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rakterizačních metod, vhodných pro pou�ití v  přístupu 
PAT. 

Část věnovaná kontaminaci a její prevenci uvádí vel-
mi �iroký přehled endogenních a exogenních zdrojů konta-
minace. V dal�ích kapitolách této části jsou popisovány 
předev�ím metody slou�ící k velmi citlivé detekci konta-
minace.  

Závěrečná část, věnovaná validaci, pojednává o jejích 
základních principech ve farmaceutických výrobách. Dále 
se v�ak věnuje předev�ím validaci v laboratořích pracují-
cích v oblasti analýzy a řízení jakosti. 

Celkově je knihu mo�no pova�ovat za zdařilé dílo, 
které se vyhýbá řadě nectností tolik typických pro podobně 
tematicky laděné publikace. Jednotlivé kapitoly nesklouzá-
vají do bezduchého výčtu nařízení ani do abstraktních 
proklamací a rádoby u�itečných rad, o čem� svědčí i pří-
tomnost příkladů z praktické aplikace. Kritik by se jistě 
pozastavil nad patrnou nevyvá�eností jednotlivých kapitol. 
Přesto�e je otázkou, nakolik je vůbec mo�né vyvá�it dílo 
na kterém se podílelo několik desítek autorů, ztě�ují rozdí-
ly v úrovni jednotlivých kapitol orientaci textu pro čtenáře 
bez vět�ích zku�eností v oboru. Studentům tedy nelze tuto 
příručku příli� doporučit, odborníkům z farmaceutického 
průmyslu pak bez váhání ano.  

Petr Zámostný  
 
 

Shayne Cox Gad (Editor) 
Pharmaceutical Manufacturing 
Handbook: Production and 
Processes 
 
Vydal Wiley-Interscience, 2008, stran 
1370. 
ISBN: 978-0-470-25958-0 
 
Prezentovaná příručka si klade za cíl 

poskytnout čtenáři v�e, co potřebuje pro efektivní a bez-
pečnou výrobu kvalitních léčiv. Obsahuje proto nejen in-
formace a nástroje potřebné pro návrh, zavedení, řízení 
a optimalizaci výrobních systémů, ale věnuje i vzrůstající 
úloze nanotechnologií ve výrobě léčiv a lékařských pomů-
cek. Na knize spolupracovalo více ne� 60 přírodovědců, 
in�enýrů a technologů z celého světa, předních univerzit-
ních odborníků včetně několika pracovníků farmaceutic-
kých společností.  

Příručka je tematicky rozdělena do sedmi různě ob-
sáhlých sekcí:  
− Výroba specialit (výroba bioléčiv, regulace proteino-

vých léčiv, výroba radiofarmak) 
− Sterilní zpracování (výroba sterilních produktů) 
− Zařízení (zvět�ování měřítka, balení a označování 

léčiv, návrh, konstrukce a údr�ba čistých prostor) 

Shayne Cox Gad (Editor) 
Pharmaceutical Manufacturing 
Handbook: Regulations and 
Quality 
 
Vydal Wiley-Interscience, 2008, stran 
856. 
ISBN: 978-0-470-25959-7 
 

Snad v �ádné oblasti průmyslové výroby spojené 
s chemií či chemickým in�enýrstvím se nesetkáme 
s takovým důrazem kladeným na kvalitu a s takovým po-
čtem nařízení, které je třeba nejen plnit ale jejich plnění i 
dokladovat, jako ve farmaceutické výrobě. Monografie 
Pharmaceutical Manufacturing Handbook: Regulations 
and Quality slibuje čtenářům pomoci s orientací v naříze-
ních regulačních autorit i s hledáním cest jak těmto naříze-
ním vyhovět. Záběr je skutečně �iroký, jak je vidět ze slov 
editora Shayne Coxe Gada, podle nich� se kniha 
�zaměřuje na v�echny aspekty nařízení a po�adavků které 
určují jak jsou léčiva vyráběna pro jak pro účely posuzová-
ní i později pro prodej a komerční vy�ití�. Vytyčený 
prostor se monografie sna�í naplnit v osmi částech s řadou 
kapitol na nich� se podílelo přes 40 zku�ených autorů 
z akademické i průmyslové sféry. 

