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Úvod 

 
 Vysoká �kola chemicko-technologická v Praze je 

největ�ím chemickým vysoko�kolským učili�těm v ČR. Na 
4 fakultách �koly studuje ve v�ech ročnících a typech stu-
dijních programů okolo 3000 studentů. Kromě toho je zde 
�pod jednou střechou� soustředěn velký potenciál odborní-
ků pokrývajících celé spektrum chemie a také velká kapa-
cita přístrojové techniky. Právě tato lidská a instrumentač-
ní koncentrace je tradičně lákavá pro průmysl, který na 
V�CHT Praha nachází �iroké mo�nosti spolupráce.  

 
Spolupráce V�CHT Praha s farmaceutickými 
firmami a medicínskými institucemi* 

 
Zájem o spolupráci má i farmaceutický průmysl. Ře-

�ené farmaceutické projekty jsou vět�inou cíleny na vyře-
�ení určitého dílčího problému při vývoji a výrobě generik. 
I kdy� je třeba pochopitelně respektovat určitý a dočasný 
stupeň utajení při prezentaci výsledků, lze studovanou 
problematiku rozvíjet nekonfliktním akademickým smě-
rem, co� vede ke společným grantovým projektům a téma-
tům pro bakalářské, magisterské a doktorské práce. Na 
jedné straně je v zájmu farmaceutických firem, aby pozor-
nost věnovaná jejich produktům měla odpovídající vědec-
kou presti� a na straně druhé akademická pracovi�tě 
V�CHT Praha tak získávají zajímavou a prakticky realizo-

vatelnou tématiku výzkumu. Následující průřez spolupráce 
některých ústavů V�CHT Praha s farmaceutickými firma-
mi a medicínskými institucemi dokumentuje �íři studované 
problematiky. Zkrácená informace o uvedené spolupráci 
byla na vy�ádání napsána a uveřejněna letos ve Pharma-
ceutical Engineering1. 

Ústav  chemie  pevných látek  (vedoucí prof. Bohumil 
Kratochvíl)  spolupracuje  s firmami Ivax   Pharmaceuti-
cals, Zentiva, Chemopharma, ICN a ProMed v oblasti  
monitorování  polymorfie pevných farmaceutických sub-
stancí a lékových forem metodami RTG fázové 
a strukturní analýzy (nově: ře�ení krystalových struktur 
substancí z RTG prá�kových dat).  Spolupráce se dotýká 
předev�ím námelových alkaloidů, imunosupresiv, morfina-
nů a jejich intermediátů, statinů, psychofarmak, flavonoidů 
silymarinu a dal�ích. Výsledky studií umo�ňují sledovat 
fázovou čistotu vyráběných substancí, zkoumat molekulár-
ní pakování polymorfních forem v krystalech, hodnotit 
flexibilitu/rigiditu biologicky aktivních molekul, modelo-
vat kavity v krystalových strukturách substancí a sledovat 
jejich zaplňování molekulami solventů, modelovat interak-
ci molekul s receptory atd. Řada těchto informací je pak 
pou�ita pro dokumentaci léčiv. Kromě toho se na ústavu 
vyvíjí krystalografický software pro farmaceutické aplika-
ce, provádí se vybrané krystalizace a mikroskopická pozo-
rování. Důle�itá je i �kolící činnost ústavu pro Státní ústav 
kontroly léčiv (kurz: Polymorfie farmaceutických substan-
cí). Ústav disponuje Laboratoří RTG krystalových struk-

Obr. 1. RTG monokrystalový difraktometr Xcalibur PX firmy 
Oxford Diffraction � přístroj na měření a ře�ení molekulo-
vých a krystalových struktur farmaceutických substancí, 
který byl na V�CHT Praha zakoupen v říjnu tohoto roku 

VÝUKA CHEMIE 

* Související oblastí jsou biomateriály, které jsou na V�CHT Praha také studovány, ty v�ak nejsou předmětem tohoto pří-
spěvku.  
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tur, která je vybavena �pičkovou instrumentací (obr. 1). 
 Pracovníci Ústavu organické chemie (vedoucí prof. 

