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Anotácia:
Použitím medu s prídavkom kyseliny askorbovej sa dosahuje zvýšenie antibakteriálnej a antibiofilmovej aktivity medu
určeného na medicínske využitie v manažmente hojenia rán.
M ed je jednodruhový alebo zmesový rôzneho botanického
a geografického pôvodu. Predmetom je aj náplasť alebo
krytie obsahujúce nosič a medový prípravok.

S K 8435 Y1

Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka medového prípravku pozostávajúceho z kombinácie kyseliny askorbovej
s medom rôzneho geografického a botanického pôvodu, prípadne už medicínskeho medu a zvýšenia antibakteriálneho a antibiofilmového potenciálu medu proti patogénom chronických rán.
Doterajší stav techniky
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Mikroorganizmy vyvolávajúce ochorenie u ľudí, ale aj zvierat, sú predmetom skúmania mikrobiológie už
storočia. Baktérie sú schopné fenotypovo sa vyskytovať vo forme planktonických – t. j. samostatných, jednotlivo sa vyskytujúcich, nezávislých buniek (tieto je vidieť v laboratóriu pri raste v tekutých aj na pevných
médiách), a vo forme bakteriálnych populácií – tzv. biofilmoch. Údaje o raste baktérií vo forme biofilmu vychádzajú z poznatkov environmentálnej mikrobiológie, kde bola pozorovaná typická prítomnosť bakteriálneho biofilmu v prírodnom prostredí (voda, pôda, rastlinné korene – rizosféra a pod.). Stále viac sa aj v lekárskej a klinickej mikrobiológii dostávala do popredia koncepcia mikrobiálneho (bakteriálneho, kvasinkového)
biofilmu a pribúdali údaje o jeho význame v patogenéze mnohých (chronických) ochorení, interakciách
s imunitným systémom hostiteľa, tolerancii a rezistencii antimikrobiálnej liečby, špecifikách antibiofilmovej
liečby, ako aj množstvo poznatkov o molekulárno-biologických determinantoch baktérií prítomných v biofilme v porovnaní s planktonickými formami.
V roku 1999 Costerton ako prvý definoval biofilm ako štruktúrovanú komunitu bakteriálnych buniek
uzavretú v samoprodukovanom polymérnom matrixe a adherujúcu na inertné alebo živé povrchy (Costerton
et al., 1999). Biofilm predstavuje ochranný spôsob rastu umožňujúci prežívanie v nepriaznivom prostredí.
Všeobecne tvorba biofilmu prebieha vo viacerých fázach: reverzibilné prichytenie sa baktérií, na sleduje ireverzibilné prichytenie sa baktérií, maturácia – vyzrievanie biofilmu a uvoľňovanie buniek z biofilmu.
Účasť a vplyv mikrobiálneho biofilmu na patologických procesoch v ľudskom organizme sú dnes už nespochybniteľné. Stratégiou prežitia patogénnych baktérií je tvorba biofilmu, amorfnej a dynamickej štruktúry,
ktorá je nielen rezistentná proti antibiotikám, ale tiež odolná proti imunitným mechanizmom hostiteľa.
Chronická rana rôznou mierou – bolesť, zápach, exsudácia, systémové komplikácie, strata končatín –
obmedzuje kvalitu života, spoločenské uplatnenie a môže ohroziť život pacienta. Liečba chronických rán je
závažný medicínsky aj spoločenský problém. Ide o dlhodobý proces, vyžadujúci aktívny, multidisciplinárny
prístup v zmysle liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Chronické kožné defekty sú definované ako defekty kože, ktoré sa nehoja alebo nemajú tendenciu sa zahojiť počas 6 až 8 týždňov štandardnej terapie (Nerad,
2012), chronická rana neprogreduje normálnym hojivým procesom a často ostáv a v zápalovom, infikovanom
štádiu.
Väčšina mikroorganizmov v chronických ranách existuje v biofilme. Mikroorganizmy sú schopné v rane
tvoriť vysoko organizované biofilmy, ktoré sa expresiou génov a fenotypom výrazne líšia od planktonických
foriem (Martin et al., 2010). Dôkaz o prítomnosti bakteriálneho biofilmu v chronických ranách podali James
a kol. (2008), ktorí vyšetrili bioptické vzorky z chronických a akútnych rán svetelnou a skenovacou elektrónovou mikroskopiou. Biofilm bol prítomný v 60 % chronických rán v porovnaní so 6 % v akútnych ranách.
Táto štúdia poskytla dôkaz o prevahe výskytu bakteriálneho biofilmu v chronických ranách (James et al.,
2008).
