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торів�� Чим менше Kd, тим більше аффінним до рецепто-
ра є лікарська речовина�� Афінність обумовлена тим, що 
просторова конфігурація ліків може нагадувати конфігу-
рацію ендогенного ліганда цього рецептора�� Внутрішнь-
ою активністю називають здатність лікарської речовини 
викликати активацію рецептора��

Залежно від величини внутрішньої активності і від 
того, активують або блокують лікарські речовини ре-
цептори, виділяють три класи лікарських речовин [5]:

1) агоністи лікарських речовин або міметики (від 
грец�� Agonistes – суперник; mimeomai – наслідувати) 
– речовини, які, зв’язуючись з рецепторами, здатні їх 
активувати, що викликає розвиток характерної фар-
макоміметичної відповіді для даного типу рецепторів, 
викликають відповідь при зв’язуванні з рецептором 
і за своєю дією подібні до дії з ендогенними медіато-
рами�� Вважають, що внутрішня активність у агоністів 
дорівнює 1,0�� Вони викликають повну відповідь ткани-
ни�� Більшість агоністів лікарських препаратів приєдну-
ються до зв’язуючої агоністичної ділянки, стимулюючи 
розвиток ефекту�� Деякі агоністи лікарських речовин 
зв’язуються з алостеричною ділянкою рецептору, збіль-
шуючи здатність ендогенного агоніста зв’язуватися з 
рецептором і стимулювати його�� Прикладом агоністів 
можуть бути ліганди альфа 1β -адренорецепторів для 
лікування риніту (оксиметазолін; фенілефрин) або лі-
ганди опіатних рецепторів для аналгезії (морфін; мепе-
ридин)��

2) антагоністи лікарських речовин або блокатори 
(від грец�� Antagonisma – суперництво, протиборство) 
– це лікарські речовини, які зв’язуються з рецепторами, 
але не викликають їх активації�� Їх внутрішня активність 
дорівнює нулю)�� Вони викликають інгібуючу дію ендо-
генних медіаторів завдяки блокування їх зв’язування з 
рецепторами�� Антагоністи екранують циторецептори 
і перешкоджають розвитку відповіді при дії ендоген-
них агоністів�� Найбільш вивчені антагоністи, які взає-
модіють з рецепторами вегетативної нервової системи�� 
Більшість антагоністів приєднуються до зв’язуючої ді-
лянки рецептора і стерично запобігають зв’язуванню 
ендогенного агоніста�� Однак антагоністи можуть 
зв’язуватися з алостерічними ділянками, що також 
може призводити до витіснення ендогенного агоніста 
з його зв’язку з рецептором�� При зв’язуванні молекул 
антагоністів з рецепторами ендогенні ліганди не мо-
жуть зв’язатися з рецептором і не спроможні виклика-
ти фізіологічний ефект�� Багато антагоністів рецепторів 
являють собою лікарські речовини, які мають важливе 
клінічне значення�� До блокаторів ангіотензинових ре-
цепторів, ефективних для лікування підвищеного ар-
теріального тиску, серцевої недостатності, хронічної 
ниркової недостатності належать лозартан; валзартан�� 
Бета-адреноблокатори застосовують при лікуванні сте-
нокардії, інфаркту міокарда, серцевої недостатності, 
підвищеного артеріального тиску, профілактики міг-
рені (пропранолол, метопролол, бісопролол)��

3) Парціальні агоністи – це речовини, які зв’язуються 
з рецепторами і викликають їх активацію, проте, навіть 
якщо вони займуть всі рецептори, ці речовини не здатні 
викликати максимальну відповідь для даного типу рецеп-
торів�� Таким чином, внутрішня активність таких агоністів 
менше 1,0 і становить зазвичай 0,3-0,6�� Часткові агоніс-
ти лікарських речовин мають більш низьку ефективність, 
ніж агоністи, тому що викликають менший ефект і при 
зв’язуванні з рецепторами��

На рівні вторинної фармакологічної реакції агоністи 
називаються міметиками, антагоністи називаються бло-
каторами�� Алостеричне регулювання – неконкурентна 
взаємодія лікарських речовин рецептором�� Дія парціаль-
них агоністів буде залежати від того, з якими рецепторами 
вони взаємодіють – зі спочиваючим або з рецепторами, які 
вже активовані повними агоністами�� Якщо парціальний 
агоніст взаємодіє зі спочиваючими рецепторами, то він 
викликає їх активацію і відповідь тканини зростає з нуля 
до деякої величини (30-60 %), тобто це типовий агоніс-
тичний вплив�� Якщо парціальний агоніст діє на тканину, 
рецептори якої вже активовані повним агоністом, то він 
починає витісняти агоніст із зв’язку з рецептором і зай-
мати його місце�� Оскільки ефект парціального агоніста 
поступається повному – відповідь тканини знижується зі 
100 % до більш низької величини (30-60 %), відбувається 
типова блокуюча дія��

Припустимо, є тест-тканина, яка несе всі 5 рецепторів�� 
Якщо рецептори вільні, відповідь тканини дорівнює ну-
лю�� Після додавання парціального агоніста з внутрішньою 
активністю 0,5 він буде активувати рецептори і загальна 
відповідь тканини становитиме 5х0,5 = 2,5 ОД�� Якщо ре-
цептори вже зайняті повним агоністом, відповідь ткани-
ни максимальна (5х1,0 = 5 ОД), при додаванні до систе-
ми парціального агоніста він починає витісняти ліганд із 
зв’язку з рецептором і буде активувати їх слабкіше повно-
го агоніста�� Загальна відповідь тканини при цьому змен-
шиться і становитиме 5х0,5 = 2,5 ОД, тобто виникне ефект 
блокади [4]��

Іноді виділяють також поняття агоністів-антагоністів, 
(синергоантагоністів)�� Агоністи-антагоністи – це речови-
ни з низькою афінністю, які можуть взаємодіяти не з од-
ним, а з кількома типами рецепторів, при цьому вони одні 
рецептори активують, а інші блокують�� Так піребідил, що 
призначають при хворобі Паркінсона, є частковим агоніс-
том дофамінових Д2 та Д3 рецепторів, антагоністом α2А 
та α2С-адренорецепторів, має низьку спорідненість до се-
ротонінових 5-НТ-рецепторів, Н1-гістамінових та М-холі-
норецепторів [10]��

Можна показати, що чим більше початкове число 
активованих рецепторів у тканині, тим буде більш 
виражений блокуючий ефект парціального агоніста��

Інверсні агоністи – це речовини, які зв’язуються з ре-
цепторами і викликають ефект зворотний тому, який ви-
никає при дії звичайного агоніста�� Внутрішня активність 
реверсних агоністів менше нуля (-1,0)�� Інверсні агоністи 
не слід плутати з антагоністами�� Антагоніст попереджає 