První dvě části jsou věnovány zejména nařízením 
platným pro Správnou výrobní praxi (GMP). Celkem sa-
mozřejmě jsou převládajícím ohniskem zájmu předpisy ze 
strany FDA, ale nechybí ani doplnění předpisů mezinárod-
ních a významných národních autorit. Suchý souhrn zá-
kladních předpisů a nařízení pro GMP je doplněn podrob-
něj�ím přehledem specifických oblastí nařízení, jako jsou 
například pokyny pro změnu měřítka a změny procesu po 
schválení, kde jsou ji� obsa�eny praktické rady k jejich 
splnění. Určitým zpestřením (i kdy� je otázkou do jaké 
míry pro české čtenáře) je kapitola o prosazování pravidel 
GMP, v ní� je mj. popsána úloha spolupráce FBI s FDA 
během inspekcí. 

V dal�í části se rozebírají nejrůzněj�í aspekty jakosti a 
jejího řízení. V dobře srozumitelném textu na jedné straně 
nechybí poměrně podrobné rozbory metod pou�ívaných 
pro analýzu a řízení jakosti, jakostních systémů a jejich 
zlep�ování a na druhé straně jsou její součástí vylo�eně 
praktické informace, jakou je mj. �checklist� pro přípravu 
na provedení auditu jakosti. 

Čtvrtá část má ambice se stát jednou 
z nejzajímavěj�ích pro české čtenáře z oblasti farmaceutic-
kého průmyslu, jeliko� je věnována procesní analytické 
technologii (PAT), její� nasazení pro řízení kvality je u nás 
teprve v počátcích. Kromě samotné definice a popisu prin-
cipů PAT je velký prostor věnován analýze jejich přínosů 
a perspektiv z hlediska producentů i regulačních orgánů. 
Závěrečná kapitola této části uvádí přehled některých cha-
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− Bě�né lékové formy (pevné, polotuhé a kapalné formy 
léčiv) 

− Nové lékové formy (lékové formy s řízeným uvolňo-
váním, mikrokapsule s biodegradabilním polymerem, 
lipozomy a transport léčiv, biodegradabilní nanočásti-
ce, mikroemulze, nové transportní systémy léčiv, na-
sální aplikace prá�kových léčiv, aerosolové, oční, 
transdermální a vaginální aplikace) 

− Výroba tablet (fyzikálně-chemické vlastnosti excipi-
entů a účinných látek, charakterizace tablet, význam 
preformulace, návrh a výroba tablet, řízené uvolňová-
ní léčiv z potahů tablet, vliv mletí při výrobě tablet, 
orálně podávané tablety s prodlou�eným uvolňová-
ním)  

− Postavení nanotechnologií (cyklodextrinové nanoma-
teriály, postavení nanotechnologií ve farmaceutické 
výrobě, výroba, charakterizace a bezpečnost nanosys-
témů, lékařské aplikace nanoemulzí). 
Celou knihu lze charakterizovat jako poněkud volný 

soubor 34 příspěvků, věnovaných tématům souvisejících 
přímo nebo nepřímo předev�ím s výrobou léčiv. Za tě�i�tě 
celé příručky lze z hlediska mno�ství obsa�ených informa-
cí a příkladů pova�ovat kapitoly Nové lékové formy (533 
stran) a Výroba tablet (343 stran), z hlediska kvality pak 
závěrečnou kapitolu o nanotechnologiích.  