Dokument CH699182 B1 opisuje zmes medu a rôznych látok, ako sú ióny striebra a antioxidanty vrátane
vitamínov, na liečbu chronických rán. V jednom príklade použitia zmesi je uvedený aj vitamín C (kyselina
askorbová). Účelom použitia vitamínu C, resp. iných antioxidantov v danej zmesi, je inaktivovať voľné radikály a peroxidy, ktoré by negatívne ovplyvňovali bunky kože.
Dokument WO 2015074159 opisuje prostriedok na hojenie rán a/alebo ošetrenie kože obsahujúci medicínsky Manuka med a uhličitanovú a/alebo bikarbonátovú soľ. Kompozícia môže prípadne obsahovať zahusťovadlá a/alebo organické kyseliny zhŕňajúce kyselinu askorbovú. Vitamín C bol v tomto dokumente použitý
v jednej zmesi spolu s medom, xantánovou gumou a bikarbonatovou soľou a to v koncentrácii od 0,1 do 10
% (w/v). Vitamín C alebo iné organické kyseliny v mede sa v danom produkte využívajú na znižo vanie pH
produktu, nakoľko generovanie CO2 v zmesi medu a bikarbonátovej/uhličitanovej soli zvyšuje pH zmesi.
V súčasnosti sa do povedomia odbornej a laickej verejnosti dostáva pojem medicínsky med. Na svetovom, ale už aj na slovenskom trhu sa objavujú produkty, resp. zdravotné pomôcky, ktorých základom je medicínsky med. Ide o zahraničný certifikovaný med, ktorý sa môže využívať na terapeutické účely, najmä na
liečenie popálenín, akútnych a chronických rán.
Medicínske medy okrem parametrov kvality sa vyznačujú výraznými biologickými vlastnosťami. Dôraz
je kladený najmä na ich antibakteriálne a antibiofilmové vlastnosti. Med ako prírodný produkt je zdrojom
stopových prvkov, vitamínov, aminokyselín a pod. Prirodzenou súčasťou medu je aj kyselina askorbová
v koncentračnom rozsahu od 1 do 7 mg na 100 g medu (da Silva et al., 2012). Aj keď má med určité antibio-
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filmové vlastnosti, jeho pôsobenie je obmedzené a pri nariedení medu môže naopak vyvolať stimuláciu tvorby biofilmu v rane (Majtán et al., 2013). Preto je potrebné med fortifikovať o prirodzene sa vyskytujúce látky
v mede, ktoré majú biologický účinok bez vedľajších negatívnych účinkov a zvýšiť tak účinok proti planktonickým, ako aj v biofilme viazaných foriem baktérií, predovšetkým Gram-negatívnych baktérií.
Med určený na priamu klinickú aplikáciu musí byť sterilizovaný najčastejšie pomocou ionizujúceho žiarenia. Ionizujúce gamažiarenie nemá negatívny vplyv na antibakteriálnu, resp. antibiofimovú aktivitu medu
(Horniackova etal, 2016).
Kyselina askorbová (vitamín C) sa používa predovšetkým ako antioxidant, ktorý vychytáva voľné radikály a má tak antioxidačné vlastnosti, resp. s ohľadom na jej chemickú povahu ako prostriedok na znižovanie
pH.
Cieľom tohto technického riešenia je dosiahnuť zvýšenie antibakteriálneho a aj antibiofilmového účinku
medu, a tým umožniť účinnejšie hojenie biofilmom-asociavaných dlhodobo sa nehojacich rán a zároveň zvýšiť stabilitu biologicky-aktívnych látok v mede po jeho sterilizácii ionizujúcim žiarením.
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Uvedené ciele sa dosiahli medovým prípravkom na použitie v medicíne na lokálnu liečbu dlhodobo nehojacich sa rán asociovaných s bakteriálnou infekciou. Medový prípravok podľa tohto technického riešenia obsahuje zmes medu a kyseliny askorbovej (vitamínu C).
Zistilo sa, že subinhibičná koncentrácia kyseliny askorbovej v mede potencuje (zvyšuje) antibakteriálny
účinok medu proti planktonickým (voľným) baktériám, ako aj proti bunkám viazaným vo forme biofilmu.
Toto technické riešenie vychádza z prooxidačného pôsobenia kyseliny askorbovej v zmesi medu a kyseliny askorbovej. Zistilo sa, že kyselina askorbová v mede sa správa prooxidačne v koncentrácii od 0,2 do 1 %
hmotn. proti planktonickým (voľným) baktériám, v závislosti od druhu bakteriálneho kmeňa. Ak sú bunky
viazane vo forme biofilmu, tam sa chová kyselina askorbová prooxidačne od 10 % hmot n. do 20 % hmotn.
v závislosti od konzorcia bakteriálnych druhov v biofilme. Pričom % hmotn. sú vztiahnuté na hmotnosť medu.
Na uvedený účel je možné použiť med jednodruhový alebo zmesový med rôzneho botanického a geografického pôvodu.
