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Farmakológia - definícia

Farmakológia  je veda o liekoch 

Farmakológia  je veda o interakciách molekúl tela a molekúl 
cudzorodých látok podaných do organizmu z vonkajšieho 
prostredia 



História farmakológie

1693 prvý záznam o odbore farmakológia
Samuel Dale:Pharmacologia sen Manuducto and Materiam Medicum

1800 začiatky modernej farmakológie ako vede o liekoch
- izolácia látok z prírodných zdrojov 

- testovanie liečiv na zvieratách
- syntetizovanie aktívnych molekúl v laboratóriách

1920 molekulárna farmakológia ako veda o interakciách 
molekuly liečiva a molekúl ľudského tela 

- mechanizmy účinku liečiv – receptorová teória 

- vzťah chemickej štruktúry a účinku liečiv (QSAR)
- bezpečnosť liečiv

2000 farmakogenomika a farmakogenetika
- racionálny dizajn molekúl liečiv

- génová terapia a kontrolné systémy pre liečivá

- personalizácia terapie a na mieru šité lieky
WHO, 2004KFT

FaF UK Bratislava



Liečivo

Proteínový receptor

Pacient

Farmakológia – schéma účinku liečiv

Komplex liečivo-receptor Ovplyvnenie bunky

Ovplyvnenie tkaniva

Ovplyvnenie orgánu



1878  John Langley 

- chemická štruktúra liečiva určuje jeho účinok väzbou na 

špecifický „receptor“

1905  Paul Ehrlich - demonštroval nevyhnutnosť špecifickej 

chemickej štruktúry pre liečivo 

Receptorová teória

1920 - molekulárna farmakológia ako veda o interakciách molekuly 

liečiva a molekúl ľudského tela 

- mechanizmy účinku liečiv – receptorová teória 

- vzťah chemickej štruktúry a účinku liečiv (QSAR)

WHO, 2004

1960 – QSAR - zahrňuje využitie všetkých metód výpočtovej chémie za 
účelom racionálneho dizajnu nových účinnejších a bezpečnejších 
liečiv za nižšie náklady a v kratšom čase



QSAR

WHO, 2004

steroid

zahrňuje využitie všetkých metód výpočtovej chémie za účelom 
racionálneho dizajn nových účinnejších a bezpečnejších liečiv za nižšie 
náklady a v kratšom čase

1960 – 2D-QSAR

1980 - 3D-QSAR

2000 – 3D komplex liečivo receptor



QSAR

WHO, 2004

steroid

zahrňuje využitie všetkých metód výpočtovej chémie za účelom 
racionálneho dizajn nových účinnejších a bezpečnejších liečiv za nižšie 
náklady a v kratšom čase

1960 – 2D-QSAR

1980 - 3D-QSAR

2000 – 3D komplex liečivo receptor



QSAR steroidov

Cholesterol

Testosterol 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Cholesterol.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Testosterone.svg


QSAR steroidov

Cholesterol

Testosterol 

estrogén 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Cholesterol.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Testosterone.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/dd/Estriol_v2.png


QSAR steroidov

Cholesterol

aldosterón

hydrokortizón

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Cholesterol.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Aldosterone-2D-skeletal.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Cortisol2.svg
http://lesk.cas.sk/galeria/42618


Confidential GSK 2007

Glukokortikoidy - vzťah štruktúry a účinku
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Protizápalový   Mineralokortik. Dĺžka 

účinok účinok       pôsobenia

5 0 stredná

30                 minimálna              -

30 zanedbateľný     stredná

Rang and Dale´s Pharmacology 2008
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Glukokortikoidy - vzťah štruktúry a účinku

Salter et al., 2007, Valotis a Högger, 2007   

Gluko vs mineral receptorová   
receptorová selektivita          afinita
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Molekulárna farmakológia glukokortikoidov

X-ray kryštalografia flutikazón furoátu na GR

17-a konformačný 

priestor

Biggadike K et al. EAACI 2006.
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Molekulárna farmakológia glukokortikoidov

Flutikazón furoát

Flutikazón propionát
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Molekulárna farmakológia glukokortikoidov
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Molekulárna farmakológia glukokortikoidov

Salter M et al. EAACI  2006

Flutikazón propionát

(10-10M)

Flutikazón furoát

(10-10M)

Vysoká retencia v humánnych pľucnych bunkách spôsobuje 

dlhé trvanie účinku



Je možné zo štruktúry chemickej látky predvídať jej 
biologickú aktivitu? 

1. Áno
2. Ale presné určenie biologickej aktivity musí byť 

precízne otestované



Očakávané prínosy:

 Racionálny dizajn molekúl liečiv
 Génová terapia, kmeňové bunky a kontrolné systémy 

pre liečiva
 Personalizácia terapie a na mieru šité lieky

Farmakológia v 21. storočí

+ Proteomika + Imaging + Verejné zdravotníctvo + …..

= Revolúcia v zdravotníctve

Biotechnológia Bioinformatika+ Genomika+




