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Φαρμακοκινητική 

Χορήγηση φαρμάκου 

Κατανομή  
Συγκέντρωση 

στο σημείο 
δράσης 

Φαρμακοδυναμική 

Απέκκριση Μεταβολισμός 

Δύο κύριες όψεις της φαρμακολογίας: 

Φαρμακοκινητική & Φαρμακοδυναμική 

Πως φτάνει το 

φάρμακο 

στο σημείο δράσης  

Τί κάνει το φάρμακο 

αφού φτάσει 

στο σημείο δράσης 



Πώς δρουν τα φάρμακα? 

Δράση 
φαρμάκων 

Διέγερση 

Καταστολή 

Υποκατάσταση 

Κυτταροτοξική 
δράση 



Οι 4 τρόποι δράσης φαρμάκων 

Δράση 
φαρμάκω

ν 

Διέγερση 

Καταστολή 

Υποκατάσταση 

Κυτταροτοξική 
δράση 

Μηχανισμός δράσης;;; 



Φαρμακοδυναμική 

Υποδοχείς 
Καμπύλες δόσης-
αποτέλεσματος 

Αγωνιστές, 
ανταγωνιστές 

Μηχανισμούς 
σηματοδότησης 

Ρύθμιση 
υποδοχέων 

Βασικές αρχές της φαρμακοδυναμικής 



Φάρμακο-υποδοχέας = κλειδί-κλειδαριά 

 

 Το πρόσδεμα = ορμόνη ή νευροδιαβιβαστής (το 
«κλειδί»)  συνδέεται με ειδικούς υποδοχείς (η 
«κλειδαριά»)  

 

 Αγωνιστές ενισχύουν τη δράση των υποδοχέων 
– φάρμακα τα οποία μιμούνται ενδογενείς 
ορμόνες & νευροδιαβιβαστές 

 Αυτά τα φάρμακα «σπάνε τον κωδικό της 
κλειδαριάς»    “pick the lock” 

 

 Ανταγωνιστές αναστέλλουν τη δράση των 
υποδοχέων- φάρμακα τα οποία προσδένουν 
στους υποδοχείς αλλα δεν ασκούν καμία 
δράση 

 Αυτά τα φάρμακα αποτρέπουν την πρόσδεση 
της ορμόνης/ του νευροδιαβιβαστή στον 
υποδοχέα 

Ehrlich(1908) 



Ο χρόνος ζωής των φαρμάκων 

Absorption 

Απορρόφηση 

Distribution 

Κατανομή 

Metabolism 

Μεταβολισμός  

Elimination 

Απέκκριση 

Φαρμακοκινητική= 
Βιοδιάθεση 

A 
D 
M 
E 



Φαρμακοκινητική 



Όγκος Κατανομής 

• Vd = Όγκος Κατανομής 

 

• Μετρά τον χώρος στο σώμα που είναι διαθέσιμος για ένα φάρμακο 

 

  Vd =            ποσότητα του φαρμάκου 

C* 

*C= Συγκέντρωση σε αίμα, πλάσμα or ή νερό (σε μη συνδεδεμένα με πρωτεΐνες) 



Όγκος Κατανομής 



Η έννοια της μισής ζωής 



Περιοχή κάτω από την καμπύλη 

Συγκέντρωσης (AUC) 

= Βιοδιαθεσιμότητα ενός φαρμάκου: AUC(route)/AUC(IV) 



Επίτευξη σταθερής κατάστασης σε 

επαναλαμβανόμενη δόση φαρμάκου 
~ 5 μισές ζωές 

Καθορίζει το 

θεραπευτικό 

σχήμα 









Αφαίρεση apo(B) 







Φαρμακολογικά Ζητήματα 
 

 

 

• Τι συμβαίνει με τα ήδη υπάρχοντα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής 

• Αν υπάρχει διαφοροποίηση της έκφρασης των υποδοχέων, αν μια 

ουσία εκφράζεται λόγω μετάλαξης στο σώμα 