Velký počet spoluautorů je pochopitelně důsledkem 
určité nevyvá�enosti a rozsahu jednotlivých kapitol. Např. 
velmi podrobně, a� na úrovni �kolních skript, je zpracová-
no lisování tablet (dokonce ve dvou samostatných kapito-
lách), naopak např. proces granulace a homogenizace 
tabletovin je pojat velmi stručně bez hlub�ího in�enýrské-
ho přístupu. Kromě vysoké úrovně vět�iny příspěvků je 
třeba ocenit předev�ím řadu konkrétních provozních pří-
kladů v oblasti návrhu tablet.  Na druhé straně se rozsáhlá 
příručka neubránila řadě formálních nedostatků � nízká 
kvality nebo sdělná hodnota řady obrázků, nečíslované 
některé rovnice, pouze formální a asi úplně zbytečný 
třístránkový rejstřík. 

U�ivatel této příručky, který neví, co přesně hledá 
nebo chce získat základní orientaci ve vybrané problemati-
ce, se v záplavě nevyvá�ených informací poněkud ztrácí. 
V souladu s doporučením editora lze proto lze příručku 
doporučit hlavně pracovníkům farmaceutického průmyslu 
ve výrobních, výzkumných, vývojových a kontrolních 
odděleních a také zaměstnancům registračních a dozoro-
vých orgánů. Pro bě�nou vysoko�kolskou výuku není kni-
ha příli� vhodná s výjimkou eventuálních podkladů pro 
bakalářské nebo raději diplomové případně i doktorské 
práce. Zejména lze doporučit obsáhlé seznamy literárních 
citací (a� několik stovek) na konci ka�dé kapitoly. 

 
Zdeněk Bělohlav 

 
 

Jan Velí�ek a Karel Cejpek  
Biosynthesis of food components 
 
Vydal OSSIS, 1. vydání, 2008. 
512 stran, 502 obrázků, 22 tabulek, 
formát 24 × 17 cm, měkká laminovaná 
�itá vazba.  
http://ossis.kat.cz 
ISBN 978-80-86659-12-1 

 
Renomovaný autor ji� dvou vydání učebnice Chemie 

potravin (OSSIS, Tábor 1999), prof. Jan Velí�ek, přichází 
s novou publikací, tentokráte se spoluautorem K. Cejp-
kem. Kniha �Biosynthesis of food components� je souhrn-
ným detailním zpracováním biochemických reakcí a jejich 
mechanismů, které vedou k významným slo�kám potravin. 
Zahrnuje kapitoly věnované hlavním �ivinám, esenciálním 
vý�ivovým faktorům, senzoricky aktivním látkám ovlivňu-
jícím vůni, chuť, barvu a texturu, prospě�ným látkám 
a také antinutričním a toxickým látkám. Na 512 stránkách 
v 9 kapitolách, v 502 obrázcích a 22 tabulkách se autoři 
věnují biosyntéze aminokyselin, peptidů, lipidů, sacharidů, 
vitaminů, terpenových a fenolových sloučenin, přírodních 
barviv, alkaloidů a toxických glykosidů a jejich hlavním 
rozkladným reakcím. Záměrem bylo napsat knihu zabýva-
jící se reakcemi a jejich mechanismy, které vedou ke vzni-
ku slo�ek potravin, potravních doplňků a krmiv, a kterým 
se nevěnuje zaslou�ená pozornost ani v učebnicích bioche-
mie, ani v učebnicích chemie potravin. Vznikla tak unikát-
ní publikace, která je cenným zdrojem informací pro stu-
denty zabývající se biochemií, chemií potravin a vý�ivou. 
Rovně� ji vřele doporučuji jako vhodnou pomůcku pro 
vědecké pracovníky v potravinářském výzkumu a příbuz-
ných oborech, v kontrole potravin i v technologické potra-
vinářské praxi. Má v�echny předpoklady stát se vhodnou 
doplňkovou literaturou pro učitele středních odborných 
a vysokých �kol.  

    Pavel Rauch. 
 
