
Mechanizmy działania leków



Dlaczego jest ważne jak działają leki?

• Zarejestrowane i niezarejestrowane wskazania

• Interakcje z innymi lekami

• Działania niepożądane i przeciwskazania

Ponieważ można zapamiętać:



• Pozwala zrozumieć nowe schematy podawania leków

• Pozwala zrozumieć nowe wskazania dla leków

• pozwala zrozumieć wątpliwości dotyczące korzyści versus ryzyko 

Pomaga to w ocenie literatury medycznej:

Dlaczego jest ważne jak działają leki?



Pacjent ma większe zaufanie do terapii jeśli jest poinformowany 
w jaki sposób lek wpływa na leczenie jego choroby

Pomaga to w relacji lekarz – pacjent:

A jeśli rozumie w jaki sposób działa lek jest 
częściej aktywny w walce z chorobą

Dlaczego jest ważne jak działają leki?



Jak leki działają?

• Niektóre są antagonistami, blokują lub hamują białka

• Niektóre aktywują białka

• Niektóre maja niekonwencjonalny mechanizm działania

Większość leków działa poprzez interakcję z białkami
endogennymi:



Jak leki anatagonizują, blokują                               
lub hamują endogenne białka? 

• Antagoniści Receptorów Powierzchniowych

• Antagoniści Receptorów Jądrowych 

• Inhibitory enzymów

• Blokery kanałów jonowych 

• Inhibitory transportu

• Inhibitory Sygnału Transdukcji Białek



Jak leki działają poprzez antagonizowanie  
receptora powierzchniowego?

Błona komórkowa

Niezwiązany aktywator (agonista) receptora

Nieaktywny receptor powierzchowny komórki

Przestrzeń 
pozakomórkowa

Przestrzeń 
wewnątrzkomórkowa



Błona komórkowa

związany aktywator wewnętrzny (agonista) receptora

Aktywny receptor powierzchniowy

Przestrzeń 
pozakomórkowa

Przestrzeń 
wewnątrzkomórkowa

Odpowiedź komórkowa

Jak leki działają poprzez antagonizowanie  
receptora powierzchniowego?



Błona komórkowa

Usunięty aktywator wewnętrzny (agonista)  receptora

Nieaktywny receptor powierzchniowy

Przestrzeń 
pozakomórkowa

Przestrzeń 
wewnątrzkomórkowa

związany antagonista receptora (lek)

Jak leki działają poprzez antagonizowanie  
receptora powierzchniowego?



Czy leki antagonizujące receptory 
powierzchniowe są  

użyteczne w praktyce klinicznej? 

•  Leki blokujące receptor angiotensyny (ARBs) nadciśnienie tętnicze, 
Niewydolność serca, przewlekła niewydolność nerek
(losartan [Cozaar®]; valsartan [Diovan®])

• Leki blokujące receptory beta dusznica bolesna, zawał m. sercowego, 
Niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, 
(propranolol [Inderal®]; atenolol [Tenormin®])

Przykłady:



Jak działają leki poprzez antagonizowanie  
 receptorów jądrowych?  

Niezwiązany aktywator wewnętrzny
(agonista) receptora jądrowego

Nieaktywny receptor jadrowy
w cytosolu

Przestrzeń 
wewnatrzkomórkowa

Jądro

DNA

Nieaktywny receptor jądrowy
w jądrze



Przestrzeń 
wewnątrzkomórkowa

Jądro

DNA

modulacja
transkrypcji

Aktywny receptor jądrowy

Związany aktywator wewnętrzny
(agonista) receptora jądrowego

Jak działają leki poprzez antagonizowanie  
 receptorów jądrowych?  



Uwolniony aktywator wewnetrzny
(agonista) receptora jądrowego

Przestrzeń 
wewnątrzkomórkowa

Jądro

DNA

Związany antagonista 
receptora (lek)

Nieaktywny receptor jądrowy 
w cytosolu

Nieaktywny receptor jądrowy 
w jadrze

Jak działają leki poprzez antagonizowanie  
 receptorów jądrowych?  



