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Farmaceutická fakulta byla v Brně obnovena v roce 
1991 na tehdej�í Vysoké �kole veterinární, nyní Veterinár-
ní a farmaceutické univerzitě (VFU). První dva roky inte-
grované výuky základních předmětů chemických, biolo-
gických a medicínských pro tři fakulty univerzity následu-
je v magisterském programu farmacie studium profilových 
farmaceutických disciplin zabezpečované pěti farmaceu-
tickými ústavy. Jedním z nich je také Ústav technologie 
léků, v jeho� laboratořích se rozvíjí výzkum a� od roku 
1998, kdy se podařilo díky úspě�né grantové aktivitě 
a podpoře VFU překonat hlavní potí�e s jejich přístrojo-
vým vybavením.  

Ústav technologie léků VFU zabezpečuje pre- i post-
graduální výuku profilového farmaceutického oboru far-
maceutická technologie � galenická farmacie. Hlavní obor 
je doplněný povinným předmětem Teorie lékových forem 
a výběrově povinnými předměty Lékové formy vy��ích 
generací, Radiofarmaka a Kosmetické prostředky. Od 
pří�tího akademického roku se plánuje roz�íření nabídky 
volitelných předmětů o Průmyslovou farmacii. Farmaceu-
tická technologie je farmaceutický vědní obor, který se 
zabývá slo�ením, formulací, hodnocením a ji�těním jakosti 
léků individuálně připravovaných nebo hromadně vyrábě-
ných. Studuje podmínky, za nich� je mo�né léčiva a far-
maceutické pomocné látky přetvářet na léky, zákonitosti, 
kterými se tyto procesy řídí a vztahy léků k účinku v nich 
aplikovaných léčiv. Vět�inu z uvedených předmětů dopl-
ňují laboratorní cvičení, která umo�ňují studentům získat 
praktické dovednosti potřebné při nástupu do farmaceutic-
ké praxe. Samozřejmostí jsou experimentálně zaměřené 
diplomové práce v pregraduálním a rigorózní nebo dizer-
tační práce v postgraduálním studiu jako součásti výzkum-
ného programu ústavu.  

Vzhledem k finanční náročnosti výzkumu aplikačních 
forem se ústav prozatím specializuje na orální a perorální 
lékové systémy a aplikační formy určené k dermální apli-
kaci. Výzkumné aktivity zahrnují oblast perorálních léko-
vých forem s řízeným uvolňováním léčiva, kde největ�í 
podíl tvoří v souladu se světovým trendem  částicové léko-
vé systémy reprezentované peletami, mikrotobolkami 

a nanočásticemi. Obliba těchto forem souvisí jak 
s výhodami technologickými (mo�nosti kombinací léčiv, 
flexibilita v návrhu lékových forem) tak i farmakoterapeu-
tickými (sní�ený výskyt ne�ádoucích účinků léčiv, zjedno-
du�ení dávkovacího re�imu). Dal�í projekty se věnují mu-
koadhezivním a matricovým systémům zalo�eným na po-
lymerních nosičích kontrolujících liberaci aktivních látek. 
Z veterinární oblasti se studují postruminální transportní 
systémy pro vý�ivu skotu. Témata obhájených a zpracová-
vaných dizertačních prací konkretizuje tabulka I. 

Při vývoji sofistikovaných lékových forem a systémů 
vyu�ívá Ústav technologie léků (ÚTL) kromě nových nos-
ných pomocných látek také nové technologie prováděné na 
moderních zařízeních, ke kterým patří zejména výroba 
aktivních pelet metodou extruze-sferonizace (obr. 1) 
a nová technologie peletizace rotační aglomerací (obr. 2). 
Hlavní předností posledně zmíněné technologie je výroba 
léku v jediném zařízení od prachových substancí a� po 
konečný produkt, co� představuje ekonomické úspory, 
výhody z hlediska správné výrobní praxe a odstranění 
nedostatků vznikajících přenosem meziproduktů na jiná 
zařízení. Kontrola obsahu a řízené liberace léčiv v souladu 
s bezpečnou a účinnou farmakoterapií je zabezpečena lé-
kopisnými metodami Českého lékopisu 2002, který vychá-
zí z evropských norem. Dal�í jakostní parametry částico-
vých lékových forem se hodnotí obrazovou analýzou, heli-
ovým pyknometrem, přístroji určenými k měření mecha-
nické odolnosti a dal�ími speciálními analytickými postu-
py. 