 

Franti�ek Li�ka  
Konstituce, konformace,  
konfigurace v názvech  
organických sloučenin  
 
Vydavatelství V�CHT, Praha 2007, 
1.vydání, 237 stran. Cena 392 Kč. 
ISBN 978-80-7080-640-1 
 
Autor recenzované knihy si vytknul za cíl 

srozumitelně vysvětlit základní pojmy organické chemie � 
konstituci, konformaci a konfiguraci.   Tyto pojmy  a zále�i-
tosti s nimi souvisejícími by měly být organickým  chemikům  
důvěrně známy, skutečnost je v�ak často jiná, o čem� svědčí  
časté diskuse mezi kolegy týkající se správného pojmenování 
určité sloučeniny, či stereochemického názvosloví.  

První a zároveň nejrozsáhlej�í část knihy,  téměř dvě 
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třetiny z celkového počtu stran,  je věnováno organickému 
názvosloví  Problém třídění  sloučenin vyře�il  autor po-
mocí oxidačních čísel. Přesto�e tato koncepce má své příz-
nivce, ale i řadu odpůrců, zde se jeví hierarchie organic-
kých látek postavená na tomto principu jako dobré ře�ení.  
Této části  nelze ani při maximální snaze nic vytknout. 
Ve�keré názvoslovné principy jsou perfektně objasněny 
a demonstrovány na velkém mno�ství konkrétních příkla-
dů.  Kromě obvyklých kategorií  sloučenin jsou zde velmi 
pěkně vysvětleny nomenklaturní principy heterocyklů, 
polycyklických uhlovodíků, organokovových sloučenin, 
organických sloučenin fosforu a dal�ích typů sloučenin, 
jejich� pojmenování činívá nemalé problémy. 

Druhá část se na necelých padesáti stranách zabývá 
prostorovou stavbou molekul a vyjadřováním její struktu-
ry.  Tato pasá� začíná historickým úvodem,  následuje 
hybridizace a  z ní vyplývající souvislosti.  Dal�í výklad se 
soustředí na elementární stereochemické principy � kon-
formaci a konfiguraci, E-Z  isomerii, chiralitu apod.  Pak 
následují  kapitoly věnované chiralitě  klasické, helikální 
a planární.   Stereochemickou část knihy uzavírá kapitola 
věnovaná stereoselektivním reakcím.  

I tato kapitola je napsána velmi srozumitelně a  na 
relativně malém  počtu stran přiná�í nejdůle�itěj�í stereo-
chemické představy.  

Závěrečná kapitola této části se věnuje základům cu-
kerné chemie (vznik cyklických struktur, tvorba glykosidů 
aj.) a předev�ím názvosloví  sacharidů.  Z pohledu recen-
zenta  nebylo zařazení této části nutné, neboť existuje čes-
ké názvosloví sacharidů (překlad doporučení IUPAC 
1996)  vydané v edici ČSCH v roce 2001.  K této části 
mám několik výhrad, například termín �Masamuneho 
vzorce� (označení cik-cak  uspořádání) je velmi neobvyk-
lý, v literatuře se mi podařilo jej  najít  pouze v jediném 
případě. Způsob kreslení Tollensových vzorců uvedený na 
stranách 204, 212, 213 a jinde neodpovídá principům 
Fischerovy projekce  ani způsobu doporučeném v bodě 2-
Carb-5.2 uvedeného překladu (�dlouhá obloukovitá vazba 
s poloacetalovým kyslíkem uprostřed oblouku, vazby C1-
OH  a C1-H v pozici �za deset minut tři. Millsovy vzorce 
nebyly zavedeny proto, �e jsou přehledněj�í, ale proto, �e jim 
rozumí grafické programy. Termíny glykosa, glykon aj. jsou 
sice uvedeny v citované cukerné nomenklatuře, ale prakticky 
se nepou�ívají.   

