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Kniha Farmakochemie autorÛ Franti‰ka Hampla, Sta-
nislava Rádla a Jaroslava Paleãka je obsáhl˘m
a ucelen˘m pfiehledem chemie léãiv, kter˘ si uÏ fiadu let
nalézá ãtenáfie nejen z fiad studentÛ V·CHT. Toto vydání
z roku 2015 je tfietím vydáním stejnojmenné knihy z roku
2002, coÏ svûdãí o velkém zájmu o tuto problematiku.
Farmakochemie je synonymem farmaceutické chemie

ãi medicinální chemie. Tento obor se zab˘vá chemií
léãiv a propojuje poznatky z oblasti organické chemie,
(pato)fyziologie a farmakologie i dal‰ích oborÛ. V úvodu
knihy se ãtenáfi seznámí se základními pojmy, klasifika-
cí léãiv˘ch látek, základními typy léãiv˘ch pfiípravkÛ
a s historií v˘voje moderních léãiv. Pro ãtenáfie, ktefií se
s osudem léãiva v organismu teprve seznamují, je jistû
pfiínosná kapitola pfiedstavující základní principy farma-
kokinetiky i farmakodynamiky. 
Kapitola vûnovaná v˘voji nov˘ch léãiv pfiedstavuje

obecné principy farmakochemie. Autofii zde názornû
a s fiadou konkrétních pfiíkladÛ pfiedstavují metody hle-
dání potenciálních léãiv, ukazují, jak se dá modifikovat
struktura léãiva k dosaÏení Ïádaného úãinku vãetnû
metod QSAR ãi jak˘m zpÛsobem lze pomocí úprav che-
mické struktury léãiva dosáhnout v˘hodnûj‰ích farmako-
kinetick˘ch parametrÛ. Pomûrnû obsáhlá podkapitola se
zab˘vá polymorfií farmaceutick˘ch substancí, coÏ je stá-
le dÛleÏitûj‰í oblast v dne‰ní prÛmyslové farmacii. Tuto
kapitolu uzavírá komentáfi k hodnocení léãiv, kde jsou
ãtenáfii pfiedstaveny mimo jiné jednotlivé fáze klinického
zkou‰ení léãiv. 
Na v˘voj nov˘ch léãiv úzce navazují kapitoly

o procesu registrace léãiv, správné v˘robní praxi
a Ïivotním cyklu léãiva, vãetnû komentáfie k problematice
generick˘ch léãiv – pro pracovníky ve farmaceutickém
prÛmyslu zcela nepostradatelné znalosti, pro laiky pak
moÏnost udûlat si pfiedstavu o tom, o jak nesmírnû nároã-
n˘ proces jde. 
Dal‰í kapitoly jsou pak farmakochemií speciální ãi

systematickou – popisují jednotlivé skupiny léãiv podle
terapeutick˘ch skupin. KaÏdá kapitola struãnû vysvûtlu-
je základní fyziologické a patologické pojmy v dané
oblasti a moÏ nosti terapeutického zásahu. Dále jsou
pfiedstaveny jednotlivé pod skupiny léãiv z pohledu jejich
historického v˘voje i che mické struktury. Jsou zde uve-
deny také pfiíklady syntéz vybran˘ch léãiv, vãetnû
komen táfie, o jaké reakce principiálnû jde. To povaÏuji za

velmi pfiínosné nejen
pro zájemce o chemii
léãiv, ale také napfi.
pro studenty organic-
ké chemie, ktefií zde
vidí aplikace jednotli-
v˘ch reakcí na prak-
tick˘ch pfiíkladech. 
Tato ãást byla opro-

ti druhému vydání
doplnûna o nová léãi-
va i perspektivní látky
ve tfietí fázi klinického
hodnocení. âást vûno-
vaná psychofarma-
kÛm byla roz‰ífiena
o pfiehled hlavních
typÛ psychotropních, omamn˘ch a návykov˘ch látek.
Mezi látkami vyuÏívan˘mi v terapii rakoviny jsou kromû
cytostatik zmínûny i látky pro fotodynamickou terapii
a látky pro neutronovou záchytnou terapii. Novû byla
zafiazena kapitola o imunomo dulá torech a kapitola
o látkách pouÏívan˘ch v zobrazovacích technikách.
Text tfietího vydání Farmakochemie opût odbornû posou-
dili prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D., a PharmDr. Jana
Pourová, Ph.D.
Farmakochemie je velmi aktuálním pfiehledem che-

mick˘ch léãiv. Text je psán srozumitelnû, pfiehlednû,
vãetnû bohaté obrazové dokumentace. UÏiteãn˘ je sys-
tém poznámek pod ãarou, které vysvûtlují odborné v˘ra-
zy nebo vysvûtlují ãi roz‰ifiují dané téma nad rámec hlav-
ního v˘kladu. Kladnû hodnotím také uvedení anglick˘ch
ekvivalentÛ dÛleÏit˘ch termínÛ. 
Farmakochemie je primárnû zamûfiena na studenty

chemick˘ch oborÛ se zájmem o chemii léãiv, potaÏmo
o prÛmyslovou farmacii, ãímÏ se s farmaceutickou che-
mií vyuãovanou na farmaceutick˘ch fakultách dobfie
doplÀují. Knihu jistû ocení nejen odborníci z fiad chemi-
kÛ, ale také farmaceuti, pfiírodovûdci, lékafii a dal‰í ãte-
náfii zajímající se o problematiku chemie léãiv. Chápu, Ïe
mnozí studenti, pro které bude kniha pfiípravou na zkou‰-
ku, si k ní (právû kvÛli jejímu rozsahu) pfiíli‰ kladn˘
vztah nevytvofií. Jde v‰ak o cennou pfiíruãku a autofii mají
mé uznání za to, jak pfiehlednû a ucelenû zpracovali
obrovské mnoÏství informací. 
Demoverze knihy je k nahlédnutí na webov˘ch strán-

kách vydavatelství V·CHT Praha. Zde je rovnûÏ moÏné
knihu zakoupit (cena je v souãasné dobû 646 Kã).
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