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 Lieky nie sú neobmedzene stále sústavy  

 prebiehajú v nich rozkladné procesy, menia sa 

fyzikálne a chemické vlastnosti, časom klesá 

biologická účinnosť 

 

  → pacient musí dostať liek kvalitný 

 

 veľká pozornosť → stabilite liečiv a liekov 

pri vývoji, výrobe a distribúcii 
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Významná vlastnosť liečiva a liekov je:  

  

  Kompatibilita 

  Stabilita 
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Stabilita liečiva a lieku  

je vlastnosť zachovať si určené akostné znaky 

 - v stanovených medziach  

 - po určitú dobu  

 - za stanovených podmienok uchovávania  

 

hodnotí sa stabilitným testom 
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 Mierou stability je doba použiteľnosti 

 

 Lekáreň → niekoľko týždňov, dní /hodín/  

 HVL → väčšinou 2 až 5 rokov  

 

dátum výroby + doba použiteľnosti = 

 termín konca použiteľnosti = termín expirácie  
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 Pre nové liečivá sa zisťujú ich: 

  

  fyzikálne vlastnosti   

  stabilita  

    →  
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→ Záťažové skúšky  

 

→ krátkodobé stresové skúšky 

→ nie sú jednoznačné predpisy 

  napr. chovanie liečiva s vodou, kyselinami, alkáliami, 

oxidujúcimi, či redukujúcimi látkami ... 

 

→ zistí sa odolnosť nového liečiva voči  

  agresívnym látkam a fyzikálne (klimaticky) 

nepriaznivým podmienkam 
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 Pri vývoji nového lieku farmaceutický 

technológ musí mať prehľad: 

 

1. o vlastnostiach účinnej látky 

2. sledovať vzájomnú znášanlivosť - 

kompatibilitu liečiva s PL / inými Lč 
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 Kompatibilita → vzájomná znášanlivosť 

jednotlivých zložiek lieku 

 

 Sledovanie kompatibility je krátkodobá skúška 

        (hodina / týždne) 

 Stabilitné skúšky prebiehajú mesiace až roky 
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 medzi stabilitou a  kompatibilitou je rozdiel: 

 

 v rýchlosti zmien akostných znakov lieku  

 kompatibilita –  týka sa len liekov  

 stabilita – sleduje sa pri liečivách aj liekoch 
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 Inkompatibilita – neznášanlivosť môže byť 

pozorovaná medzi : 

 

 liečivami 

 liečivom a pomocnou látkou 

 pomocnými látkami 
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 Podľa príčiny a charakteru v akostných znakoch 

sa rozlišuje inkompatibilita :  

   

  1. fyzikálna / chemická 

  2. zjavná / skrytá 
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 Veľmi dôležité → sledovanie inkompatibility vo 

    viaczložkových liekoch  

 

 napr. zložené infundibilia 

okrem vlastného účinku môžu byť vehikulom 

pre i.v. injekcie (vitamíny, hormóny, atb, iné lč) 
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1. Inkompatibilita fyzikálna 

 → v krátkej dobe sa zmení niektorá fyzikálna 
vlastnosť tak, že prípravok nespĺňa požadované 
akostné kritérium pre určitú liekovú formu 

 

1. zmena čírosti, vznik zákalu - pri roztokoch  

 čírosť závisí od rozpustnosti rozpúšťanej látky,  

 príp. od pomeru zložiek zmesných rozpúšťadiel  

 (voda : lieh) 

 koloidné číre disperzie, napr. hydrogély + 
etanol/elektrolyt = koagulácia polyméru 
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2. zmena konzistencie  

 skvapalnenie:  

 napr. mentol/gáfor + jednofázová oleomasť, 

hydrogél 

 konzistenciu čapíkového základu  

 znižuje peruánsky balzam a ichtamol =  čapíky sa 

nedajú formovať,  

 väčšia konc. suspendovaných liečiv = zhoršuje 

tvarovateľnosť, čapíkovina je drobivá 

 nízka eutektická teplota, 

 Gáfor + mentol , mentol + rezorcinol 

 sa prejaví hrudkovaním / zvlhnutím prášku 
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3. narušenie požadovanej disperzie –  

    v heterogénnych sústavách, napr. oddelovanie fáz 

 

4. silná adsorpcia liečiva a PL na ďalšie 

zložky, resp. na obaly 

 napr. emulgátory, antimikrobiálne prísady 
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2. Inkompatibilita chemická  

