
Рецепторний апарат клітин та 
механізм реалізації фармакологічних 
ефектів

1. Загальні поняття циторецепції

2. Характеристика рецепторів

3. Види дії екзогенних речовин



Що об'єднує гормональну регуляцію і 
фармакологію?

Реалізація ефектів через рецепторний 
апарат клітини!



Рецептор – білкова структура, яка  реагує на 
хімічний або фізичний сигнал і трансформує 
його в адекватну відповідь клітини. 

Рецептор гормону росту



С. Ленглі: 

рецептор - об’єкт первинної 
дії хімічних речовин в живій 
клітині.



В ендокринології та фармакології рецептор
білкова структура (іноді глікопротеїн), яка має
сайт зв’язування ліганду (гормону) та
ефекторний (активний) сайт, що зумовлює
біологічну відповідь клітини.



Ліганд, розміщений за межами клітини

Зв’язування ліганду, з рецептором

Активація вторинного месенджера 

Рецептори генетично детерміновані мобільні пластичні білкові 
структури, функціями яких є впізнавання хімічного сигналу і 
наступна його трансформація в адекватну відповідь клітин. 



Отже, біологічна відповідь на дію 
гормону або лікарського засобу виникає 
лише після його взаємодії  з 
рецептором. 



Рецептор: загальні принципи

Кількість - 2  - 100 тис.  на клітині 

Висока специфічність
Афінність (спорідненість) ліганду
Ступінь насичення 
Надлишковість експресії рецепторів
Перехресна активація



Висока специфічність 
кожен тип рецепторів характеризується унікальною тримірною 

структурою, комплементарною структурі певного ліганду



Афінність (спорідненість) ліганду 

визначає наскільки легко ліганд-
рецепторний комплекс може бути
зруйнованим.

високоафінна взаємодія ( руйнування зв’язку за 
значних змін зовнішніх умов -рН, t). 



Ступінь насичення 
кількість Г-Л комплексів 

визначається концентрацією незв’язаного гормону у крові та  

спорідненістю рецептора до цього гормону. 

не буває 100 %, оскільки навіть при максимальній біологічній   

відповіді не всі рецептори є зв’язаними з гормоном. 



Надлишковість експресії рецепторів
Перехресна активація



Закономірності ліганд-рецепторної
взаємодії поширюється і на
медикаментозно-рецепторну взаємодію.



Рецептори

І:

ІІ:

ІІІ:  активні 
 неактивні

 мембранні 
 внутрішньоклітинні

 іонотропні
 метаботропні



Іонотропні vs метаботропні рецептори

Іонотропні:   
• ліганд керовані іонні канали
• забезпечують надходження іонів
• швидка зміна мембранного потенціалу

(acetylcholine (nicotinic) and GABA)

Метаботропні:   
• після взаємодії з лігандом 

активують ефекторні системи 
клітин через G-білок

• ефекти виникають ч/з більший 
проміжок часу

• ефект сильніший

https://en.wikipedia.org/wiki/GABA


Мембранні vs внутрішньоклітинні рецептори



Мембранні vs внутрішньоклітинні рецептори



Мембранні рецептори

1. рецептори зв’язані з іонними каналами (ліганд-чутливі канали)

2. зв’язані з G-білками ( G-білок спряжені рецептори).

3. зв’язані з ферментами.

 розміщені на зовнішній поверхні
плазматичної мембрани

 взаємодіють полярні речовини

 взаємодіє більшість лікарських
речовин.



Типи мембранних рецепторів, залежно від способу передачі 
сигналу

 Ліганд-керовані 
канали

 Рецепторзв’язані 
кінази

 Рецепторзв’язана 
гуанілатциклаза

 Цитокінові 
рецептори

 G-білок-зв’язані 
рецептори



Ліганд-керовані (гормон-залежні) канали



Рецепторзв’язані кінази



Рецепторзв’язана гуанілатциклаза



Цитокінові рецептори



G-білок-зв’язані рецептори
Більше 1000 

лігандів 
використовують 
ці рецептори для 
передачі 
сигналу.

G-білок та рецептор 
є окремими 
білками

G-білки є Gs
(активуючі) та Gi
(інгібуючі)



Мол. маса = 80-90 кДа

G-білок – гетеротример, 
складається з α, β, γ-
субодиниць.

В неактивному стані 
α-субодиниця зв’язана з ГДФ

β-субодиниці Gs та Gi є 
ідентичними (Мол. м=35кДа)

α –субодиниці зумовлюють 
активуючі або інгібуючу 
здатність (Мол. м= 45 кДа 
та 41 кДа)

За участю G-білків 2 основні 
шляхи передачі сигналу:

 Аденілатциклазний
 Фосфоінозитидний



Аденілатциклазний 
шлях передачі 
сигналу:

- задіяно 5 білків 
(рецептор, G-білок, 
аденілатциклза, 
цАМФ-залежна 
протеїнкіназа, 
фосфодиестераза)



Гормон-рецепторний 
комплекс активує G-
білок. 

G-білок обмінює  ГДФ 
на ГТФ.

G-білок дисоціює на 

α-ГТФ субодиницю та 
β, γ-субодиницю 
(за наявності Mg2+).

α-ГТФ-комплекс 
активує АЦ.

