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зв’язках живих організмів присутні комплексні сполу-
ки деяких металів, зокрема, Fe, Cu, Mg, Mn, Mo, Co з 
білками, вітамінами та іншими речовинами, які вико-
нують специфічні функції в обміні речовин�� Утворені 
лікарськими речовинами і антидотами стабільні спо-
луки називають хелатними комплексами (наприклад, 
комплекс унітіолу з миш’яком або тетацин-кальцію зі 
свинцем)�� У процесі пізнавання і фіксації лікарських 
речовин на фізіологічно важливих структурах най-
частіше встановлюються оборотні зв’язки (водневі, 
іонні, Ван-дер-ваальсові та ін��) [17]��

Водневі зв’язки утворюються в результаті диполь-
дипольної взаємодії�� Це особливий вид трьохцентрово-
го хімічного зв’язку, в якому центральний атом водню, 
з’єднаний ковалентним зв’язком з електронегативним 
атомом, утворює додатковий зв’язок з атомом, що має 
спрямований напрям уздовж лінії зв’язку, утворюючи не-
поділену електронну пару [4]��

Важливу роль в механізмі дії лікарських препаратів 
грають іонні зв’язки, в основі яких лежить електростатич-
на взаємодія іонів�� Між сусідніми молекулами діють до-
сить слабкі сили тяжіння�� Ці сили називають силами Ван-
дер-ваальса�� Останні набагато слабкіше електростатичних 
сил, які діють між іонами�� Ван-дер-ваальсові сили беруть 
участь в гідрофобних взаємодіях і мають відношення до 
стабілізації конформації біополімерів і утворенні біологіч-
них мембран�� Лікарська речовина, беручи участь в гідро-
фобних взаємодіях, змінює структуру мембран і відповід-
ні біохімічні і біофізичні процеси�� Взаємодія лікарських 
речовин з рецепторами характеризується більшою спорід-
неністю і специфічністю�� Це стосується впливу похідних 
пурину на пуринергічні рецептори та інгібіторів АПФ на 
ангіотензинперетворюючий фермент [15]��

Постулат Ерліха «Corpora non agunt nisi fixata» (Ліки 
не діють, поки не зв’яжуться), що викликав такі бурхливі 
суперечки за життя вченого, тепер ні в кого не викликає 
сумніву�� Звичайно, є певні лікарські речовини, які діють 
за інших механізмів, проте ефекти переважної більшості з 
них пов’язані з фізико-хімічними взаємодіями між моле-
кулами лікарської речовини і специфічними молекулами, 
їхніми частинами або молекулярними комплексами живо-
го організму, тобто частинами рецепторів, що взаємодіють 
та розпізнають��

Взаємодію між молекулами лікарських речовин і ре-
цепторами слід розглядати як пристосування їх форм і 
розподілу зарядів�� Подібні зміни викликають активацію 
комплексу ліганда з рецептором і мають значення в пер-
винній фармакологічній реакції�� Разом з тим між деяки-
ми рецепторами може існувати функціональна взаємодія, 
наприклад, між серотоніновими рецепторами 5-НТ-1А та 
5-НТ-2А�� Хронічне лікування антидепресантами, блока-
торами зворотнього захоплення серотоніну, веде до пони-
ження функції пресинаптичних 5-НТ-1А рецепторів�� Але 
при цьому впливі внаслідок взаємодії між рецепторами 
посилюється функція 5-НТ-2А рецепторів, що веде до 
розвитку інших патологій поведінки хворого [9]��

Існують наступні типи взаємодії: при сполученні 
молекул лікарської речовини і рецептора відбувають-
ся зміни їх просторової орієнтації, перерозподіл елек-
тростатичних сил та ін�� В результаті цього відбуваєть-
ся активація біологічної молекули, що веде до змін в 
середовищі, яке оточує рецептор (біофаза), і, в решті 
решт, призводить до ефекту�� Поняттям «біофаза» ко-
ристуються при позначенні біологічних субстратів, які 
перебувають в безпосередній близькості з рецептором, 
його своєрідне «навколишнє середовище», що відіграє 
роль буфера між лікарським агентом і рецептором і 
значною мірою визначає характер стимулу, який ви-
никає в ньому�� До складу рецепторів входить полімер-
на молекула як носій біологічної специфічності і як 
конформаційно рухлива структура, здатна за рахунок 
зміни конформації перетворити молекулярний сигнал 
у біохімічну реакцію��

Як правило, в рецепторних системах фізіологічно ак-
тивних речовин можна виділити три частини:

1) частину, відповідальну за розпізнавання і зв’язування 
низькомолекулярної сполуки (ліганда);

2) частину, відповідальну за передачу молекулярного 
сигналу на ефекторну систему; її називають трансдуктор;

3) частину, відповідальну за виникнення біохімічних 
змін у клітині (фермент, що каталізує утворення вторин-
ного посередника, іонний канал) – її називають ефектор��

Виділяють кілька етапів взаємодії лікарської речовини 
з рецепторами від моменту введення до фармакологічного 
ефекту [2, 12]��

1-й етап. Після введення лікарської речовини в сере-
довищі, яке оточує рецептори, тобто в біофазі, створюєть-
ся його певна концентрація, що залежить як від власти-
востей фармакологічного агента (розчинність, полярність, 
здатність до дисоціації, просторова орієнтація і та ін��) і 
рецептора (кількість, розташування, поріг активації та 
ін��), так і від властивостей біофази, від шляхів введення та 
обраної лікарської форми��

2-й етап. Власне взаємодія молекул лікарської речо-
вини і рецептора, їх взаємозміни, ступінь яких залежить 
від внутрішньої активності комплексу лікарського речо-
вини з рецептором�� Цей етап завершується формуванням 
так званого стимулу��

3-й етап. Поява стимулу є пусковим механізмом у 
формуванні конкретного фармакологічного ефекту, який 
є немов зовнішнім боком стимулу�� Відносини між стиму-
лом і ефектом можуть бути лінійними, нелінійними, згід-
но із законом «все або нічого» та ін��

Рецептори забезпечують передачу сигналу з зовніш-
нього середовища всередину клітини і його трансформа-
цію в реакцію потрібної клітини в потрібний час�� Влас-
тивості рецепторів – спорідненість до ліганду, ємність, 
активність, специфічність, пластичність��

Здатність речовини зв’язуватися з рецепторами кліти-
ни називається афінітетом�� Мірою афінності слугує конс-
танта дисоціації (Kd) речовини від рецептора�� Тобто така 
його концентрація, при якій речовина зв’язує 50 % рецеп-


