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ZAUJALO NÁS

Jak vznikl nápad na vytvoření e-shopu na 
přírodní a syntetické sloučeniny?

Nápad vznikl na základě dlouhodobých diskusí s 
kolegy na fakultě a poté i s kolegy ze společnosti CUIP, 
jak dále využít sloučeniny, které byly na našem pra-
covišti izolovány v rámci fytochemických studií z růz-
ných rostlin. Přišlo nám škoda, aby tyto látky skončily 
takzvaně v šuplíku. Řada z nich totiž disponuje zajíma-
vými biologickými aktivitami, tedy z našeho pohledu 
výzkumného zájmu v oblasti neurodegenerativních, 
onkologických a dalších onemocnění. Není však po-
chyb o tom, že mohou vykazovat i účinky jiné.

Můžete uvést konkrétní příklad?
Řada „starých léčiv“ je sledována z hlediska nových 

biologických účinků v souvislosti s rozvojem moder-

ních farmakologických modelů, které vycházejí z po-
znání mechanismů účinku. Z jistého pohledu se jed-
ná o novou, méně náročnou cestu hledání nových 
účinných léčiv. Navíc většina z těchto přírodních 
látek není komerčně dostupná, jsou to látky raritní. 
Pokud by se jim tedy chtěl někdo věnovat v rámci 
svého výzkumu, musel by si je nejprve z rostlin izolo-
vat. Tento proces není ani jednoduchý, ani levný. Náš 
e-shop umožní tento případný krok přeskočit.

Proč jste jako první začali nabízet právě alkaloidy?
Vzhledem k tomu, že se problematikou alkaloidů 

dlouhodobě zabýváme v rámci našich výzkumných ak-
tivit na Katedře farmakognozie a farmaceutické botaniky, 
byla tato volba jasná. V knihovně máme izolováno více 
než 250 alkaloidů různých strukturních typů. Nejprve 
jsme samozřejmě začali nabízet alkaloidy, které máme v 
gramových množstvích. Počítáme s tím, že portfolio roz-
šíříme i o raritní alkaloidy, které se v rostlinách vyskytují 
pouze ve stopových množstvích. Tyto látky budou využi-
telné především jako analytické standardy.

K čemu je možné tyto látky využít?
Nabízené sloučeniny jsou určeny výhradně pro 

výzkumné účely, tedy pro jejich další vývoj až třeba 
ke konkrétnímu léčivu. Od poznání účinku nějaké 
přírodní látky v rámci základního výzkumu až k její-
mu využití vede dlouhá cesta, která může být značně 
trnitá. To je ale osud převážné části organických slou-
čenin, které vstupují na pole potenciálních kandidát-
ních léčiv. V tuto chvíli proto není možné říci, k čemu 
lze tyto látky využít z hlediska léčby konkrétních ne-
mocí, to by byla velmi neuvážená fantazie. Zcela jistě 
je možné je využít jako referenční substance v ana-
lytické chemii přírodních látek. V současném prak-
tickém výzkumu nových léčiv – a nemyslím metody 
in silico – existují pro jednotlivé typy biologických 
účinků sofistikovaná robotizovaná zařízení, která jsou 
schopna s relativně malým množstvím látek, řekně-
me 10 miligramů, provést řadu biologických testů in 
vitro s enzymy a dalšími makromolekulami, ale niko-
liv s tkáněmi. Tyto výsledky, jakkoliv částečné, udávají 
směr dalšího studia. A zde je možno si přát dobrý 
výhled pro léčbu konkrétních nemocí.

Chcete v budoucnu nabízet kromě alka-
loidů i další látky? A pokud ano, které?

I když jsme při fytochemických studiích rostlin za-
měřeni na alkaloidy, lze v izolačním procesu získat 
i další, nealkaloidní látky, například kuriózní, dosud 

Unikátní e-shop pro komerční pro-
dej sloučenin přírodního i synte-
tického původu spustila na konci 
června společnost Charles Univer-
sity Innovation Prague (CUIP). Tyto 
látky vznikly v rámci výzkumů ve-
dených prof. Ing. Lucií Cahlíkovou, 
Ph.D. z Katedry farmakognozie  
a farmaceutické botaniky Farma-
ceutické fakulty UK v Hradci Králo-
vé, která ojedinělý projekt v rámci 
českých i zahraničních univerzit při-
blížila v následujícím rozhovoru.