Technické riešenie poskytuje aj spôsob výroby medového prostriedku, ktorého podstatou je, že do prírodného medu sa pred alebo po jeho sterilizácii pridá 0,2 až 1 % hmot n. kyseliny askorbovej v práškovej forme
alebo 10 až 20 % hmotn. kyseliny askorbovej v práškovej forme a zmes sa zhomogenizuje.
Na lokálne ošetrenie a liečbu dlhodobo nehojacich sa rán asociovaných s bakteriálnou infekciou možno
použiť prípravok podľa tohto technického riešenia nanesený na nosiči, vo forme náplasti alebo krytia. Nosičom môže byť, je nepriľnavé krytie typu pletená viskóza alebo alginát.
Predložené technické riešenie poskytuje použitie kyseliny askorbovej v mede alebo medicínskom mede:
(i) na zvýšenie antibakteriálneho potenciálu medu ako zdravotnej pomôcky proti Gram-negatívnym baktériám, (ii) na elimináciu mono-/polybakteriálneho biofilmu v rane.
Pridaním kyseliny askorbovej do medicínskeho medu sa potencuje antibakteriálny účinok medu proti
Gram-negatívnym baktériám a to 2- až 5-násobne, pričom koncentrácia kyseliny askorbovej vo výslednej aktívnej zmesi medu je v subinhibičnej koncentrácii, t. j. nemá priamy inhibičný účinok.
Použitím medového prípravku podľa tohto technického riešenia sa po zorovala výrazná inhibícia rastu
baktérií, čo sa nepozorovalo pri použití rovnakého medu a kyseliny askorbovej osobitne v tých istých koncentráciách. Teda sa dá predpokladať synergický účinok zmesi.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obrázku 1 je znázornený diagram antibakteriálnej aktivity medu a zmesi medu s kyselinou askorbovou
vo finálnej koncentrácii 0,2 % hmotn. na Pseudomonas aeruginosa CCM 1960.
Na obrázkoch 2 až 5 je znázornená antibiofilmová aktivita medu a zmesi medu s kyselinou askorbovou na
polybakteriálny model ranového biofilmu pozostávajúci zo Staphylococcus aureus ZPM 120, Enterococcus
faecalis ZPM 118a Pseudomonas aeruginosa ZPM 119a Streptococcus agalactiae ZPM 183.
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Príklad 1
Zvýšenie antibakteriálneho účinku medu sa dosiahlo pridaním kyseliny askorbovej do roztoku medu rôzneho botanického a geografického pôvodu (agátový med, medovicový med 1 a medovicový med 2). Antibakteriálna aktivita medu, kyseliny askorbovej a zmesi medu a kyseliny askorbovej bola vyjadrená ako minimálne inhibičná koncentrácia (MIC) jednotlivých zložiek a medu v kultivačnom médiu (Muller- Hinton bujón)
na bunky Gram-negatívnej baktérie Pseudomonas aeruginosa CCM 1960 a stanovila sa pomocou mikrodilučnej metódy v 96-jamkových U-platničkách. Čím nižšia koncentrácia medu je potrebná na zastavenie bakteriálneho rastu, tým sa med stáva účinnejším a môže tak nájsť uplatnenie v medicíne. Minimálna inhibičná
koncentrácia kyseliny askorbovej bola stanovená na 3 mg/ml kultivačného média. Antibakteriálna a ktivita
medu a zmesi medu s kyselinou askorbovou na Pseudomonas aeruginosa CCM 1960 je znázornená na obrázku 1. Výsledná koncentrácia kyseliny askorbovej v roztoku med+kyselina askorbová, pri inhibičnej koncentrácie roztoku med+kyselina askorbová, bola 2 mg/ml kultivačného média. Minimálna inhibičná koncentrácia samotnej kyseliny askorbovej bola 3 mg/ml kultivačného média.
Z obrázku 1 vidieť, že kyselina askorbová pri subinhibičnej koncentrácii (2 mg/ml), t. j. koncentrácii, ktorá nie je schopná zastaviť bakteriálny rast, zvýšila inhibičný účinok medu, čo je vyjadrené nižšou hodnotou
MIC pri zmesi medu s kyselinou askorbovou. Zaznamenalo sa tak 2- až 5-násobné zvýšenie antibakteriálnej
účinnosti medu po prídavku subinhibičnej koncentrácie kyseliny askorbovej. Dokázalo sa, že kyselina askorbová dokáže potencovať antibakteriálnu aktivitu medu, pričom samotná kyselina askorbová je v zmesi v koncentrácii, ktorá neovplyvňuje bakteriálny rast.
