylpropionátu, kyanokobalamínu, cholekalciferolu,
ergokalciferolu, tokoferolu, tokoferylacetátu, extraktu z brusníc, extraktu z čučoriedok,
extraktu z kanadských čučoriedok, extraktu plodov maqui a ich zmesí;

−

od 0,1 do 40 % hmotn. tenzidu, vybraného zo skupiny pozostávajúcej z polyoxyl
ricínového a s 30 až 40 oxyetylénovými jednotkami, TPGS, polyoxyetylén 20
sorbitanmonolaurátu, polyoxyetylén 20 sorbitanmonopalmitátu, polyoxyetylén 20
sorbitanmonostearátu,

polyoxyetylén

20

sorbitantristearátu,

polyoxyetylén

20

sorbitanmonooleátu, polyoxyetylén 20 sorbitantrioleátu, polyoxyl hydrogénovaného
ricínového oleja so 40 až 60 oxyetylénovými jednotkami a ich zmesí;
−

od 0,1 do 70 % hmotn. olejovej zmesi, zahrnujúcej ricínový olej a triglyceridy s
reťazcom strednej dĺžky, a prípadne zahrnujúcej aj olej iný než je ricínový olej a
triglycerid s reťazcom strednej dĺžky, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z etyloleátu,
izopropylmyristátu, izopropylpalmitátu, izopropylizostearátu, izostearylizostearátu,
myristyllaktátu, etylhexylhydroxystearátu, etylhexylpelargonátu, triizononanoinu,
C12-15 alkylbenzoátu, trietylhexanoinu, izohexadekánu, minerálneho oleja, rastlinného
oleja a ich zmesí;

−

od 0 do 20 % hmotn. kotenzidu, vybraného zo skupiny pozostávajúcej z alkoholov, ako
je etanol, izopropanol, izobutanol, n-butanol, 2-pentanol, izopentanol, n-pentanol,
n-hexanol, 1-dekanol, glykolov, ako je propylénglykol, 1,2-oktándiol, tetraglykol,
1,2-hexándiol, polyetylénglykol, mastných kyselín s krátkym reťazcom, ako je laurát
sodný, amínov alebo éteralkoholov, ako je monoetyléter dietylénglykolu, a ich zmesí;

−

od 0,2 do 20 % hmotn. činidla zvyšujúceho viskozitu, vybraného zo skupiny
pozostávajúcej z polyvinylpirolidónu, ako je Povidón K 17, Povidón K25, Povidón K
30 a Povidón K 90F; polyvinylalkoholu, xantánovej gumy, guarovej gumy, welánovej
gumy, gelánovej gumy, tragakantovej gumy, karobovej gumy, agaru, metylcelulózy,
etylcelulózy, hydroxyetylcelulózy, hydroxyetylmetylcelulózy, hydroxypropylcelulózy,
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hydroxypropylmetylcelulózy, karboxymetylcelulózy sodnej, karboxymetylcelulózy
vápenatej, karboxymetylcelulózy sodnej, polyetylénglykolu, glycerínu, karagénanu,
kyseliny algínovej, alginátu sodného, alginátu draselného, propylénglykolalginátu,
kyseliny hyalurónovej, hyaluronátu sodného, derivátov kyseliny poly(akrylovej), ako je
karbomér a polykarbol, poloxamérov, chitosanov a derivátov chitosanu, maltodextrínu
a ich zmesí;
−

prípadne činidlo upravujúce tonicitu, činidlo upravujúce pH, činidlo zvyšujúce
viskozitu, konzervant, chelatačné činidlo a/alebo činidlo zlepšujúce prenikanie; a

−

do 100 % hmotn. vody;

kde % hmotn. sú vyjadrené vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.
[0087] V ďalšom konkrétnom uskutočnení prostriedok podľa vynálezu zahrnuje:
−

triglycerid s reťazcom strednej dĺžky;

−

ricínový olej;

−

tenzid, vybraný zo skupiny pozostávajúcej

z polyoxyl 35 ricínového oleja,

polyoxyetylén 20 sorbitanmonooleátu, sorbitanlaurátu a ich zmesí;
−

prípadne aktívnu zložku, vybranú zo skupiny pozostávajúcej z brusnicového extraktu,
extraktu

z

plodov

maqui,

retinylacetátu,

retinylpalmitátu,

retinylpropionátu,

cholekalciferolu, ergokalciferolu, tokoferylacetátu a ich zmesí;
−

prípadne činidlo upravujúce pH, vybrané zo skupiny pozostávajúcej
tris(hydroxymetyl)aminometánu,

hydrochloridu

z

tris(hydroxymetyl)aminometánu,

dihydrogénfosforečnanu draselného, hydrogénfosforečnanu disodného a ich zmesí;
−

činidlo upravujúce tonicitu, vybrané zo skupiny pozostávajúcej

z glycerínu,

propylénglykolu, chloridu sodného a ich zmesí;
−

prípadne polymér, vybraný zo skupiny pozostávajúcej

z karboxymetylchitosanu,

gelánovej gumy, polyvinylpyrolidónu a ich zmesí;
−

prípadne alginát sodný a

−

vodu.