 → vznik zákalu, ↓ zrazeniny   v tekutých 

liekových formách 

 → častokrát je možné odhaliť len analyticky 

 

 Chemicky sú inkompatibilné kombinácie 

liečiv + PL, ktoré spolu chemicky reagujú.  
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Príčina:  

 zmena pH roztoku,  

 iónové reakcie rozpustených zložiek 

 vysolenie kyseliny / bázy 

 

1. Vplyv pH na rozpustnosť  

 hodnotí sa na základe rozpustnosti liečiva vo 

vode a jeho pK 

  výpočet = Henderson-Hasselbachova rovnica 
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2. Zrazenina ako dôsledok iónových reakcií →  

 po prekročení koncentrácie zodpovedajúcej 

súčinu rozpustnosti 

 Dôvodom môže byť aj vyzrážanie  

 kyseliny / zásady inou soľou alebo iónom   

 

3. Niektoré konzervačné látky, napr.  

 chlorid benzododecinia sa vyzráža   

    s dusičnanmi, jodidmi  

 boritan a dusičnan fenylortutnatý - s halogenidmi, 

 napr. v očných kvapkách = zákal 

 
RNDr. Klára GARDAVSKÁ, CSc., marec 2020 



 

Odstraňovanie inkompatibilít 

 
nie je jednoduché, pretože sú veľmi rozmanité  

 

Ak poznáme ich podstatu možno použiť: 

 
 Úprava technologického postupu – napr. oddelená 

       granulácia 

 Úprava pH – na dosiahnutie požadovanej rozpustnosti 

 Zmena koncentrácie pomocných látok 

 Dodanie vhodnej konštitutívnej  PL 

 Výmena PL  za indiferentnú  

 Príprava inej liekovej formy, napr. namiesto roztoku 
     sa pripraví suspenzia, tbl 
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STABILITNÉ  SKÚŠKY 

Uskutočňujú sa pri:  

 

 liečivách  

hromadne vyrábaných liekoch 

  → potrebné poznať ich stabilitu   

  → dobu ich použiteľnosti 

  → aby bola možná registrácia a povolená 
           výroba 
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Podmienky skúšania 

  normy, medzinárodné predpisy, liekopisy 

 

1. Zrýchlené stabilitné skúšky  

 → stresovými (napodobenými) podmienkami 
uchovávania sa urýchľuje chemický rozklad 
a fyzikálne zmeny liečiva a liekov 

 

2. Dlhodobé stabilitné skúšky  

 sa uskutočňujú za podmienok uchovávania 
predpísaných pre hodnotené liečivo, liek.  

  → Sú dôležitejšie než testy zrýchlené, pretože 
potvrdzujú a upresňujú dobu použiteľnosti 
odhadnutú na základe zrýchlených testov. 
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 Stabilitnými skúškami sa sledujú 

v určitom časovom rozmedzí  

 vybrané fyzikálne, chemické, biologické 

a mikrobiologické znaky akosti lč / lieku  

 vystaveného pôsobeniu určitých 

vonkajších vplyvov (teplota, vlhkosť, svetlo) 
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 Hodnotenie: 

 

  v predpísaných časových intervaloch 

 sa hodnotia kritériá, ktoré sa v priebehu 

stabilitnej skúšky môžu meniť, ovplyvniť 

akosť alebo účinok lieku 
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1. Zrýchlené stabilitné skúšky  

 

 sa uskutočňujú pri teplote najmenej o 15°C 

vyššej ako je bežná skladovacia teplota 

skúšaného lieku.  

   Väčšinou  v režime :  

   40°C/75 % RV - ½ roka   

   30°C/60 % RV - 1 rok 
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2. Dlhodobé stabilitné skúšky  

 

 sa majú uskutočňovať za klimatických podmienok 
predpísaných ako podmienky uchovávania pre 
skúšané liečivo / liek 

 

 Doba skúšania:  

  musí zodpovedať dobe použiteľnosti lieku 
 Termíny hodnotenia:  

  na začiatku testu 0, 3, 6, 12, 18 a 24 mesiacov 
 a ďalej v ročných intervaloch  

 

 Uvedené skúšky sú požadované k registračným účelom.  
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 Pri vývoji liekov sa používajú aj iné skladovacie 
režimy a intervaly odberu, napr.  