Príklad 2
Na sledovanie vplyvu medu na viacdruhový bakteriálny biofilm sa použil Lubbocký in vitro biofilmový
model chronickej rany (LCWB). LCWB model je vytvorený a stabilizovaný s cieľom čo najviac sa priblížiť
prostrediu prítomnému v chronických ranách. V práci s a použil modifikovaný LCWB model (Sojka a kol.,
2016). Pracovalo sa s obdobným spektrom patogénnych baktérií Staphylococcus aureus ZPM 120, Enterococcus faecalis ZPM 118, Pseudomonas aeruginosa ZPM 119 a Streptococcus agalactiae ZPM 183.
Na vytvorený LCWB model s a aplikoval 100 % jedľový medovicový med, ako aj zmes medu s kyselinou
askorbovou v koncentrácii 100 mg/g medu a po prekrytí sterilnou gázou s a med a zmes medu a kyseliny askorbovej nechali pôsobiť na biofilm 24 a 48 hod. Ako kontrolný biofilm slúžil LCWB model bez aplikácie
medu, preliaty peptónovou vodou a prekrytý sterilnou gázou.
Počet viabilných (života schopných) baktérií po aplikácii medu a zmesi medu s kyselinou askorbovou s a
stanovil určením počtu kolónie tvorných jednotiek (KTJ) na miligram biofilmu pre jednotlivé bakteriálne
druhy a vyhodnotil zvlášť po 24- a 48-hodinovej aplikácii medu (obr. 2). Ako je znázornené v obrázku 2, kyselina askorbová pri použitej koncentrácii (100 mg/g medu) zvýšila baktericídny účinok medu, čo je vyjadrené zníženou hodnotou počtu viabilných baktérií v rámci vytvoreného biofilmu už za 24 hod. inkubácie. Po 48
hod. pôsobení medu s a zaznamenal ešte výraznejší vplyv zmesi medu a kyseliny askorbovej na jednotlivé
bakteriálne druhy v polymikrobiálnom biofilme v porovnaní s kontrolným biofilmom. Po 48 hod. inkubácie
zmes kyseliny askorbovej a medu úplne eradikovala viabilitu až 3 bakteriálnych druhov, menovite Staphyloccocus aureus, Pseudomonas aeruginosa a Streptococcus agalactiae. V prípade Enterococcus faecalis
zmes kyseliny askorbovej a medu signifikantne znížila viabilitu buniek na rozdiel od samotného medovicového medu, ktorý nebol schopný ovplyvniť viabilitu buniek Enterococcus faecalis.
Získané výsledky jasne preukazujú úlohu kyseliny askorbovej, ktorá výrazne ovplyvnila baktericídny
účinok samotného medu na bakteriálne bunky viazané v biofilme. Zaujímavým výsledkom je predovšetkým
štatisticky výrazné zníženie viability buniek Enterococcus faecalis, ktorého antibiotická rezistencia a eliminácia z rán predstavuje celosvetový problém.
Príklad 3
Sterilné krytie bolo pripravené absorpciou medovým prípravkom s obsahom 4,5 % hmotn. kyseliny askorbovej na alginát ako nosič.
Príklad 4
Pripravila sa sterilná náplasť, obsahujúca pletenú viskózu ako nosič s naabsorbovaným medovým prípravkom s obsahom 10 % hmotn. kyseliny askorbovej.
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1. Medový prípravok na medicínske účely, na lokálnu liečbu dlhodobo nehojacich sa rán asociovaných
s bakteriálnou infekciou, obsahujúci med a kyselinu askorbovú, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje sterilizovaný med a koncentrácia kyseliny askorbovej v mede je 0,2 až 1 % hmotn. na zvýšenie antibakteriálnej aktivity medu proti voľným gram-negatívnym baktériám alebo koncentrácia kyseliny askorbovej
v mede je 10 až 20 % hmotn. na zvýšenie antibakteriálnej aktivity medu proti baktériám viazaným vo forme
mono-/polybakteriálneho biofilmu, pričom % hmotn. sú vztiahnuté na hmotnosť medu.
2. Medový prípravok podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medom je jednodruhový
alebo zmesový med rôzneho botanického a geografického pôvodu.
3. Spôsob výroby medového prípravku podľa nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že
do prírodného medu sa pred sterilizáciou alebo po sterilizácii pridá 0,2 až 1 % hmotn. kyseliny askorbovej
v práškovej forme alebo 10 až 20 % hmotn. kyseliny askorbovej v práškovej forme a zmes sa zhomogenizuje.
4. Náplasť alebo krytie určené na lokálne ošetrenie a liečbu dlhodobo nehojacich sa rán asociovaných
s bakteriálnou infekciou, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahujú nosič a medový prípravok podľa
nárokov 1 alebo 2.
5. Náplasť alebo krytie podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že nosičom je nepriľnavé
krytie typu pletená viskóza alebo alginát.
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