[0088] V ďalšom konkrétnom uskutočnení prostriedok podľa vynálezu zahrnuje:
−

od 0,3 do 2,6 % hmotn. triglyceridu s reťazcom strednej dĺžky;
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−

od 0,3 do 2,6 % hmotn. ricínového oleja;

−

od 0,5 do 16 % hmotn. tenzidu, vybraného zo skupiny pozostávajúcej z polyoxyl 35
ricínového oleja, polyoxyetylén 20 sorbitanmonooleátu, sorbitanlaurátu a ich zmesí;

−

prípadne od 0,01 do 5 % hmotn. aktívnej zložky, vybranej zo skupiny pozostávajúcej z
brusnicového extraktu, extraktu z plodov maqui, retinylacetátu, retinylpalmitátu,
retinylpropionátu, cholekalciferolu, ergokalciferolu, tokoferylacetátu a ich zmesí;

−

prípadne od 0,05 do 1,2 % hmotn. činidla upravujúceho pH, vybraného zo skupiny
pozostávajúcej

z

tris(hydroxymetyl)aminometánu,

tris(hydroxymetyl)aminometáanu,

hydrochloridu

dihydrogénfosforečnanu

draselného,

hydrogénfosforečnanu disodného a ich zmesí;
−

od 0,4 do 16 % hmotn. činidla upravujúceho tonicitu vybraného zo skupiny
pozostávajúcej z glycerínu, propylénglykolu, chloridu sodného a ich zmesí;

−

prípadne od 0,3 do 6 % hmotn. polyméru, vybraného zo skupiny pozostávajúcej z
karboxymetylchitosanu, gelánovej gumy, polyvinylpyrolidónu a ich zmesí;

−

prípadne od 0,2 do 0,3 % hmotn. alginátu sodného a

−

do 100 % hmotn. vody;

kde % hmotn. sú vyjadrené vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.
[0089] V ďalšom konkrétnom uskutočnení prostriedok podľa vynálezu zahrnuje:
−

od 0,05 do 1,5 % hmotn. triglyceridu s reťazcom strednej dĺžky;

−

od 0,05 do 1,5 % hmotn. ricínového oleja;

−

od 4 do 6 % hmotn. tenzidu a

−

vodu.

[0090] V ďalšom konkrétnom uskutočnení prostriedok podľa vynálezu zahrnuje:
−

1,25 % hmotn. kaprylového/kaprinového triglyceridu;

−

1,25 % hmotn. ricínového oleja;

−

5 % hmotn. polyoxyl 35 ricínového oleja a

−

vodu.

[0091] V ďalšom konkrétnom uskutočnení prostriedok podľa vynálezu zahrnuje:
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−

1,25 % hmotn. triglyceridu s reťazcom strednej dĺžky;

−

1,25 % hmotn. ricínového oleja;

−

5 % hmotn. tenzidu a

−

vodu.

[0092] V ďalšom konkrétnom uskutočnení prostriedok podľa vynálezu zahrnuje:
−

od 0,05 do 1,5 % hmotn. kaprylového/kaprinového triglyceridu;

−

od 0,05 do 1.5 % hmotn. ricínového oleja;

−

od 4 do 6 % hmotn. polyoxyl 35 ricínového oleja a

−

vodu.

[0093] V prípade zložiek patriacich do dvoch alebo viacerých kategórií sa množstvo týchto
zložiek zaznamená v každej z dvoch alebo viacerých kategórií nezávisle. Napríklad v prípade,
keď prostriedok zahŕňa zložku, ktorá predstavuje 0,5 hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť
prostriedku a ktorá je činidlom zlepšujúcim prenikanie, ako aj konzervantom, počíta sa 0,5 %
hmotn. činidla zlepšujúceho prenikanie a 0,5 % hmotn. konzervantu vzhľadom na celkovú
hmotnosť prostriedku.
[0094] Prostriedky podľa vynálezu môžu byť pripravené kombináciou rôznych zložiek
opísaných vyššie a miešaním, najmä homogenizáciou za vysokého tlaku, keď sa majú získať
nanoemulzie. Najmä keď prostriedok podľa vynálezu je vo forme nanoemulzie, vodná fáza je
za miešania pomaly pridávaná do tenzidu a zmesi olejovej fázy (ktorá zahŕňa prinajmenšom
triglycerid s reťazcom strednej dĺžky a ricínový olej).
Medicínske použitia prostriedkov podľa vynálezu
[0095] Ako bolo vyššie vysvetlené a ako je zobrazené v príkladoch predkladanej prihlášky,
zmes ricínového oleja a triglyceridov s reťazcom strednej dĺžky podporuje expresiu mucínu,
najmä MUC1 a MUC5AC, a opätovnú epitelizáciu. Okrem toho zmes ricínového oleja a
triglyceridu s reťazcom strednej dĺžky poskytuje synergický účinok v expresii mucínu
MUC5AC a MUC1 a in vivo opätovnej epitelizácie, najmä pri zranení rohovky. Takže
prostriedky podľa vynálezu sú vhodné na liečenie oftalmických porúch súvisiacich s expresiou