 

 skúšky vlhkým teplom  

 režimy : 40°C/75 %  RV a 30°C/60 %RV = zrýchlená 
      stabilitná skúška 

 skúšky suchým teplom  

 nereguluje sa vlhkosť, max. 60%RV,  

   teplota obyčajná: 15-25°C, 

   v termostatoch: 25, 30, 35, 45°C. 

 pri mastiach a aerosóloch: do 35°C 

 čapíkoch: do 30°C 
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 Skúška svetlom (v niektorých normách) 

  3 mesiace v rozptýlenom dennom svetle, bez priameho 

dopadu slnečných lúčov 

 Hodnotenie: na začiatku, po 6 týžd. ,na konci skúšky 

       

 Skúška tepelným namáhaním: 

 sa doporučuje pri vývoji najmä viacfázových systémov  

 6 týždňov striedavo v cykle 1 týždňa sa pôsobí teplotou  

           -20°C a +20°C 

 Hodnotenie: na začiatku a konci skúšania 



Klimatické pásma  

 

 Pri stabilitných skúškach treba zohľadniť aj 
klimatické vplyvy, ktoré pôsobia  pri skladovaní 

 

 Ak sa liečivo, liek bude exportovať,  

 napr. do oblasti IV (napr. Brazília, Ghana, Indonézia ) je nutné 
stabilitné skúšky uskutočňovať pri režime : 30°C/75% 
RV,  

 pásmo III (Irán, Sudán ) : 30°C/60%RV 
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Hodnotenie stabilitných skúšok 
 

 

 Liečivo a liek vyhovujú stabilitnej skúške, ak 

spĺňajú požiadavky uvedené v tabuľke 1: → 



 

 
Tab.1: Požiadavky na znaky akosti pri stabilitnej skúške 

 

  

 

Znaky akosti  Požiadavky na stabilitu  

Fyzikálne  Pôvodné fyzikálne vlastnosti včítane vzhľadu 

zostávajú  v stanovených medziach  

Chemické  Množstvo liečiv, PL, rozkladných produktov je 

v stanovených medziach    

(min.  90 % účinnej látky,                                                             

min. 80 % konzervačnej prísady)  

Biologické  Účinnosť sa nemení alebo zostáva v stanovených 

medziach, nedochádza k zvýšeniu toxicity a iných 

negat. biologických javov  

Mikrobiologické  požadovaná mikrobiologická čistota zostáva 

zachovaná  
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 Liek musí vzbudzovať aj dôveru →  

 

 zmeny vzhľadu, ktoré ľahko spozoruje užívateľ, 

aj keď nedošlo k zmene toxicity, alebo iným 

zmenám – sú stabilitne neprípustné 
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Hodnotenie liekov: 

 

1. Organoleptické 

2. Fyzikálne 

3. Chemické 

4. Biologické 

5. Mikrobiologické 
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1. Organoleptické hodnotenie  

 

 sa uskutočňuje pri všetkých typoch 

liekových foriem :  

 t.j. sleduje sa vzhľad, farebnosť, čírosť 

roztokov a ich zmeny.  

 napr. zmena povrchu tbl. → dôsledok chem. 

rozkladu kys. acetylsalicylovej.  
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2. Fyzikálne skúšky  

 → množstvo skúšok - pre jednotlivé liekové formy: 

 

 Tuhé orálne lieky:  

 TBL, OBD, KAPS = disolúcia, rozpad, pevnosť, vlhkosť .... 

 Tekuté orálne lieky :  

 ROZT, SUSP, prášky pre roztoky a susp. = pH, čírosť, hustota, 

            vlhkosť, roztrepateľnosť .... 

 Lieky na lokálnu aplikáciu: 

 ROZT, SUSP, EMUL, PASTY, CRM, UNG, zásypy = pH, veľkosť 

  častíc, rovnorodosť, obsah vody, iné (viskozita) ...... 

 Injectabilia a infundibilia:  

 pH, čírosť, farba, častice, vlhkosť....... 
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3. Chemické skúšky  

1. sleduje sa vznik rozkladných produktov   

2. stanovenie obsahu účinnej látky 

 

4. Biologické hodnotenie  

 keď nestačí hodnotenie chem. metódami, napr. pri 

hormónoch, antibiotikách 

 aj testovanie na neprítomnosť pyrogénnych látok  

 

5. Jednotlivé liekové formy majú predpísanú 

mikrobiologickú čistotu, ktorá sa musí zachovať aj na 

konci testovania. 
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 Ak vydrží liek v zrýchlenom stabilitnom 

teste po dobu ½ roka, možno odhadnúť 

dobu použiteľnosti na 2 roky             !!! 

