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ROZTOKY BIMATOPROSTU A TIMOLOLU BEZ KONZERVAČNÝCH LÁTOK

5

Krížový odkaz na súvisiace žiadosti
Táto žiadosť sa odvoláva na výhody predbežnej patentovej žiadosti
USA, sériové č. 61/368.685, ktorá bola predložená 29. júla 2010.
Oblasť techniky
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Táto žiadosť sa týka prípravkov s bimatoprostom a timololom bez
konzervačných látok.
Doterajší stav techniky
Bimatoprost je prostamid, syntetický analóg prostaglandínu F 2α

15

(PGF2α) so silným očným hypotenzným účinkom. Bimatoprost znižuje vnútroočný
tlak (IOP) u pacientov s glaukómom alebo očnou hypertenziou zvýšením výtoku
komorového moku cez trabekulárnu sieťovinu a tiež cez uveosklerálne cesty.
Timolol je neselektívny blokátor betaadrenergických receptorov a pôsobí tak,
že redukuje komorový mok cez blokovanie beta receptorov na ciliárnom epiteli.

20

Používanie očných kvapiek obsahujúcich konzervačnú látku viedlo
k rozvinutiu alebo zhoršeniu ochorenia očného povrchu. Liečba glaukómu
s otvoreným uhlom a očnou hypertenziou si vyžaduje dlhodobú liečbu pomocou
očných kvapiek obsahujúcich konzervačné látky. Symptómy a príznaky ochorenia
25

očného povrchu, ako je rozpad očného povrchu, podráždenie, pálenie, pocit
cudzieho telesa, suché oko, neprimerané množstvo sĺz atď., sú rozšírené
u veľkého počtu pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom a očnou
hypertenziou.

30

V porovnaní s očnými kvapkami konzervovanými benzalkóniumchloridom očné kvapky bez konzervačných látok vyvolávajú u pacientov oveľa
menej očných symptómov a príznakov podráždenia, ako sú bolesť alebo
nepohodlie, pocit cudzieho telesa, bodanie alebo pálenie a pocit suchého oka.
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Pacienti s reakciami hypersenzitivity na benzalkónium-chlorid nemôžu
používať komerčný výrobok s bimatoprostom obsahujúci benzalkónium-chlorid,
a to ani v koncentrácii 0,005 % w/v benzalkónium-chloridu. Benzalkónium-chlorid
tiež môžu absorbovať mäkké kontaktné šošovky, preto pacienti, ktorí používajú
5

mäkké kontaktné šošovky, by si ich mali pred aplikáciou vybrať a počkať aspoň
15 minút pred ich opätovným vložením. Ganfort, výrobok obsahujúci bimatoprost,
timolol a benzalkónium-chlorid, sa v Európe predáva od roku 2006.
Podstata vynálezu
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Tento vynález sa týka roztokov s bimatoprostom a timololom bez
benzalkónium-chloridu či inej konzervačnej látky, ktoré sú vylepšené z hľadiska
bezpečnosti a znášania pacientmi, súčasne si zachovávajú a/alebo zvyšujú
účinnosť znižovania IOP, a sú vhodné pre pacientov s hypersenzitívnymi reakciami
na benzalkónium-chlorid a pre pacientov používajúcich mäkké kontaktné šošovky.
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Očný roztok s bimatoprostom a timololom bez konzervačných látok je číry
až mierne žltkastý izotonický sterilný roztok. Liek obsahuje bimatoprost a timolol ako
účinné zložky. Neúčinnými zložkami sú činidlo na vyrovnanie napätia, tlmivé činidlo
a čistená voda. Môžu sa pridať vhodné tlmivé činidlá, ako heptahydrát
20

hydrogénfosforečnanu sodného a monohydrát kyseliny citrónovej, a vhodné činidlá
na vyrovnanie napätia, ako chlorid sodný. Roztok je vodný roztok s hodnotou pH
v rozsahu približne 7 až približne 8, a výhodne približne 7,3. Môžu sa pridať vhodné
tlmivé činidlá, ako heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného a monohydrát
kyseliny citrónovej. Činidlá na vyrovnanie napätia, ako napríklad chlorid sodný,

25

sa pridajú v istom množstve, aby sa dosiahla konečná osmotická hodnota aspoň
približne 200 mOsm/kg, výhodne od približne 280 do približne 370 mOsm/kg.
Tento vynález sa môže všeobecne uskutočniť v súlade so zisteniami
predbežnej patentovej žiadosti USA, sériové č. 10/153.043.
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Niektoré uskutočnenia tohto vynálezu zahŕňajú:
1)

Prípravok s bimatoprostom a timololom bez konzervačných látok na

zníženie vnútroočného tlaku u ľudských pacientov obsahuje toto zloženie: 0,03 %
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w/v bimatoprost, 0,5 % timolol, 0,268 % w/v heptahydrát hydrogénfosforečnanu
sodného, 0,014 % monohydrát kyseliny citrónovej, 0,68 % chlorid sodný, voda,
kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a má hodnotu pH 7,3.
5

2)

Roztok bimatoprostu a timololu bez konzervačných látok podľa

odseku 1 na zníženie vnútroočného tlaku u ľudských pacientov obsahuje toto
zloženie: 0,03 % w/v bimatoprost, 0,5 % timolol, 0,268 % w/v heptahydrát
hydrogénfosforečnanu sodného, 0,014 % monohydrát kyseliny citrónovej,
približne 0,68 % chlorid sodný, kyselina chlorovodíková, voda, hydroxid sodný
10

a má hodnotu pH 7,3.
3)