Czy leki antagonizujące receptory jądrowe są  
użyteczne w praktyce klinicznej? 

• Antagonista receptora dla mineralokortykoidów – obrzęk w przebiegu 
marskości wątroby i niewydolności serca (spironolacton [Aldactone®])

• Antagonista receptora estrogenowego – profilaktyka i leczenie 
raka piersi(tamoxifen [Nolvadex®])

Przykłady:



Jak działają leki hamujące enzymy?

Aktywny enzym

Substrat Produkt

Funkcje
komórki



Nieaktywny enzym

Substrat
związany inhibitor 

enzymu (lek)

Jak działają leki hamujące enzymy?



Czy leki hamujące enzymy są  
użyteczne w praktyce klinicznej? 

• Inhibitory Cyclooxygenazy – leki przeciwbólowe,
 (aspiryna; ibuprofen [Motrin®])

Przykłady:

• inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę  
Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, 
chronic przewlekła niewydolność nerek
(kaptopril [Capoten®]; ramipril [Altace®])

• Inhibitory reduktazy HMG-CoA – hipercholesterolemia
(atorvastatyna [Lipitor®]; pravastatyna [Pravachol®])



Jak działają leki poprzez blokowanie kanałów 
jonowych?  

Otwarty kanał jonowy

Przestrzeń 
wewnątrzkomórkowa

Ions (e.g., Ca++, Na+, K+)

[Ions]

odpowiedź komórkowa



Zablokowany kanał jonowy

Przestrzeń 
wewnątrzkomórkowa

Ions (e.g., Ca++, Na+)

Lek który blokuje kanały jonowe

Ions (e.g., K+)

Jak działają leki poprzez blokowanie kanałów 
jonowych?  



Czy leki blokujące kanały jonowe są  
użyteczne w praktyce klinicznej? 

• Leki blokujące kanały wapniowe -  dusznica bolesna
 i nadciśnienie tętnicze
(amlodypina [Norvasc®]; diltiazem [Cardizem®])
• leki blokujace kanały sodowe – arytmie serca 
•(lidokaina [Xylocaine®]; amiodaron [Cordarone®])

Przykłady:



Jak działają leki hamujące systemy transportowe 
przez błonę komórkową?

Aktywny transporter

Przestrzeń
wewnątrzkomórkowa

Membrane Impermeable Solute

Odpowiedź komórkowa

Membrane Impermeable Solute



nieaktywny transporter

Przestrzeń 
wewnątrzkomórkowa

Membrane 
Impermeable Solute

Membrane 
Impermeable Solute

Lek hamujący transporter

Jak działają leki hamujące systemy transportowe 
przez błonę komórkową?



Czy leki blokujące systemy transportowe są 
użyteczne w praktyce klinicznej? 

• Selektywne Inhibitory Wychwytu Zwrotnego Serotoniny 
depresja (fluoxetyna [Prozac®]; fluvoxamina [Luvox®])

• Inhibitory transportera  Na-2Cl-K ( Diuretyki pętlowe) 
w komórkach  nabłonka nerki w celu zwiększenia wydalania
 moczu i sodu w leczeniu obrzęków
(furosemid [Lasix®]; bumetanid [Bumex®])

Przykłady:



Jak działają leki hamujące białka  
odpowiedzialne za transdukcję sygnału? 

(często współdziałają z inhibitorami enzymów)

Błona komórkowa

Związany aktywator wewnętrzny (agonista) receptora

Aktywny receptor powierzchniowy

Przestrzeń 
zewnątrzkomórkowa

Przestrzeń
wewnątrzkomórkowa

Odpowiedź komórkowa

Białka wielosygnałowej transdukcji
 (każde jest potencjalnym celem leku)



Jak działają leki hamujące białka  
odpowiedzialne za transdukcję sygnału? 