 

 Presnejšie údaje sa dajú vypočítať podľa 

Arrheniovej rovnice  
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 Doba použiteľnosti pri dlhodobých 

stabilitných skúškach priamo vyplýva  

z hodnotenia vzoriek v termínovaných 

odberoch       !!! 

          

 Stabilitnej skúške nevyhovuje hodnotené 

liečivo / liek, ak je nevyhovujúci v jedinom 

bode predpísaného hodnotenia  !!! 
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 Dlhodobým stabilitným testom sa podrobujú aj 

vybrané šarže v priebehu výroby,  

 tzv. následné stabilitné skúšky.  

 ich výsledky sa používajú k ďalším registráciám.  

 

 Pri menších zmenách (obaly, technológia) sú 

predpísané porovnávacie alebo kompletné 

nové dlhodobé stabilitné skúšky, podľa 

závažnosti uskutočnených zmien. 
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     !!! 

 Výsledky stabilitných skúšok sa vzťahujú  

 k presne popísanému výrobnému postupu  

 výrobným zariadeniam,  

 presne definovanému zloženiu lieku  

 príslušnému obalu 
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  !!!   !!!   !!!  

 Podľa medzinárodných zvyklostí sa za stály   

považuje prípravok,  

 kým obsahuje 90% deklarovaného množstva 

    účinných látok  

 kým vzniknuté chemické a fyzikálne zmeny 

a zmeny mikrobiálneho pôvodu neovplyvňujú 

negatívne jeho aplikáciu, BD, nezvyšujú toxicitu 
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STABILIZÁCIA ÚČINNEJ LÁTKY  

A  LIEKOVEJ  FORMY 
 

 

Z tab. 1 vyplýva, že sa sleduje stabilita  
 fyzikálna,  

 chemická,  

 biologická   

 mikrobiologická 

 

 Rovnako môžeme rozdeliť aj možnosti stabilizácie 
účinnej látky v lieku. 
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1. Stabilizácia fyzikálna 

Prejavom fyzikálnej nestability sú : 

a.  Zmeny kryštalickej štruktúry  

 → vyberajú sa stabilné kryštalické modifikácie 

b. Zmeny vlhkosti  

 → obalovanie hygroskopickej účinnej látky 

izolujúcim materiálom (obalované tablety,  

k šumivým tbl. + do obalu vysušovadlá) 

c. Sublimácia, vyparovanie  

 → zabraňujeme komplexáciou, mikrokapsuláciou,  

obalovaním, vhodný obal - pri dermatikách 
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d. Zmeny disperzity, oddelovanie fáz  

 

 výberom vhodného disperzného prostredia sa 
zabráni zväčšovaniu častíc.  

 

 pri emulziách – výber emulgátorov, zníženie 
medzipovrchového napätia, zvýšenie viskozity 
disperzného prostredia.  

 

 pri suspenziách – zmenšovanie veľkosti 
dispergovaných častíc, zvýšenie viskozity 
disperzného prostredia 
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e.  Kryštalizácia látky z roztoku  

 → príprava roztoku mimo oblasť nasýtenia 

 

f.   Sorpcia liečiv na pomocné látky  

 napr. tenzidy môžu anulovať účinok konzervačných 
látok → vhodný výber 

 

g.  Zmeny viskozity  

 vyvolávajú v disperzných systémoch oddeľovanie 
fáz, alebo stekutenie gélov 

 Rieši → v rámci kompatibility 
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2. Stabilizácia chemická 

 

Prejavom chemickej nestability sú :  

 

 hydrolýza liečiva  

 oxidatívne zmeny 

 

 fotolýza, racemizácia, dekarboxylácia, 
redukcia a polymerizácia - vzácnejšie 
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a. Ochrana pred hydrolýzou  

 

 estery, (prokain, atropin, kys. acetylsalicyl.), amidy, anilidy, ... 

 

 Hlavná možnosť stabilizácie liečiv je príprava iných 
liekových foriem než vodných roztokov 

 
 vodné roztoky  

  → výber optimálneho pH, TR, pridanie komplexotvorných  látok  

  → náhrada časti vody menej polárnym rozpúšťadlom ......... 