- 27 -

mucínu a opätovnou epitelizáciou. Prostriedky podľa vynálezov sa výhodne podávajú
povrchovou očnou cestou.
[0096] Vzhľadom na vyššie uvedené sa v druhom aspekte predkladaný vynález týka sterilného
očného prostriedku, ako bolo definované v prvom aspekte, na použitie v medicíne.
[0097] Tento aspekt môže byť tiež formulovaný ako použitie sterilného očného prostriedku,
ako bolo definované v prvom aspekte, na výrobu lieku alebo ako farmaceutického prostriedku,
zahŕňajúceho sterilný oftalmický prostriedok, ako bolo definované v prvom aspekte, na použitie
v medicíne.
[0098] V treťom aspekte sa predkladaný vynález týka sterilného očného prostriedku, ako bolo
definované v prvom aspekte, na použitie na liečenie a/alebo prevenciu očného ochorenia,
vybraného zo skupiny pozostávajúcej zo suchého oka (vrátane keratokonjunktivitídy
vznikajúcej v rámci syndrómu sicca, xeroftalmie, xerózy a Sjögrenovho syndrómu),
konjunktivitídy (vrátane alergickej konjunktivitídy, vernálnej keratokonjunktivitídy, atopickej
keratokonjunktivitídy, pemfigoidu, Stevens-Johnsonovho syndrómu, toxickej epidermálnej
nekrolýzy, vírusovej keratokonjunktivitídy a limbickej keratokonjunktivitídy), dermatitídy
(vrátane kontaktnej dermatitídy, atopickej dermatitídy), blefaritídy (vrátane chronickej prednej
blefaritídy, chronickej zadnej blefaritídy), entropia (vrátane paralytického entropia,
involučného entropia), syndrómu ovisnutého očného viečka, oftalmopatie štítnej žľazy,
pterygia, konjunktivochalaziónu, poškodenia epitelu vyvolaného konzervantmi, poškodenia
epitelu alebo prednej komory vyvolaného operáciou oka, nedostatku limbálnych buniek,
rohovkových vredov vyvolaných fyzikálnymi alebo chemickými činidlami, keratitídy (vrátane
stromálnej nekrotickej keratitídy, Coganovho syndrómu, Moorenovho vredu, neurotrofickej
keratitídy, expozičnej keratitídy, kryštalickej infekčnej keratitídy, Thygesonovej povrchovej
bodkovanej keratitídy, filamentóznej keratitídy, recidivujúcich erózií rohovkového epitelu,
epiteliálnych dystrofií a Meesmannovej dystrofie), episkleritídy a uveitídy, konkrétnejšie na
liečenie a/alebo prevenciu suchého oka, blefaritídy, keratitídy, ako je filamentózna keratitída a
vredová keratitída, konjunktivitídy, vrátane atopickej keratokonjunktivitídy, poškodenia epitelu
vyvolaného konzervantmi, poškodenia epitelu alebo prednej komory vyvolaného operáciou
oka, nedostatku limbálnych buniek, rohovkových vredov vyvolaných fyzikálnymi alebo
chemickými činidlami.
[0099] Tento aspekt tiež môže byť formulovaný ako použitie sterilného očného prostriedku,
ako bolo definované v prvom aspekte, na výrobu lieku na liečenie a/alebo prevenciu očného
ochorenia, vybraného zo skupiny pozostávajúcej zo suchého oka (vrátane keratokonjunktivitídy
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vznikajúcej v rámci syndrómu sicca, xeroftalmie, xerózy a Sjögrenovho syndrómu),
konjunktivitídy (vrátane alergickej konjunktivitídy, vernálnej keratokonjunktivitídy, atopickej
keratokonjunktivitídy, pemfigoidu, Stevens-Johnsonovho syndrómu, toxickej epidermálnej
nekrolýzy, vírusovej keratokonjunktivitídy a limbickej keratokonjunktivitídy), dermatitídy
(vrátane kontaktnej dermatitídy, atopickej dermatitídy), blefaritídy (vrátane chronickej prednej
blefaritídy, chronickej zadnej blefaritídy), entropia (vrátane paralytického entropia,
involučného entropia), syndrómu ovisnutého očného viečka, oftalmopatie štítnej žľazy,
pterygia, konjunktivochalaziónu, poškodenia epitelu vyvolaného konzervantmi, poškodenia
epitelu alebo prednej komory vyvolaného operáciou oka, nedostatku limbálnych buniek,
rohovkových vredov vyvolaných fyzikálnymi alebo chemickými činidlami, keratitídy (vrátane
stromálnej nekrotickej keratitídy, Coganovho syndrómu, Moorenovho vredu, neurotrofickej
keratitídy, expozičnej keratitídy, kryštalickej infekčnej keratitídy, Thygesonovej povrchovej
bodkovanej keratitídy, filamentóznej keratitídy, recidivujúcich erózií rohovkového epitelu,
epiteliálnych dystrofií a Meesmannovej dystrofie), episkleritídy a uveitídy, konkrétnejšie na
liečenie a/alebo prevenciu suchého oka, blefaritídy, keratitídy, ako je filamentózna keratitída a
vredová keratitída, konjunktivitídy, vrátane atopickej keratokonjunktivitídy, poškodenia epitelu
vyvolaného konzervantmi, poškodenia epitelu alebo prednej komory vyvolaného operáciou
oka, nedostatku limbálnych buniek, rohovkových vredov vyvolaných fyzikálnymi alebo
chemickými činidlami.
[0100] Alternatívne tento aspekt tiež môže byť formulovaný ako spôsob liečenia a/alebo
prevencie očného ochorenia, vybraného zo skupiny pozostávajúcej zo suchého oka (vrátane
keratokonjunktivitídy vznikajúcej v rámci syndrómu sicca, xeroftalmie, xerózy a Sjögrenovho
syndrómu),