(często współdziałają z inhibitorami enzymów)

Cell Membrane

Związany aktywator endogenny (agonista) receptora

Aktywny receptor powierzchniowy

Przestrzeń
zewnątrzkomórkowa

Przestrzeń 
wewnątrzkomórkowa

Blokada lub wzmocnienie
Ścieżki sygnału transdukcji przez lek



• Inhibitory kinazy tyrozynowej – przewlekła białaczka mielocytarna
(imatinib [Gleevec®])
• inhibitory fosfodiesterazy typu 5   zaburzenia erekcji erectile dysfnction
(sildenafil [Viagra®])
• aktualnie bardzo popularna ścieżka rozwojowa leków

Czy leki hamujące białka odpowiedzialne za transdukcję 
sygnału są przydatne w praktyce klinicznej?

Przykłady:



Jak działają leki poprzez aktywacje protein 
endogennych? 

• Agoniści receptorów powierzchniowych 

• Agoniści receptorów jądrowych

• Aktywatory enzymów 

• Otwieracze kanałów jonowych 



Jak działają leki, które aktywują receptory 
powierzchniowe? 

Błona komórkowa Nieaktywny receptor powierzchniowy

Przestrzeń
zewnątrzkomórkowa

Przestrzeń
wewnątrzkomórkowa



Jak działają leki, które aktywują receptory 
powierzchniowe? 

Błona komórkowa Aktywny receptor powierzchniowy

Przestrzeń
zewnątrzkomórkowa

Przestrzeń
wewnątrzkomórkowa

Związany exogenny agonista receptora (lek)

Odpowiedź komórkowa



•Agonista Adrenoceptora Alpha1-wydzielina w nosie
(oxymetazolina [Afrin®]; phenylephryna [Neosynephrine®])

Przykłady:

• Agonista receptorów opioidowych znieczulenie
(morphina; meperidine [Demerol®])

Czy leki, które aktywują receptory 
powierzchniowe są przydatne w praktyce 

klinicznej?



Jak działają leki, które aktywują receptory 
jądrowe? 

Nieaktywny receptor jądrowy
w cytozolu

Przestrzeń 
wewnątrzkomórkowa

Jądro

DNA

Nieaktywny receptor jądrowy 
w jądrze



Przestrzeń
Wewnątrzkomórkowa

Jądro

DNA

Modulacja 
Transkrypcji 

Aktywny receptor jądrowy
Związany egzogenny agonista 

receptora (lek)

Jak działają leki, które aktywują receptory 
jądrowe? 



• agonista receptora estrogenowego  terapia hormonozastępcza 
u kobiet po menopauzie  
(koniugowane estrogeny [Premarin®])

• agonista receptora glikokortykoidowego - zmiany zapalne
(hydrokortizon[Cortef®]; dexamethazon [Decadron®])

Czy leki, które aktywują receptory jądrowe          
są przydatne w praktyce klinicznej?

Przykłady:



Jak działają leki, które aktywują enzymy? 

Nieaktywny enzym

Substrat



Aktywny enzym

Substrat Produkt

Funkcje komórkowe

Aktywator enzymu 
(lek)

Jak działają leki, które aktywują enzymy? 



Czy leki, które aktywują enzymy   
są przydatne w praktyce klinicznej?

• Aktywatory cyklazy guanylylowej -  dusznica bolesna
(nitrogliceryna; isosorbid dwuazotowy [Isordil®])
• Reaktywatory  cholinesterazy – leczenie zatruć gazem musztardowym                         
lub pestycydami (fosfór organiczny)
• (pralidoxime [Protopam®])

Przykłady:



Jak działają leki otwierające kanały jonowe?   