Roztok bimatoprostu a timololu bez konzervačných látok podľa

odsekov 1 a 2, kde timolol je timolol maleát v koncentrácii 0,68 % w/v.
15

4)

Roztok bimatoprostu a timololu podľa odsekov 1 až 3, kde roztok

sa používa na liečbu glaukómu.
5)

Prípravok s bimatoprostom a timololom podľa odsekov 1 až 3, kde

prípravok je roztok a tento roztok je obsiahnutý vo forme jednodávkovej súpravy.
20

6)

Prípravok s bimatoprostom a timololom podľa niektorého

z odsekov 1 až 5, kde prípravok sa aplikuje raz denne do každého oka.
7)
25

Prípravok s bimatoprostom a timololom podľa niektorého

z odsekov 1 až 5, kde prípravok sa aplikuje dvakrát denne do každého oka.
8)

Prípravky s bimatoprostom a timololom podľa odsekov 1 až 4, kde

zloženie má väčšiu biologickú dostupnosť bimatoprostu a timololu v oku pacienta
s menším počtom vedľajších účinkov ako bimatoprost a timolol konzervované
30

s použitím benzalkónium-chloridu alebo inej konzervačnej látky.
9)

Prípravok podľa odseku 1, kde prípravok môže byť roztok,

emulzia, disperzia, suspenzia, reverzná emulzia a mikroemulzia.
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10) Prípravok podľa odseku 1, kde prípravok je obsiahnutý
v jednodávkovej liekovke.
11) Prípravok podľa odseku 1, kde prípravok je obsiahnutý vo
5

viacdávkovej liekovke, ktorá má antikonzervačné vlastnosti, ako sú ióny kovov
pridané do dávkovacieho hrotu.
12) Prípravok podľa odseku 11, kde ióny kovov sú ióny striebra.
Opis vynálezu
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Zloženie očného prípravku s bimatoprostom a timololom podľa tohto
vynálezu bez konzervačnej látky je uvedené v tabuľke 1.
Tabuľka 1: Príklad očného roztoku bimatoprostu a timololu bez
15

konzervačnej látky podľa tohto vynálezu:

Zloženie

Jednotky Stupeň

Množstvo

Bimatoprost

% w/v

Neuvádza 0,03
sa

Timolol maleát

% w/v

USP/Ph
Eur

0,68

Heptahydrát
hydrogénfosforečnanu sodného

% w/v

USP

0,268

Monohydrát kyseliny citrónovej

% w/v

USP/Ph
Eur

0,014

Chlorid sodíka

% w/v

USP/Ph
Eur

0,68

Kyselina chlorovodíková

% w/v

USP/Ph
Eur

pH 7,3

Hydroxid sodný

% w/v

USP/Ph
Eur

pH 7,3

Čistená voda/WFI

Q.S.

USP/Ph
Eur

QS

Tento vynález sa týka prípravkov s bimatoprostom a timololom bez
obsahu benzalkónium-chloridu ako konzervačnej látky a môže sa predávať
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v jednodávkovej forme. V dôsledku odstránenia benzalkónium-chloridu tento
vynález vedie k totožnej alebo vyššej biologickej dostupnosti účinných látok
bimatoprost a timolol v oku bez neželaných vedľajších účinkov spojených
s konzervačnou látkou benzalkónium-chlorid, ako je hyperémia, čo zvýši
5

účinnosť výrobku pri znižovaní IOP na dávkovaciu jednotku, zvýši znesiteľnosť
u pacientov a zníži počet vedľajších účinkov. Iné vedľajšie účinky, ktorým sa dá
predísť prípravkom bez konzervačných látok podľa tohto vynálezu, zahŕňajú
zápal očného viečka, odreninu rohovky, depresiu, epiforu, očný výtok, suché
oko, podráždenie oka, bolesť oka, opuch očného viečka, erytém očného viečka,
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svrbenie očného viečka, pocit cudzieho telesa v oku, bolesť hlavy, hypertenziu,
sucho v ústach, nespavosť, povrchovú bodkovanú keratitídu a poruchy videnia.
_____________________
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PATENTOVÉ NÁROKY
1)

Prípravok s bimatoprostom a timololom bez konzervačných látok na

zníženie vnútroočného tlaku u
pacienta s nasledovným zložením: 0,03 % w/v bimatoprost, 0,5 %

5

timolol, 0,268 % w/v heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, 0,014 %
monohydrát kyseliny citrónovej, 0,68 % chlorid sodný, voda a má pH 7,3.
2)
10

Roztok bimatoprostu a timololu bez konzervačných látok podľa nároku 1,

kde timolol je timolol maleát v koncentrácii 0,68 % w/v.
3)

Prípravok s bimatoprostom a timololom podľa nároku 1, pričom prípravok

je roztok a používa sa na liečbu glaukómu.
15

4)

Prípravok s bimatoprostom a timololom podľa nároku 1, kde prípravok je

obsiahnutý vo forme jednodávkovej súpravy.
5)

Prípravok s bimatoprostom a timololom podľa nároku 1, kde prípravok sa

aplikuje raz denne do každého oka.
20

6)

Prípravok s bimatoprostom a timololom podľa nároku 1, kde prípravok sa

aplikuje dvakrát denne do každého oka.
7)
25

Prípravok s bimatoprostom a timololom podľa nároku 1, kde prípravok má

väčšiu biologickú dostupnosť s menším počtom vedľajších účinkov ako
bimatoprost a timolol konzervované s použitím benzalkónium-chloridu.
8)

Prípravok s bimatoprostom a timololom podľa nároku 1, kde prípravok je

roztok obsiahnutý vo forme jednodávkovej liekovky.
30

_____________________