konjunktivitídy

(vrátane

alergickej

konjunktivitídy,

vernálnej

keratokonjunktivitídy, atopickej keratokonjunktivitídy, pemfigoidu, Stevens-Johnsonovho
syndrómu, toxickej epidermálnej nekrolýzy, vírusovej keratokonjunktivitídy a limbickej
keratokonjunktivitídy), dermatitídy (vrátane kontaktnej dermatitídy, atopickej dermatitídy),
blefaritídy (vrátane chronickej prednej blefaritídy, chronickej zadnej blefaritídy), entropia
(vrátane paralytického entropia, involučného entropia), syndrómu ovisnutého očného viečka,
oftalmopatie štítnej žľazy, pterygia, konjunktivochalaziónu, poškodenia epitelu vyvolaného
konzervantmi, poškodenia epitelu alebo prednej komory vyvolaného operáciou oka, nedostatku
limbálnych buniek, rohovkových vredov vyvolaných fyzikálnymi alebo chemickými činidlami,
keratitídy (vrátane stromálnej nekrotickej keratitídy, Coganovho syndrómu, Moorenovho
vredu, neurotrofickej keratitídy, expozičnej keratitídy, kryštalickej infekčnej keratitídy,
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Thygesonovej povrchovej bodkovanej keratitídy, filamentóznej keratitídy, recidivujúcich
erózií rohovkového epitelu, epiteliálnych dystrofií a Meesmannovej dystrofie), episkleritídy a
uveitídy, konkrétnejšie na liečenie a/alebo prevenciu suchého oka, blefaritídy, keratitídy, ako
je filamentózna keratitída a vredová keratitída, konjunktivitídy, vrátane atopickej
keratokonjunktivitídy, poškodenia epitelu vyvolaného konzervantmi, poškodenia epitelu alebo
prednej komory vyvolaného operáciou oka, nedostatku limbálnych buniek, rohovkových
vredov vyvolaných fyzikálnymi alebo chemickými činidlami.
[0101] Pojem „prevencia“, ako sa používa v tomto dokumente, sa týka podávania prostriedku
podľa vynálezu v počiatočnom alebo rannom štádiu ochorenia, alebo tiež z dôvodu, aby sa
zabránilo jeho nástupu.
[0102] Pojem „liečenie“ sa používa na označenie podávania prostriedku podľa vynálezu, aby
sa kontroloval postup poruchy pred alebo po objavení sa klinických známok. Kontrolou postupu
poruchy sa myslí označenie prínosných alebo žiaducich klinických výsledkov vrátane, ale bez
obmedzenia sa na redukciu príznakov, redukciu dĺžky poruchy, stabilizáciu chorobného stavu
(konkrétne zabránenie ďalšiemu zhoršovaniu), oneskorenie postupu poruchy, zlepšenie
chorobného stavu a remisiu (čiastočnú, ako aj úplnú). V konkrétnom uskutočnení vynálezu je
prostriedok podľa vynálezu používaný na kontrolu postupu poruchy, akonáhle sa objaví
prinajmenšom jeden z klinických príznakov poruchy.
[0103] Pojem „liek“, ako sa používa v tomto dokumente, sa týka prostriedku podľa vynálezu.
Liek môže byť podávaný očnou povrchovou cestou. Pripravuje sa bežnými prostriedkami s
farmaceuticky prijateľnými pomocnými látkami.
[0104] Pojem „pacient“, ako sa používa v tomto dokumente, sa týka akéhokoľvek živočícha
alebo človeka, ktorý trpí jedným alebo viacerými ochoreniami opísanými vyššie. Výhodne
pacientom je cicavec. Pojem „cicavec“, ako sa používa v tomto dokumente, sa týka
akéhokoľvek cicavčieho druhu vrátane, ale bez obmedzenia sa na domáce a hospodárske
zvieratá (kravy, kone, ošípané, ovce, kozy, psy, mačky alebo hlodavce), primáty a ľudí.
Výhodne cicavec je ľudský jedinec.
[0105] Pojem „konzervant“, ako sa používa v tomto dokumente ako schopný vyvolať
„poškodenie epitelu“, sa týka antiseptických látok formulovaných v oftalmickom prostriedku,
aby sa zabránilo mikrobiálnej kontaminácii prostriedkov, ako je benzalkóniumchlorid,
timerosal,

benzetóniumchlorid,

cetylpyridíniumchlorid,

peroxyboritan sodný, najmä benzalkóniumchlorid.

