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Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

Študijný program: Farmácia, päťročný magisterský študijný program 

Názov predmetu: Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv 

Zaradenie predmetu: povinne voliteľný 

Odporúčané  farmaceutická chémia (1), farmakológia a toxikológia (1),  

prerekvizity: klinická farmakológia a farmakoterapia (1) 

Rozsah: 3h (2P/1S/0C) týždenne 

Semester: 4. akademický rok, LSskrátený na 10 týždňov 

Počet kreditov: 4 

Limit: 10-15 študentov s dobrým prospechom (prednosť majú študenti 

s lepším váženým študijným priemerom určeným podľa pravidiel 

študijného poriadku FaF UK) 

Zabezpečuje: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. 

Jazyk predmetu: slovenský (anglický) 

Literatúra: 

M. Boroujerdi: Pharmacokinetics: Principles and Applications, McGraw-Hill, New York, NY, 

U.S.A., 2002. 

M. Boroujerdi: Pharmacokinetics and Toxicokinetics, CRC Press, Boca Raton, FL, U.S.A. 2015. 

M. Dostálek a kol.: Farmakokinetika, Grada, Praha, ČR, 2006. 

I. Janků: Farmakokinetické základy dávkování léků, 1. vyd.,Avicenum, Praha, ČR, 1986. 

E. H. Kerns, L. Di: Drug-like Properties: Concepts, Structure Design and Methods, Elsevier, 

Burlington, MA, U.S.A., 2008. 

G. Keserü, D. C. Swinney: Thermodynamics and Kinetics of Drug Binding, Vol. 65, Séria: 

Methods and Principles in Medicinal Chemistry, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Nemecko, 

2015. 

G. L. Patrick: An Introduction to Medicinal Chemistry, 5th Ed., Oxford University Press, 

Oxford, UK, 2013. 

M. Remko: Molekulové modelovanie, Slovak Academic Press, Bratislava, SR, 2000.  
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Spôsob hodnotenia: 

priebežné:     písomné testy na seminároch 

záverečná skúška:     písomný testa doplňujúca ústna skúška 
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hodnotenie:     bodovací systém 

Sylaby prednášok (2h): 

1. Fenomenologický pohľad napohyba osud liečiva v organizme.Základné pojmy a veličiny 

popisujúce transport látok v organizme. Súvis medzi dávkou liečiva, koncentráciou v mieste 

účinku a biologickou odpoveďou. Aktívny a pasívny transport a fyzikálnochemické vlastnosti 

molekúl.Absorpcia, distribúcia, metabolizmus a exkrécia liečiv v organizme. 

2. Farmakokinetické modely distribúcie liečiva I.Kinetika chemických reakcií; lineárne a 

nelineárne farmakokinetické modely; nelineárna Michaelis-Mentenovej kinetika; 

kompartmentové modely distribúcie liečiva:jednokompartmentový model s intravenóznym a 

perorálnym podaním. 

3. Farmakokinetické modely distribúcie liečiva II. Lineárny dvojkompartmentový model s 

intravenóznym a perorálnym podaním.Nelineárny dvojkompartmentový model s 

intravenóznym a perorálnym podaním.Analytické a numerické metódy riešenia. 

4. Kinetické modely účinku liečiva.Analýza experimentálnych dát dávka - biologická 

odpoveď pomocou modelov mechanizmu účinku; Guldberg-Waageov zákon účinku 

hmotnosti; Langmuirova adsorpčná izoterma; modely enzýmovejkinetiky; kompetitívny 

antagonizmus a dualizmus,nekompetitívny antagonizmus; parametre určujúce aktivitu 

liečiva. 

5. Kinetika pôsobenia liečiva na farmakologický cieľ. Farmakokineticko-

farmakodynamickéin silico modelovanie; spojenie Emaxfarmakodynamických a 

kompartmentovýchfarmakokinetickýchmodelov účinku liečiva. 

6. Farmakokinetika založená na fyziológiiľudského tela.Fyziologickémodely: voľba 

kompartmentov a prepojení; zostavenie transportných rovníc;Laplaceova transformácia, 

aproximatívne a numerické metódy riešenia (Berkeley Madonna, NONMEM). 