α-ГТФ-комплекс за 
рахунок енергії 
гідролізу ГТФ 
реасоціацію з β, γ-
субодиницею з 
утворенням ГДФ-
форми G-білка



Каталітичний компонент АЦ –
поліпептид (мол. м = 120-150 кДа), 
має 2 SH-групи 

Регуляція активності через алостеричні 
центри низькомолекулярними 
сполуками (Mg2+, Mn2+, Ca2+, 
аденозин, форсклін)

АТФ→ цАМФ

цАМФ активує протеїнкінази

Дія цАМФ зупиняється 
фосфодиестеразами (3,5-цАМФ →5’-
АМФ)



Протеїнкіназа:

 забезпечує 
фосфорилювання 
білків перенесенням 
Рн з АТФ 

 неактивна ПК 
складається з 2-ох 
каталітичних (С2, 
мол. м 49 кДа) та 2-ох 
регуляторних (R2, 
мол.м 38 кДа) 
субодиниць

 Активна ПК - R2 + 2С. 
С-субодиниці –
каталітична активність 
(фосфорилювання 
білків)



Фосфатидилінозитольна система

Фосфоліпаза С − фермент, 
зв ’язаний з  мембраною, 

активується під 
впливом G-білку . 

PLC- розщеплює 
фосфатидилінозитол 
(компонент клітинної 
мембрани)→ДАГ+ІФ3

ІФ3 – зумовлює 
вивільнення Са2+ з 
ЕПР

ДАГ активує 
протеїнкіназу С



Отже, забезпечувати передачу сигналу у клітині 
можуть:

цАМФ

цГМФ

Са2+

ДАГ

ІФ3



Внутрішньоклітинні рецептори

 локалізовані внутрішньоклітинно

 взаємодіють з ліпофільними речовинами, які діють 
на певні ділянки ДНК, активуючи або інактивуючі 
певні гени



Рецептори

Активні (специфічні, 
функціональні) 
взаємодія екзогенних 
речовин з ними зумовлює 
фармакологічні ефекти, 
які забезпечують основну 
дію речовини 

Неактивні (неспецифічні, 
мовчазні) 
зв'язують молекули 
лікарських речовин, але при 
цьому не викликають 
фармакологічного ефекту. 

Забезпечують депонування 
лікарських речовин у 
тканинах. 



Речовини, які при взаємодії з рецепторами
викликають зміни, що приводять до біологічного
ефекту - агоністи.
Речовини, які не викликають ефекту при
взаємодії з рецепторами, але зменшують
(знижують) ефект агоніста - антагоністи.



 (Повні) агоністи - активують рецептор (біологічна відповідь: 
ендогенні і екзогенні)

 Часткові агоністи не активують рецептори з максимальною 
ефективністю (часткова біологічна відповідь)

 Зворотні агоністи знижують активність рецепторів за рахунок 
пригнічення їх конститутивної активності (негативна 
ефективність).



 Аллостеричні модулятори- взаємодіють з алостеричними
центрами рецептора, чому змінюють дію агоніста. 

Наприклад, бензодіазепіни (BZD) зв'язуються з BZD-сайтом на 
рецепторі GABAA і потенціюють ефект ендогенної GABA.



Антагоністи - блокують рецептори (пригнічують зв'язування 
агоністів): 

 конкуренті (або зворотні)  - конкурують з агоністом за 
рецептор

 незворотні антагоністи, які утворюють ковалентні зв’язки (або 
надзвичайно високі споріднені нековалентні зв’язки) з 
рецептором і повністю блокують його. Інгібітор протонної 
помпи омепразол є прикладом незворотного антагоніста. 

 Наслідки незворотного антагонізму можна повернути лише 
синтезом нових рецепторів.



Ефекти екзогенних речовин за відтворенням ефектів 
ендогенної речовини: 

Відтворення дії метаболіту.

Конкурентне гальмування дії метаболітів.

Алостерична (не конкурентна) регуляція.



Види (типи) дії лікарських речовин

Місцева дія - комплекс ефектів, що виникають на місці 
застосування лікарського засобу до всмоктування у 
загальний кровоток.

Резорбт ивна дія - сукупність ефектів, які виникають після 
всмоктування лікарських речовин у кров.

Пряма, або первинна дія - ефекти обумовлені безпосереднім 
впливом речовини на клітини органів і систем 

Непряма, або вт оринна дія - зміна функції органу зумовлена 
впливом речовини на інший орган 



Рефлект орна дія - подразнення лікарською 
речовиною рецепторів (рефлексогенних зон) одних 
органів зумовлює кінцеві ефекти з боку інших 
органів.

Загальна дія - коли лікарська речовина впливає на 
більшість органів і тканин організму 

Вибіркова (селективна) дія - ефект виявляється з 
боку певних структур або органів 



Головна дія - бажаний з терапевтичної точки зору 
ефект

Зворот на дія - коли лікарські речовини викликають 
зміни в організмі, які безслідно зникають через 
проміжок часу 

Незворот на дія - коли лікарські речовини руйнують 
клітини організму 



Побічна дія

місцева рефлекторна дисбактеріоз



Токсична дія

Загальна Місцева

Токсична дія

ембріотоксична тератогенна канцерогенна