 

  tuhá lieková forma (tablety, kapsule)  
 vysušenie všetkých úč. látok aj PL pred tabletovaním,  

 vylúčenie granulácie s vodou,  

 zabránenie prístupu vzdušnej vlhkosti výberom vhodných obalov. 
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b.  Ochrana pred oxidáciou  

 

 → citlivé zlúčeniny s obsahom násobných väzieb,  
 napr. karotinoidy, nenasýtené mastné kyseliny, tuky, terpény, 

aldehydy , ketóny, kys. askorbová, morfín, vit. E, riboflavín ...  

 

 Možnosti ochrany liečiva pred oxidáciou :  

 vylúčiť faktory, ktoré oxidáciu spôsobujú, iniciujú 

a urýchľujú, alebo  

 použiť antioxidačné látky 
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 U parenterálií  
 sa odstraňuje kyslík nahradením inertnými plynmi  (dusík, argón)  

 jednotlivé zložky sa rozpúšťajú pod dusíkovou atmosférou  

 pred zatavením sa dusíkom vyfúkne vzduch 

 

 Vo vodných roztokoch sa upravuje:  
 pH, skladuje sa pri nižších teplotách, bráni sa prístupu svetla 

 

 Katalytickému vplyvu viacmocných ionov kovov sa 
zabraňuje →  

 nepoužívajú sa kovové kotle, potrubie, pridáva sa komplexotvorná 
látka 
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c.  Ochrana pred fotolýzou → spôsobené UV 

a viditeľnou časťou spektra. → výber vhodného 

obalu. 

 

d.  Zmeny optickej aktivity  

 Prípady stabilitnej racemizácie pri chemických  

liečivách sú zriedkavé 

 Stabilizuje sa → ochrana pred svetlom, 

skladovanie za nižších teplôt, optimálne pH 

roztoku ... 
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e.  Ďalšie rozkladné reakcie  

 

Dekarboxylácia  

 nie je hlavnou rozkladnou reakciou    

 závisí na pH, rozpúšťadle ... 

 

Redukcia a polymerizácia  

  výskyt malý, ale je nebezpečenstvo mutagenity 

a zmeny toxicity produktu pri redukcii nitroskupiny . 
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ZACHOVANIE BIOLOGICKEJ AKTIVITY 

 Zmeny v biologickej aktivite sú výsledkom zmien 
chemických aj fyzikálnych v hotovom lieku 

 

 Prejav biologickej nestability → aj zmena toxicity lieku 

 parameter biologického hodnotenia je aj → Skúška na 
       pyrogény  

 

 Biologicky sa hodnotia: napr. enzymaticky aktívne peptidy,  

          rôzne hormóny ..... 

 Zabrániť nežiadúcim zmenám: skladovanie za zníženej 
teploty, ochrana pred vzdušným kyslíkom, príprava 
vhodných liekových foriem, vhodné pH a pod.  
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BIOGALENICKÁ  STABILITA 

 

 Mierou biologickej stability je doba, počas ktorej 
sa nezmení BD účinnej látky z lieku 

 

 biogalenická stabilita → nezmenená  
             účinnosť lieku 

 
 biogalenické vlastnosti v priebehu skladovania sa zisťujú 

  metódami in vitro / metódami in vivo.  

 napr. uvoľnené množstvo liečiva sa hodnotí disolúciou – 
       TBL, KAPS 

 liberáciou liečiva sa hodnotí – uvoľňovanie z TTS a pod. 
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MIKROBIOLOGICKÁ STABILITA 

 Pri výrobe a skladovaní sú lieky vystavené nebezpečenstvu MB 
kontaminácii baktériami, kvasinkami a plesňami.  

 Dôsledkom → porušenie akosti lieku, rozklad liečiv / PL  

  

 Mikrobiologické skúšky sa prevádzajú pri 
dlhodobých stabilitných skúškach                                            
na začiatku a  v ročných intervaloch 

 

 Na zabezpečenie mikrobiologickej stability sa 
musia urobiť opatrenia ešte počas výroby liekov 
 Do liekov, ktoré sa nemôžu sterilizovať a k liekom vo 

viacdávkových obaloch sa pridávajú konzervačné látky.  

 ak sa dá, je vhodnejšie požiť jednorazový obal. 
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