7. Fyzikálnochemické základy farmakokinetiky.Základné a vedľajšie fyzikálnochemické 

vlastnosti látok podobných liečivám,rozpustnosť vo vode a v lipidoch, acidobázické 

vlastnosti, väzba na proteíny; metódy odhadu biodostupnosti látok; súvislosť medzi 

kinetickými parametrami a štruktúrou chemickej látky. 

8. Molekulová štruktúra a farmakokinetické parametre. Odhad parametrov kinetických 

modelov pomocou fyzikálnochemických vlastností látok; stratégie optimalizácie 

fyzikálnochemických vlastnostípomocouobmeny chemickej štruktúry látky;metódy výpočtu 

fyzikálnochemickýchvlastností a molekulových deskriptorov. 

9. Metódy predpovedania a optimalizácie transportných vlastností látok. Kvantitatívne 

vzťahy štruktúra- vlastnosti (QSPR),QSPR modely pre odhad transportných parametrov, 

korelačné modely, výber molekulových deskriptorov; genetické algoritmy, strojové učenie a 
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neurónové siete;optimalizáciastabilityliečivv krvnej plazmeprostredníctvom obmeny 

chemickej štruktúry. 

10. Optimalizácia a interpretácia biologických testov. Hodnoteniein 

vitroskríningu,interpretácias prihliadnutím na ADME vlastnosti látok; optimalizácia testov pre 

látky málo rozpustné vo vode; možnosti nahradenia farmakokinetického testovania na 

zvieratách použitím umelých tkanív. 

Sylaby seminárov (1h): 

1. Farmakokinetické modely distribúcie liečiva I.Kompartmentové modely distribúcie 

liečiva: príklad lineárneho jednokompartmentového modelu s intravenóznym a perorálnym 

podaním. Analytické riešenie, numerické modelovanie a analýza kriviek c(t).   

2. Farmakokinetické modely distribúcie liečiva II. Kompartmentové modely distribúcie 

liečiva: príklad lineárneho dvojkompartmentového modelu s intravenóznym a perorálnym 

podaním. Analytické riešenie, numerické modelovanie a analýza kriviek c(t).   

3. Farmakokinetické modely distribúcie liečiva III. Kompartmentové modely distribúcie 

liečiva: príklad nelineárneho dvojkompartmentového modelu s intravenóznym a perorálnym 

podaním. Analytické riešenie, numerické modelovanie a analýza kriviek c(t). Výpočet 

dávkovania. 

4. Kinetika pôsobenia liečiva na farmakologický cieľ. Farmakokineticko-

farmakodynamické in silico modelovanie. Príklady spojenia kompartmentových kinetických 

modelov transportu a farmakodynamických modelov účinku liečiva. Priebežný test I. 

5. Farmakokinetika založená na fyziológii ľudského tela I. Fyziologické modely: príklady 

voľby kompartmentov a prepojení; zostavenie transportných rovníc pre modelový systém.  

6. Farmakokinetika založená na fyziológii ľudského tela II. Aproximatívne a numerické 

metódy riešenia fyziologických farmakokinetických modelov: riešenie modelového systému 

pomocou simulačných programovBerkeley Madonna a NONMEM. 

7. Fyzikálnochemické základy farmakokinetiky. Výpočet fyzikálnochemických vlastností z 

molekulovej štruktúry vybraného liečiva pomocou softwarových balíkov Cerius a 

Insight.Deskriptory transportných vlastností látok. 

8. Molekulová štruktúra a farmakokinetické parametre. Odhad parametrov kinetických 

modelov pomocou fyzikálnochemických vlastností látok; určenie parametrov lineárneho 

dvojkompartmentového modelu pre vybrané liečivo. Odhad rýchlostných konštánt a 

empirických parametrov ADME procesov. 

9. Metódy predpovedania a optimalizácie transportných vlastností látok. Kvantitatívne 

vzťahy štruktúra - vlastnosti (QSPR),príklady QSPR modelov transportných vlastností látok. 



4 

 

Optimalizácia molekulovej štruktúry vybraného liečiva na zvýšenie stability v krvnej plazme. 

Priebežný test II. 

10. Interpretácia biologického testovania látok. Hodnotenie dát in vitro skríningu vybranej 

série bioaktívnych látok s prihliadnutím na ADME vlastnosti. Vyhodnotenie seminárov. 

 