benzylbromid,

chlórhexidín,
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[0106] Príkladmi fyzikálnych činidiel, ktoré môžu vyvolať rohovkové vredy, sú cudzie telesá,
ako je piesok, kúsky dreva, kovu, skla, kameňa, papierových listov a ďalších materiálov.
[0107] Príkladmi chemických činidiel, ktoré môžu vyvolať rohovkové vredy, sú alkálie (ako je
NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, NH3 a podobne), kyseliny (ako je H2SO4, H2SO3, HF,
CH3COOH, HCl a podobne) a konzervanty, ako je benzalkóniumchlorid, peroxyboritan sodný,
chlorid sodný.
[0108] Príkladmi očných operácií, ktoré môžu vyvolať poškodenie epitelu alebo prednej
komory, sú operácie predného pólu, ako je fotoreaktívna keratektómia a laserová in situ
plastická chirurgia rohovky, operácie katarakty, keratoplastika, trabekulektómia, refrakčná
operácia a operácia sklovca a sietnice.
[0109] Vynález sa opisuje nižšie pomocou niekoľkých príkladov, ktoré neobmedzujú, ale skôr
ilustrujú vynález.
Príklady
Príklad 1. Prípravky
[0110] Zloženie prípravkov 1 – 11 sú poskytnuté v tabuľke 1 nižšie, kde množstvo každej
zložky je vyjadrené v % hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedkov:
Tabuľka 1
Zložka

Prípravok 1

Prípravok 2

Prípravok 3

Prípravok 4

MCT

1,25

1,25

1,00

2,50

Ricínový olej

1,25

1,25

1,00

2,50

Polyoxyl 35 ricínový

5,00

5,00

5,00

15,00

0,10

-

0,10

-

0,66

-

0,66

-

-

0,06

-

0,06

olej
Tris(hydroxymetyl)aminometán
Hydrochlorid
tris(hydroxymetyl)aminometánu
Dihydrogénfosforečnan
draselný
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Hydrogénfosforečnan

-

1,13

-

1,13

1,50

-

1,50

-

Propylénglykol

-

-

-

15,00

Chlorid sodný

-

-

0,50

-

2,00

1,50

-

5,00

-

-

0,25

-

do 100

do 100

do 100

do 100

disodný dodekahydrát
Glycerín

Polyvinylpyrolidón
Alginát sodný
Voda

Zložka

Prípravok 5

Prípravok 6

Prípravok 7

Prípravok 8

MCT

1,45

1,25

0,35

1,00

Ricínový olej

1,45

1,25

0,35

1,00

Polyoxyl 35 ricínový

7,10

5,00

6,30

-

-

-

-

4,25

-

-

-

0,50

5,00

0,10

-

-

-

-

-

0,10

Retinyl-palmitát

0,50

0,05

0,10

0,05

Cholekalciferol

0,50

0,001

0,10

-

Tris(hydroxymetyl)-

0,12

0,12

0,10

0,12

0,66

0,66

0,66

0,66

1,16

-

1,16

-

-

0,50

-

0,60

0,50

-

-

-

-

5,00

2,00

-

do 100

do 100

do 100

do 100

olej
Polyoxyetylén 20
sorbitan-monooleát
Sorbitan-laurát
Extrakt z brusníc
Extrakt z plodov maqui

aminometán
Hydrochlorid
tris(hydroxymetyl)aminometánu
Glycerín
Chlorid sodný
Karboxymetylchitosan
Polyvinylpyrolidón
Voda
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Zložka