Výzkumná i pedagogická činnost ÚTL se odvíjí na 

Obr. 1. Výroba pelet extruzí-sferonizací umo�ňuje získat sfé-
rické částice matricového typu a� 90% obsahu léčiva a úzkým 
velikostním rozpětím 
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základě domácí i mezinárodní spolupráce. ÚTL spolupra-
cuje s farmaceutickými průmyslovými podniky Zentivou, 
a.s. Praha, Biovetou, a.s. Ivanovice na Hané a brněnskou 
společností Lunaria. Ústav je zapojen do mezinárodních 

výzkumných aktivit reprezentovaných například progra-
mem Galenos � Euro PhD, který se věnuje výměně a zvy-
�ování kvalifikace mladých vědeckých pracovníků přede-
v�ím v zemích EU, ale také USA a dal�ích. ÚTL se aktiv-
ně podílí na práci České farmaceutické společnosti ČLS � 
JEP zejména při organizování ka�doročních pracovních 
dnů Sekce technologie léků, i na celo�ivotním vzdělávání 
farmaceutů, lékařů a veterinárních odborníků. 

Kolektiv ÚTL je poměrně mladý a počtem nevelký. 
Tvoří jej 5 vysoko�kolských učitelů, 9 studentů DSP 
a technický personál. Při realizaci 20 grantových projektů 
a více ne� 100 publikačních výstupů má v�ak dobrou �anci 
zapojit se mezi podobné instituce v EU. 

 
 
 
M. Rabi�ková (Department of Pharmaceutics, Fac-

ulty of Pharmacy, University of Veterinary and Pharma-
ceutical Sciences Brno): Pharmaceutical Technology 
Research and Education in Brno  
 

Pharmaceutical technology education at Faculty of 
Pharmacy in Brno is organised according to the EU recom-
mendations. Research projects on this field are dealing 
with oral drug delivery systems and medical forms for 
dermal application. National and international cooperation 
with industrial companies and universities allows high 
level of these activities.  
 

Tabulka I 
Témata obhájených a zpracovávaných dizertačních prací 

1. Lékové formy  s řízeným uvolňováním diltiaze-
mu hydrochloridu 

2. The Dosage Form of  Controlled Release Pellets 
Containing an Anti-asthmatic Drug 

3. Částicové lékové formy s modifikovaným uvol-
ňováním diltiazemu 

4. Studium fyzikálně chemických vlastností polotu-
hých topických léků 

5. Měkké �elatinové tobolky s obtí�ně absorbovatel-
ným léčivem 

6. Perorální hydrofilní nosiče pro řízený účinek 
léčiv 

  Zpracovávané dizertační práce 

1.  Transformace výrobního procesu: vlhká granula-
ce � přímé lisování 

2. Pseudofluidní vrstva v technologii perorálních 
léků � porovnávací studie 

3. Formulační parametry a kvalita pelet připrave-
ných extruzí a sferonizací 

4. Vyu�ití rotační aglomerace v technologii částico-
vých systémů 

5. Výroba a hodnocení mukoadhezivních tablet 

6. Celulózové deriváty při modifikaci uvolňování 
léčiv z výlisků 

7. Vliv karbomerů na perorální přívod léčiva 

8. Perorální forma pro ruminálně chráněný protein 
u skotu 

9. Mo�nosti vyu�ití technologie vrstvení léčiva 
v rotoprocesoru  

 Obhájené dizertační práce 

Číslo Název práce 

Obr. 2. V rotoprocesoru (součást multifunkčního zařízení Multi-
procesor) lze získat homogenní pelety z prachové směsi léčiva 
a pomocných látek a současně je opatřit obalem, který mů�e 
řídit uvolňování aktivní substance.  Nová technologie je v ČR 
ojedinělá, také v mezinárodním měřítku ji studuje pouze několik 
málo pracovi�ť 