Ivan Stibor) např. spolupracovali s odborem kvalifikované 
chemie Spolany Neratovice (nyní NeraPharm Neratovice) 
na výzkumu a vývoji syntéz různých generik ze skupiny 
eikosanoidů. Výsledkem této plodné spolupráce bylo zave-
dení výroby prostaglandinů PGF2a (±)-cloprostenolu a (+)-
cloprostenolu, pou�ívaných jako účinné látky v různých 
veterinárních přípravcích slou�ících k indukci a synchroni-
zaci říje u skotu a bravu. Z prostaglandinů pou�ívaných 
v humánní medicíně lze uvést dinoprostone (PGE2 derivát 
pou�ívaný v gynekologii) a alprostadil (PGE1 derivát pou-
�ívaný při léčení některých dysfunkcí krevního oběhu, 
zejména erektilní dysfunkce). Dal�ím společným zájmem 
Spolany Neratovice a Ústavu organické chemie byl vý-
zkum a vývoj syntéz generických nesteroidních protizánět-
livých látek ibuprofenu a piroxicamu; výroba piroxicamu 
byla ve Spolaně zavedena v r. 1989. Z ostatních aktivit 
Ústavu organické chemie v oblasti výzkumu a vývoje léčiv 
lze uvést vypracování postupů pro výrobu generických 
inhalačních anestetik methoxyfluranu, enfluranu a isoflu-
ranu na základě po�adavků firmy Zentiva.  

Pracovi�tě Ústavu analytické chemie, Laboratoř mo-
lekulárního rozpoznávání LMR (vedoucí prof. Vladimír 
Král), se del�í dobu zabývá aplikací supramolekulární 
chemie pro medicinální a farmaceutický výzkum. Výsled-
kem této aktivity je výzkum a vývoj nových fotosensitize-
rů pro fotodynamickou terapii nádorů (PDT), který je rea-
lizován jednak v oblasti výzkumu s 1. LF UK, prof. Martá-
sek a Biofyzikálním ústavem 1. LF UK, doc. P. Poučková. 
V oblasti realizace metalokomplexů pro vývoj léčiv LMR 
spolupracuje  s firmou Pharmacyclic, USA. Nově naváza-
ná spolupráce LMR s firmou Zentiva (oddělení dr. Dohna-
la) směřuje do oblasti vývoje nových separačních technik 
na základě vyu�ití supramolekulárních komplexů a ligandů 
modifikovaných nanočástic. Vedle toho je rozvíjen vý-
zkum v oblasti vyu�ití samoskladných systémů a nanočás-
tic pro cílený transport léčiv. 

Na Ústavu organické technologie (vedoucí prof. Libor 
Červený) jsou ve vztahu k farmaceutickému průmyslu 
ře�eny úkoly související se syntézou preparátů, s analýzou 
nečistot, návrhem a optimalizací průmyslových technolo-
gií. Největ�í podíl spolupráce s farmaceutickými firmami 
je orientován na vývoj a optimalizaci výrob generik, pří-
padně jejich prekurzorů. Do této oblasti spadá spolupráce s 
firmami Zentiva,  Q-chem a CMS (Velká Británie), 
ICN, CIBA-Geigy (�výcarsko), Chemopharma, VÚOS 
Pardubice a  Interpharma Praha na celé řadě prekurzorů 
generik z různých farmakologických skupin. Spolupráce 
ústavu s akciovou společností Zentiva je orientována na 
optimalizaci řízení procesu mokré granulace a sledování 
homogenity směsí při výrobě tablet. Zahrnuje kromě pro-
vozních a poloprovozních experimentů analýzu citlivosti 
parametrů procesu, přenos dat z poloprovozních do pro-
vozních podmínek a také vývoj a vyu�ití matematických 
modelů na bázi umělých neuronových sítí a �fuzzy� logi-
ky.  Spolupráce v oblasti analytické chemie spočívají 
ve stanovení, izolaci a identifikaci nečistot. Ústav disponu-

je laboratoří hmotnostní spektrometrie vybavené nejen 
GC/MS přístroji (kvadrupólový analyzátor, iontová past 
s interní ionizací, obr. 2), ale rovně� HPLC/MS přístrojem 
vybaveným trojitým kvadrupólem a ionizací elektro-
sprayem (ESI) a chemickou ionizací za atmosférického 
tlaku (APCI), které v kombinaci s preparativní HPLC 
představují velmi účinný nástroj pro ře�ení problematik 
z uvedené oblasti. Z konkrétních ře�ení lze např. zmínit 
identifikaci nečistot v originálním rentgenovém diagnosti-
ku připraveném ve firmě Interpharma Praha. Metody ana-
lytické chemie jsou často kombinovány s teoretickými 
výpočty na bázi molekulárního modelování, které mohou 
poskytnout praktické informace o stabilních strukturních 
uspořádáních léčivých látek. Ústav organické technologie 
disponuje hardwarovým a softwarovým vybavením 
(Gaussian 98, Cerius, CASTEP), které patří k nejlep�ím 
produktům v této oblasti a spolupracuje v této oblasti 
s Univerzitou Vídeň, kde se nachází jedno z nejpres-
ti�něj�ích pracovi�ť v této oblasti v Evropě. Kombinací 
analytické metody s teoretickými výpočty byla identifiko-
vána ve spolupráci s Interpharmou Praha řada stabilních 
rotamerů v nově vyvinutém rentgenovém diagnostiku, co� 
umo�nilo jeho zavedení na trh.  

