
Odkrywanie nowych leków



Potencjalny lek 
b. bezpieczeństwa

Badania zwierząt 
- Odpowiednie gatunki 
- myszy transgeniczne 
-- agoniści/antagoniści 

- p/ciała 
- „antisense” 

- RNAi

Badania   
mechanizmu choroby

Badania u ludzi 
Fazy  I,II, III

Cel 
-receptor;  -kanał jonowy;  -transporter; 

-enzym;  - molekuła sygnalizacyjna

Znaleźć cząstkę wiodącą 
-znaleźć metodę automatyczną 
 -znaleźć formułę chemiczną 
-Badania molekularne

Proces odkrywania leku

Optymalizacja cząstki 
-selektywność  
-skuteczność u zwierząt 
-tolerancja: możliwe działania 
niepożądane? 
-farmakokinetyka 

Rejestracja 
nowego leku 

Wyodrębnienie „celu” i 
jego badanie Odkrywanie Rozwój 

produktu



Wyodrębnianie celu i jego badanie

• Zidentyfikowanie i określenie potrzeb medycznych (choroby)

• Zrozumienie mechanizmu molekularnego choroby

• Zidentyfikowanie „celu” terapeutycznego (czyli genu, zasadniczego 
enzymu, receptora, kanału jonowego, receptora jądrowego)

•Wykazanie, że cel jest związany z mechanizmem powstawania 
choroby i udowodnienie tego używając metod genetycznych, modeli 
zwierzęcych, molekuł działających na „cel” terapeutyczny, 
przeciwciał etc.



Source:	Thomson	Reuters	Integrity℠

Obszary terapeutyczna i liczba tzw. „celów” terapeutycznych 
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Odkrywanie
• Stworzenie testu określającego aktywność kandydatów na lek działających na cel terapeutyczny  

- in vitro (np. test enzymatyczny)
- in vivo (model zwierzęcy lub farmakodynamiczny)

• Zidentyfikowanie cząsteczki, która może działać na cel

– Wyszukiwanie cząsteczek w „bibliotece cząsteczek”

– Cząsteczki opisane w publikacjach naukowych 

– Wyszukiwanie produktów naturalnych

– Poszukiwanie na zasadzie podobieństw strukturalnych 

• Optymalizacja wybranej cząsteczki , aby udowodnić jej skuteczność w modelu zwierzęcym  

• Optymalizacja cząsteczki w celu nadania jej postaci leku i właściwych wartości 
farmakokinetycznych,

• Ocena bezpieczeństwa i stworzenie leku kandydata do badań przedklinicznych



Produkty wprowadzone na rynek 
wg pochodzenia w trakcie powstawania

 Nowe produkty w 2008 roku
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8

16

74

chemiczne
biologiczne
naturalne
inne



Rozwój

Stworzenie leku 
w postaci komercyjnej

Farmakologia kliniczna 
Badania kliniczne

Statystyka i Epidemiologia 
Zarządzanie danymi 
Systemy informatyczne 
Uslugi informacyjne

Zarejestrowanie leku i planowanie 
Wprowadzenia na rynek

Proces syntezy chemicznej

Proces produkcji biotechnologicznej

Badania oceniające 
Toksyczność

Metabolizm leku 

Farmakologia

Przed-Kliniczne

Kliniczne



Odkrywanie leku – przenikanie się różnych dyscyplin
Prawo 
patentowe

Chemia
kombinatoryczna

Synteza
Chemiczna

Chemia 
fizyczna

Fizjologia

Biochemia

DMPK

Enzymology

Immunologia

Farmakologia

Techniki
 informatyczne

Modelowanie

Fizjologia

Ocena 
bezpieczeństwa

Metabolizm

Farmakologia

Patologia
Zachowanie

Nowa
cząsteczka Własność intelektualna

Aktywność 
strukturalna

Właściwości 
farmakokinetyczne

In Vivo aktywność

Bezpie-
czeństwo

Model
cząsteczki

Farmako-

dynamika

Fizjologia

Fizjologia

Fizjologia