Prípravok 9

Prípravok 10

Prípravok 11

MCT

1,00

1,00

1,00

Ricínový olej

1,00

1,00

1,00

-

5,00

5,00

4,25

-

-

Sorbitanlaurát

0,75

-

-

Retinylpalmitát

0,05

-

-

Cholekalciferol

-

-

0,10

Tokoferylacetát

0,50

0,50

0,50

Dihydrogénfosforečnan

0,06

0,06

-

1,13

1,13

-

-

-

2,20

Chlorid sodný

0,50

0,75

-

Gelánová guma

-

-

0,35

do 100

do 100

do 100

Polyoxyl 35 ricínový
olej
Polyoxyetylén 20
sorbitanmonooleát

draselný
Hydrogénfosforečnan
disodný dodekahydrát
Glycerín

Voda

Príklad 2. Vplyv ricínového oleja, triglyceridov s reťazcom strednej dĺžky a ich zmesí na
expresiu mucínu
[0111] Bunky SIRC („králičia rohovka Statens Serum Institut“) sa naočkovali na šesťjamkové
doštičky s bunkovou hustotou 5 × 105 buniek/jamku a upravovali sa produktmi, ktoré sa majú
testovať, ako sa uvádza v tabuľke 2. Uvedené produkty zahrnujú buď ricínový olej (CO),
triglycerid s reťazcom strednej dĺžky odvodený z kaprylových/kaprinových kyselín
(Stelliesters® MCT 65/35) (MCT), alebo oboch v rôznych pomeroch v kultivačnom médiu (t. j.
MEM (minimálne esenciálne médium) + 10 % BFS (hovädzie fetálne sérum + 1 % P/S
(penicilín/streptomycín) + 5 % Kolliphor P188). Pre všetky testované produkty súčet množstva
ricínového oleja a triglyceridov s reťazcom strednej dĺžky bol 2,5 %. Po 48 hodinách sa RNA
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z každých podmienok izolovala použitím systému SV Total Isolation (Promega) podľa
pokynov výrobcu. qRT-PCR sa uskutočnila použitím kvantitatívneho PCR systému MX3000
(Stratagene). Relatívne množstvo mRNA sa kvantifikovalo použitím One-Step qRT-PCR
SYBR Green PCR Master Mix (Invitrogen) s cieľovými špecifickými primérmi pre gény.
Sekvencie primérov sú nasledovné: F 5'-CCCACAGAACCCAGTACAA-3' (5'- Sekvencia id.
č.: 1 -3') a R 5'-AATGTGTAGCCCTCGTCT-3' (5'- Sekvencia id. č.: 2 -3') pro MUC5AC a F
5'-AGGCTCAGCTTCTACTCTGG-3'

(5'-

Sekvencia

id.

č.:

3

-3')

a

R

5'-GACAGACAGCCAAGGCAATG-3' (5'- Sekvencia id. č.: 4 -3') pro MUC1. Každá hodnota
sa normalizovala na β-aktín (F 5'-GACATCAAGGAGAAGCTGTG-3' (5'- Sekvencia id. č.: 5
-3') a R 5'-AGCTCGTAGCTCTTCTCCAG-3' (5'- Sekvencia id. č.: 6 -3')). Relatívne zmeny
v expresii génu sa vypočítali použitím metódy ΔCt (Livak a kol., 2001). Stručne povedané, dáta
sa získali ako hodnoty Ct a ΔCt sa stanovili nasledovne: Ct cieľového génu - Ct houskeeping
génu (aktín). Veľkosť expresie génu normalizovaná na referenčný gén je daná ako: 2ΔCt.
Relatívna expresia MUC1 a MUC5AC mRNA v testovaných vzorkách sa stanovili ako násobok
zvýšenia v porovnaní s kontrolnou vzorkou (neupravované bunky) použitím nasledovného
vzorca:
Relatívna expresia = [2ΔCt(produkt) - 2ΔCt(kontrola)] / 2ΔCt(kontrola)
Tabuľka 2 (testované produkty a obrázky zobrazujúce výsledky)
POMERY RICÍNOVÝ OLEJ (CO) / TRIGLYCERID SO
STREDNÝM REŤAZCOM (MCT) V TESTOVANÝCH
PRODUKTOCH
0 (iba MCT)
1:50
1:10
1:5
1:1
5:1
10:1
50:1
∞ (iba CO)
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[0112] Výsledky relatívnej expresie MUC1 sú uvedené na obrázkoch 2 (pomery CO/MCT 1:50,
1:10, 1:5, 1:1, 5:1, 10:1 a 50:1), 4 (porovnanie produktu s pomerom CO/MCT = 50:1 a
produktov len s jedným z olejov), 6 (porovnanie produktu s pomerom CO/MCT = 1:1
a produktov len s jedným z olejov) a 8 (porovnanie produktu s pomerom CO/MCT = 1:50
a produktov iba s jedným z olejov).
[0113] Výsledky relatívnej expresie MUC5AC sú uvedené na obrázkoch 3 (pomery 1:50, 1:10,
1:5, 1:1, 5:1, 10:1 a 50:1), 5 (porovnanie produktu s pomerom CO/MCT = 50:1 a produktov len
s jedným z olejov), 7 (porovnanie produktu s pomerom CO/MCT = 1:1 a produktov len s
jedným z olejov) a 9 (porovnanie produktu s pomerom CO/MCT = 1:50 a produktov len s
jedným z olejov).
[0114] Ako vidieť na obrázkoch 2 a 3, zmes ricínového oleja a triglyceridov s reťazcom strednej
dĺžky (kaprylový/kaprinový triglycerid (Stelliesters® MCT 65/35) môže zlepšiť expresiu
MUC1 a MUC5AC v takmer akomkoľvek pomere medzi obidvoma produktmi (výsledky sú
uvedené v rozsahu pomerov patriacich medzi 1:50 a 50:1).
[0115] Ako vidieť na obrázkoch 4 až 9, kombinácia triglyceridov s reťazcom strednej dĺžky
(kaprylový/kaprinový triglycerid (Stelliesters® MCT 65/35) a ricínového oleja má synergický
účinok na expresiu MUC1 a MUC5AC v takmer akomkoľvek pomere medzi oboma produktmi
(výsledky sú uvedené pro pomery 1:50, 1:1 a 50:1).
Príklad 3. Hojenie zranenia rohovkového epitelu in vivo
[0116] Prípravky poskytnuté v tabuľke 3 sa použili v tomto príklade (množstvo každej zložky
je vyjadrené v % hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedkov):
Tabuľka 3
Zložka