 
 

Příprava bakalářského studijního programu 
�Syntéza a výroba léčiv� 

 
Na Vysoké �kole chemicko-technologické v Praze je 

v současné době připravován bakalářský studijní program 
�Syntéza a výroba léčiv�, který navazuje na tradici výuky 
chemie, chemického in�enýrství a chemické technologie 
a na �irokou a intenzívní vědecko-výzkumnou činnost 
�koly v oblasti malotoná�ních technologií, optimalizace 
technologických procesů, vývoje syntéz generických léčiv, 
syntézy a výroby chemických specialit, zpracování a ana-
lýzy laboratorních a provozních dat a vývoje nových mate-
riálů pro aplikaci ve farmacii a medicíně.  

Cílem studijního programu je příprava absolventů 

Obr. 2. Hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem Va-
rian 1200L (vpravo). Přístroj je spojen s kapalinovým chro-
matografem (vlevo) vybaveným duální pumpou 
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chemiků a chemických technologů s uplatněním přede-
v�ím ve farmaceutickém průmyslu. Studijní program 
�Syntéza a výroba léčiv� je proto koncipován s ohledem 
na potřeby a specifika farmaceutických výrob. Základ 
studia tvoří předná�ky a semináře ze základních oborů 
chemie, matematiky a fyziky. V laboratorních cvičeních ze 
základních oborů chemie si posluchači osvojí té� odpoví-
dající praktické dovednosti a návyky. Na tyto předměty 
navazují discipliny chemicko-in�enýrské a chemicko-
technologické s vysokým podílem laboratorních cvičení. 
Tradiční předměty jsou doplněny o základy biologie, bio-
chemie, mikrobiologie, fyziologie, farmakochemie, farma-
kologie a farmaceutické průmyslové technologie. Zámě-
rem profilujících předmětů je seznámit absolventy se zá-
kladními pojmy uvedených oborů tak, aby byli schopni 
komunikovat s autoritami dohlí�ejícími na výrobu aktiv-
ních farmaceutických substancí, popř. léčiv. Posluchači se 
rovně� seznámí se zásadami správné výrobní a laboratorní 
praxe, s ji�těním kvality a validací technologických proce-
sů,  s moderními analytickými metodami, s vývojem, vý-
zkumem a registrací léčiv a jejich patentovou ochranou. 
Nabídka povinně volitelných a doporučených předmětů 
umo�ňuje posluchačům profilovat se směrem chemickým 
nebo technologickým. Bakalářské studium současně vy-
chovává studenty pro navazující magisterské studium.  

Absolventi studijního programu naleznou uplatnění 
jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení 
a kontrole chemických a fyzikálních procesů ve farmaceu-
tických firmách, vyrábějících jak vlastní substance, tak 
lékové formy. Ve farmaceutickém průmyslu se proto 
uplatní předev�ím jako výrobní technologové, pracovníci 
analytických laboratoří a odborní a techničtí pracovníci ve 
vývoji a výzkumu. Dal�í, příbuznou oblast uplatnění absol-
ventů studijního programu představují inovativní a �high-

tech� společnosti podnikající v oblasti malotoná�ní che-
mie.  

 
Závěr 

 
Dlouholeté praktické zku�enosti ústavů a pracovi�ť 

V�CHT Praha s farmaceutickým průmyslem a medicín-
skými institucemi dávají záruku, �e budoucí pedagogické 
aktivity �koly v této oblasti budou opřeny o solidní základ. 

 
Autoři děkují  kolegům z V�CHT Praha: prof. Červe-

nému, prof. Královi, doc. Hamplovi a Ing. Kačerovi za 
spolupráci při mapování aktivit ústavů V�CHT Praha ve 
farmaceutickém průmyslu a medicíně.  
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