Unikátní e-shop raritních látek 
pomůže při hledání nových léčiv
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neběžné flavonoidy, lignany, které jsou biologicky velmi 
aktivní, nebo acetogeniny. Do jaké míry bude portfolio 
nealkaloidních látek rozšířeno, záleží v nemalé míře na 
výběru rostlin pro jednotlivé studie, a především na do-
statečném množství nadšenců, kteří budou mít chuť se 
této náročné práci věnovat.

Jak je to s cenami jednotlivých látek?
Většina námi nabízených látek není komerčně do-

stupná, tvoříme si tedy cenu sami. Podle mého názoru 
jsou naše ceny velmi příznivé, a to i z toho důvodu, že 
se jedná o látky, pro které nemáme momentálně kon-
krétní využití a budeme rádi, když se jim bude někdo 
dále věnovat.

E-shop za sebou má sice krátkou dobu trvání, 
ale můžete už nyní říci, kdo patří mezi nejčas-
tější zákazníky vašeho e-shopu?

Vzhledem k tomu, že e-shop je stále ve vývoji a před-
pokládáme především zákazníky ze zahraničních vý-
zkumných organizací, případně farmaceutických firem, 
které mají vlastní výzkum, prozatím jsme neprodali žádný 
produkt. Momentálně je ještě potřebné dokončit některé 
záležitosti, abychom látky mohli prodávat do zahraničí, na-
příklad bezpečnostní listy v různých jazycích a podobně. 

Jak se vaši potenciální zákazníci mohou o 
existenci e-shopu dozvědět?

E-shop byl na mezinárodním poli poprvé představen koncem 
června v rámci workshopu Recent Progress in Pharmacognosy 
and Phytochemistry, který byl pořádán naším pracovištěm. V 
nejbližší době budu e-shop představovat na mezinárodních 
konferencích a pevně doufám, že se první zákazníci objeví.

O kterou látku bude podle vašeho očekávání 
největší zájem?

Předpokládám zájem o látky s již popsanou zajímavou 
biologickou aktivitou, jako je například haemanthamin, 
skulerin, bulbokapnin a další. Potom by mohl být také 
zájem o látky, které nejsou komerčně dostupné a byly by 
využitelné jako analytické standardy.

Počítáte i s tím, že některé z látek v budoucnu 
využijí i lékárny pro přípravu magistraliter?

S takovou eventualitou nepočítáme, protože není v soula-
du s legislativními normami ani s našimi představami. Cesta 
reálného léčiva je dlouhá a je prováděna velmi zodpovědně, 
nikdy nelze provádět přímý transfer od univerzitního pracovi-
ště k lékárně, to by bylo opravdu nepatřičné. Ale podle hesla 
„štěstí přeje připraveným“ se může stát, že se pacienti jednou 
v lékárně setkají s výsledky naší práce právě v této oblasti.

Mgr. Eva Presová
Edukafarm, Praha 
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Antikoagulační terapie patří s ohledem na mortalitu trombózy a embolie ke klíčovým oblastem moderní 
farmakoterapie. Antikoagulancia a další léky ovlivňující krevní srážení patří k nejvíce předepisovaným 
lékům jak na interních odděleních, tak na pracovištích chirurgických oborů. Současná medicína navíc 
disponuje rozmanitými a velmi účinnými látkami, které lze u nemocných s přítomností nebo rizikem 
trombózy aplikovat. Určitým problémem však někdy bývá obava lékařů z nežádoucích účinků, které 
mohou být velmi závažné. Knížka kolektivu klinických farmaceutů je vynikající praktickou příručkou pro 
lékaře velkého spektra odborností – je dostatečně podrobná, ale přitom velmi stručná a má šanci dát 
lékaři jistotu při preskripci.
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