FYZIOLOGICKÝ

2 % OLEJA

100 % OLEJA

ROZTOK
Polyoxyl 35 ricínový oleja

-

5,00 %

-

Kaprylový/kaprinový triglyceridb

-

1,00 %

50,00 %

Ricínový olej

-

1,00 %

50,00 %

100 %

zvyšok do 100 %

0%

Fyziologický roztok/voda
a

Kolliphor® EL
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Zložka

FYZIOLOGICKÝ

2 % OLEJA

100 % OLEJA

ROZTOK
b

Stelliesters® MCT 65/35

[0117] Králiky boli uvedené do stavu anestézie intramuskulárnou injekciou ketamínu/xylazínu
a obe oči sa udržiavali otvorené pomocou roztvárača viečok a povrchovo uvedené do stavu
anestézie pomocou 10 µl hydrochloridu oxybuprokaínu. Potom bolo vytvorené kruhové
zranenie s priemerom 5 mm v centrálnom rohovkovom epiteli aplikáciou špičky pipety
naplnenej vatou nasiaknutou n-heptanolom po dobu 30 sekúnd. Potom sa rohovka opláchla 10
ml sterilného fyziologického roztoku. Každé zviera dostalo do oboch očí 40 µl fyziologického
roztoku, prípravku s 2 % oleja a prípravku so 100 % oleja ihneď a 2, 4, 6 a 8 hodín po zranení.
Fluoresceín sodný v množstve 1 mg/ml sa aplikoval na očný povrch, aby sa vizualizovala
poškodená plocha v čase 15 minút, 6, 24 a 48 hodín po zranení a obrázky sa získali použitím
štrbinovej lampy opatrenej modrým filtrom. Počítačová analýza obrázkov použitím ImageJ sa
použila na stanovenie zranenej plochy v každom časovom okamihu. Zranená plocha bola
definovaná ako pomer medzi plochou sfarbenou fluoresceínom a celkovou plochou rohovky.
Stanovilo sa percento zranenej plochy v každom čase a z týchto dát sa pre každý výrobok
vypočítala plocha pod krivkou (AUC).
[0118] Obrázok 1 predstavuje plochu pod krivkou (AUC) percent plochy zranenia voči času po
aplikácii každého jedného z testovaných produktov. Čím nižšia je hodnota, tým vyššie je
hojenie dosiahnuté produktom. Obrázok 1 zobrazuje, že 2%, ako aj 100% olejová zmes zložená
z rovnakých hmotností ricínového oleja a triglyceridov s reťazcom strednej dĺžky sú schopné
podporovať hojenie zranení (t. j. opätovnú epitelizáciu) účinnejšie ako fyziologický roztok.
ZOZNAM SEKVENCIÍ
[0119]
<110> LABORATORIOS SALVAT, S.A.
<120> OFTALMICKÉ PROSTRIEDKY
<130> P12330EP00
<160> 6
<170> PatentIn verzia 3.5
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<210> 1
<211> 19
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Primér MUC5AC F
<400> 1
cccacagaac ccagtacaa

19

<210> 2
<211> 18
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Primér MUC5AC R
<400> 2
aatgtgtagc cctcgtct

18

<210> 3
<211> 20
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Primér MUC1 F
<400> 3
aggctcagct tctactctgg

20

<210> 4
<211> 20
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Primér MUC1 R
<400> 4
gacagacagc caaggcaatg
<210> 5
<211> 20
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia

20
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<220>
<223> Primér beta-aktín F
<400> 5
gacatcaagg agaagctgtg

20

<210> 6
<211> 20
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Primér beta-aktín R
<400> 6
agctcgtagc tcttctccag

20
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PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Sterilný oftalmický prostriedok, zahrnujúci:
a) olejovú fázu, zahrnujúcu ricínový olej a triglycerid s reťazcom strednej dĺžky,
b) jeden alebo viac tenzidov a
c) vodnú fázu;
kde prostriedok má pH od 5,0 do 9,0.

2.

Prostriedok podľa nároku 1, kde ricínový olej a triglycerid s reťazcom strednej dĺžky sú
v hmotnostnom pomere od 50:1 do 1:50, výhodne od 10:1 do 1:10, výhodnejšie od 1,5:1
do 1:1,5, výhodnejšie 1:1.

3.

Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde celkové množstvo
ricínového oleja a triglyceridu s reťazcom strednej dĺžky je od 0,05 do 70 % hmotn.
vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.

4.

Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde triglycerid s reťazcom
strednej dĺžky je triglycerid kyseliny kaprylovej/kaprinovej.

5.

Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, ďalej zahrnujúci jeden
alebo viac olejov iných než je ricínový olej a triglycerid s reťazcom strednej dĺžky, kde
výhodne jeden alebo viac olejov iných než je ricínový olej a triglycerid s reťazcom
strednej dĺžky sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z etyloleátu, izopropylmyristátu,
izopropylpalmitátu,

izopropylizostearátu,

etylhexylhydroxystearátu,

izostearylizostearátu,

etylhexylpelargonátu,

trietylhexanoinu,

myristyllaktátu,
izohexadekánu,

minerálneho oleja, rastlinného oleja, najmä argánového oleja, triizononanoinu, C12-15
alkylbenzoátu a ich zmesí.
6.

Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde výsledná hodnota
hydrofilne-lipofilnej rovnováhy uvedeného jedného alebo viacerých tenzidov je od 10 do
16, kde výhodne jeden alebo viac tenzidov sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z
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polyoxyl 35 ricínového oleja, polyoxyetylén 20 sorbitanmonooleátu, sorbitanlaurátu a ich
zmesí, výhodnejšie kde tenzid je polyoxyl 35 ricínový olej.
7.

Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde celkové množstvo
tenzidu je od 0,1 do 40 % hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.

8.

Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, ďalej zahrnujúci jedno
alebo viac činidiel upravujúcich tonicitu, kde výhodne jedno alebo viac činidiel
upravujúcich tonicitu sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z chloridu sodného,
glycerínu, propylénglykolu a ich zmesí.

9.

Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, ďalej zahrnujúci jedno
alebo viac činidiel upravujúcich pH, kde výhodne jedno alebo viac činidiel upravujúcich
pH sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z tris(hydroxymetyl)aminometánu,
hydrochloridu tris(hydroxymetyl)aminometánu, dihydrogénfosforečnanu draselného,
hydrogénfosforečnanu disodného a ich zmesí.

10.

Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, ďalej zahrnujúci od 0,1
do 10 % hmotn. jedného alebo viac činidiel zvyšujúcich viskozitu, vybraných zo skupiny
pozostávajúcej z alginátu sodného, polyvinylpyrolidónu, gelánovej gumy, chitosanu
alebo jeho derivátu a ich zmesí vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.

11.

Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, ďalej zahrnujúci jednu
alebo viac aktívnych zložiek vybraných zo skupiny pozostávajúcej z brusnicového
extraktu, extraktu z plodov maqui, retinylacetátu, retinylpalmitátu, retinylpropionátu,
cholekalciferolu, ergokalciferolu, tokoferylacetátu a ich zmesí.

12.

Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde prostriedok zahrnuje
prinajmenšom 80 % hmotn. vody vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku.

13.

Prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vo forme nanoemulzie.
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14.

Prostriedok, ako je definované v ktoromkoľvek z predchádzajúcich nárokov, na použitie
v medicíne.

15.

Prostriedok, ako je definované v ktoromkoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 13, na
použitie na liečenie a/alebo prevenciu očného ochorenia, vybraného zo skupiny
pozostávajúcej

zo suchého oka (vrátane keratokonjunktivitídy vznikajúcej v rámci

syndrómu sicca, xeroftalmie, xerózy a Sjögrenovho syndrómu), konjunktivitídy (vrátane
alergickej

konjunktivitídy,

keratokonjunktivitídy,
epidermálnej

pemfigoidu,

nekrolýzy,

keratokonjunktivitídy),

vernálnej

Stevens-Johnsonovho

vírusovej

dermatitídy

keratokonjunktivitídy,

(vrátane

syndrómu,

keratokonjunktivitídy
kontaktnej

dermatitídy,

atopickej
toxickej
a limbickej
atopickej

dermatitídy), blefaritídy (vrátane chronickej prednej blefaritídy, chronickej zadnej
blefaritídy), entropia (vrátane paralytického entropia, involučného entropia), syndrómu
ovisnutého očného viečka, oftalmopatie štítnej žľazy, pterygia, konjunktivochalaziónu,
poškodenia epitelu vyvolaného konzervantmi, poškodenia epitelu alebo prednej komory
vyvolaného operáciou oka, nedostatku limbálnych buniek, rohovkových vredov
vyvolaných fyzikálnymi alebo chemickými činidlami, keratitídy (vrátane stromálnej
nekrotickej keratitídy, Coganovho syndrómu, Moorenovho vredu, neurotrofickej
keratitídy, expozičnej keratitídy, kryštalickej infekčnej keratitídy, Thygesonovej
povrchovej bodkovanej keratitídy, filamentóznej keratitídy, recidivujúcich erozií
rohovkového epitelu, epiteliálnych dystrofií a Meesmannovej dystrofie) a episkleritídy.
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