Zamknięty kanał jonowy

Przestrzeń 
wewnątrzkomórkowa

Ions (e.g., Ca++, Na+)

Ions (e.g., K+)

Miejsce wiązania kanału jonowego



Otwarty kanał jonowy

Przestrzeń
wewnątrzkomórkowa

Ions (e.g., Ca++, Na+, K+)

[Ions]

Odpowiedź komórkowa

Lek który otwiera kanał jonowy

Jak działają leki otwierające kanały jonowe?   



Czy leki otwierające kanały jonowe                         
są przydatne w praktyce klinicznej?

• „otwieracze” kanału potasowego – na porost włosów                                 
(minoxidil [Rogaine®])
• „GABAAC”otwieracze „ kanału chlorowego                                                
Stosowane w napadach lękowych,
(alprazolam[Xanax®]; midazolam [Versed®])

Przykłady:



Jak działają leki, które maja niekonwencjonalny 
sposób działania?    

• zakłócające strukturę białek

• leki, które są enzymami

• leki, które łączą się kowalencyjnie do dużych molekuł
 
• leki, które reagują chemicznie z małymi molekułami
 
• leki , które wiążą wolne molekuły lub atomy 



• leki, które są odżywkami

• leki, które działają poprzez swoje własności fizyczne

• leki, które działają poprzez mechanizm „antisense”

• leki, które są antygenami

• leki z nieznanym mechanizmem działania

Jak działają leki, które maja niekonwencjonalny 
sposób działania?    



• alkaloidy Vinca - rak
(vinkrystyna  [Oncovin®]; vinblastyna [Velban®])

• kolchicyna – dna moczanowa

Leki zakłócające strukturę białek

Przykłady:



Leki enzymy

• Terapia trombolityczna w ostrym zawale m. sercowego 
(alteplase [Activase®])

Przykłady:



Leki łączące się kowalentnie z dużymi 
cząsteczkami

• leki alkilujące DNA w leczeniu nowotworów
(cyclophosphamide  [Cytoxan®]; chlorambucil [Leukeran®])

Przykłady:



Leki, które chemicznie reagują                                    
z małymi molekułami

• leki neutralizujące odczyn kwaśny w żołądku
(produkty zawierające: Al(OH)3, Mg(OH)2 or CaCO3)

Przykłady:



Leki wiążące wolne molekuły lub atomy

• leki sekwestrujące kwasy żółciowe - hipercholesterolemia
(cholestyramine [Questran®])
• leki chelatujące – zatrucia metalami ciężkimi
(dimercaprol; penicillamine)
• białka wiążące TNF-α –reumatoidalne zapalenie stawów
(infliximab [Remicade®]; etanercept [Enbrel®])

Przykłady:



Leki odżywki

• Witaminy, minerały, lipidy, węglowodany, aminokwasy

Przykłady:



Leki działające poprzez własności fizyczne

• środki przeczyszczające  - zaparcia
(psyllium [Metamucil®]; polycarbophil [Fibercon®]

• osmotyczne środki moczopędne  - obrzęki                                            
(mannitol)

Przykłady:



Leki działające poprzez mechanizm „antisense”

• antisense deoxyoligonukleotydy- zapalenie tęczówki 
wirusem cytomegalowirus u pacjentów z AIDS 
(fomivirsen [Vitravene®] 

• aktualnie bardzo popularna ścieżka rozwojowa leków

Przykłady:



Czy są leki będące antygenami?

• Szczepionki

Przykłady:



Czy są takie leki, których mechanizmu  
działania nie znamy?  

•  wziewne anestetyki do znieczulenia ogólnego
(Isoflurane [Forane®]; Sevoflurane [Ultane®]

Przykłady:



            

Znajomość mechanizmu działania leków pozwala:  

lekarzowi łatwiej zapamiętać wskazania i przeciwskazania dla leków,      
a także ostrzeżenia przed potencjalną interakcją przepisywanych leków

Pacjentowi pozwala na zrozumienie jak lek wpłynie na  leczenie jego 
choroby oraz zwiększa jego motywację do przyjmowania leczenia 
regularnie 

  Podsumowanie