Abych ale zbytečně nekritizoval, rád bych závěrem 
konstatoval, �e sepsání této knihy pova�uji za věc mimo-
řádně záslu�nou. Kniha je sepsána čtivým jazykem, ka�dá 
kapitola je navozena trefným citátem,  velmi pěkná je 
i předmluva, kterou obvykle čtenář přeskočí, ale v tomto 
případě její pozorné přečtení doporučuji. Po technické 
stránce je kniha zhotovena velmi pěkně. Součástí knihy je  
přilo�ené CD, obsahově identické s ti�těnou podobou kni-
hy, co� umo�ňuje snadné vyhledávání a dokonale tím na-
hradí nepříli� obsa�ný rejstřík v ti�těné verzi.   

Knihu mohu vřele doporučit  nejen v�em, kteří s orga-
nickou chemií teprve začínají,  tedy zájemcům ze středních 
�kol, chemickým olympionikům a posluchačům chemic-
kých oborů vysokých �kol,  ale i  jejich učitelům.  

Zájemce o koupi této publikace odkazuji na webové 
stránky Vydavatelství V�CHT Praha (http://
vydavatelstvi.vscht.cz), kde je mo�né nahlédnout do de-
moverze knihy a o jejich kvalitách se na místě přesvědčit. 

Tomá� Trnka 
 
 

Konstituce Konformace Konfigurace v názvech orga-
nických sloučenin je súborným spracovaním pravidiel pre 
tvorbu názvov organických zlúčenín podľa posledných 
doporučení  Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú 
chémiu (IUPAC). Odrá�a dlhoročné skúsenosti autora vo 
výuke organickej chémie. Pritom práve zreteľné, jasné 
a jednoznačné názvoslovie je základom komunikácie orga-
nického chemika. 

Na 229 stranách je prehľadným spôsobom ilustrované 
pravidlá prepisu názov/vzorec na viac ako 500 vzorcoch, 
obrázkoch, schémach a prehľadných tabuľkách. 

V úvode sú uvedené základné termíny organickej 
chémie z pohľadu oxidačného stupňa zlúčenín, vysvetlené 
základné pojmy a princípy názvoslovia IUPAC. 

V zápätí je rozobrané názvoslovie podľa jednotlivých 
typov organických zlúčenín � systematiky, tak ako prebie-
ha výuka organickej chémie na stredných a vysokých �ko-
lách vo väzbe �truktúra � vlastnosť � reaktivita. Toto robí 
dielo univerzálne pou�iteľným pre v�etky úrovne 
a skupiny u�ívateľov. 

V súvislosti s obrovským rozmachom stereoselektív-
nej syntézy je patričný priestor venovaný vyjadreniu �truk-
túry molekúl v priestore od historických počiatkov, cez 
relatívnu a absolútnu konfiguráciu, konformáciu a� po 
topicitu stereoselektívnych reakcií. Nadväzuje stať názvo-
slovia sacharidov, ktoré majú svoje �pecifiká a popri tom 
je na 30 stranách vysvetlená táto problematika. 

Záver tvorí na túto oblasť organickej chémie pomerne 
rozsiahly zoznam pou�itej a doporučenej literatúry zo sve-
ta ako aj z ČR. Trochu mi chýbajú odkazy na analogické diela 
zo SR (aj keď ich je neporovnateľne menej), prípadne odkazy 
na webové stránky s touto problematikou (nielen IUPAC). 
Index dáva rýchlu orientáciu v hľadaných pojmoch. Treba 
uviesť, �e dielo je doplnené publikovaním aj v elektronickej 
forme na CD ROM, čo ho robí z hľadiska rýchleho vyhľadania 
pojmu/problematiky, príp. vytlačenia oblasti záujmu e�te hod-
notnej�ím. Záverom treba kon�tatovať, �e toto dielo patrí 
k základným príručkám z organickej chémie, ktorú by mal mať 
ka�dý organický chemik, či u� zameraním pedagóg, vý-
skumník, doktorand, �tudent v�dy poruke. 

Viktor Milata 
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