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ефект агоніста, блокуючи рецептор, інверсний агоніст 
– викликає при взаємодії з рецептором дзеркально про-
тилежний ефект�� Прикладом реверсних агоністів можуть 
служити b-карболіни�� Діазепам є агоністом бензодіазепін-
ГАМК рецепторного комплексу і викликає при актива-
ції рецептора розвиток седативного і снодійного ефек-
тів�� Флумазеніл – антагоніст цих рецепторів, якщо його 
ввести в організм пацієнта, то відтворити снотворну дію 
діазепаму не вдається�� b-карболіни при взаємодії з бензо-
діазепіновим рецептором викликатимуть судоми (якісно 
протилежне снодійному впливу діазепаму)��

Вивчали кінетику взаємодії лікарської речовини 
з рецептором, використовуючи математичний опис 
взаємодії, графічно показуючи існуючі відмінності 
в даних реакціях [6]�� Зазвичай в інтактних біологіч-
них системах поступове збільшення концентрації лі-
карських речовин призводить до зменшення зростання 
величини ефекту�� В ідеальному випадку опис залеж-
ності між ефектом і концентрацією лікарських речо-
вин аналогічний опису ферментативної кінетики і під-
коряється закону дії мас:

Е = Еmax ХC / (C + EC50), 
де Е – ефект лікарської речовини, що спостерігаєть-

ся при його концентрації С; Еmax – максимальний 
ефект, який може бути викликаний лікарською речо-
виною, а ЕС50 – концентрація лікарської речовини, 
при якій спостерігається половина (50 %) ефекту від 
максимального�� За допомогою радіоактивних лігандів 
можна знайти величину спорідненості лікарської ре-
човини до рецептора (рівноважна константа дисоціації 
– Кд), відповідно до рівняння: 

B = Bmax ХC/(C + Кд), 
де Вmax – загальна концентрація рецепторів�� Якщо 

Кд мала, то спорідненість лікарських речовин до ре-
цептора значна, і навпаки�� Якщо відкладати по осі 
абсцис логарифм концентрації лікарських речовин, а 
по осі ординат величину ефекту лікарської речовини 
або відсоток від величини максимального ефекту, то 
залежність ефекту лікарської речовини і його концен-
трації має вигляд гіперболи або сигмовидної кривої 
відповідно�� Проведення такого кількісного і графічно-
го аналізу дозволяє порівняти дію між різними агоніс-
тами і антагоністами�� Два агоністи можуть викликати 
однаковий максимальний ефект, тобто бути рівноефек-
тивними, але відрізнятися за силою дії; агоніст А, що 
викликає максимальний ефект в нижчій концентрації, 
є більш складною лікарською речовиною, у порівнянні 
з агоністом В, який такий самий ефект може виклика-
ти тільки у більш високій концентрації�� Антагоніст S, 
що діє за оборотного конкурентного механізму, зру-
шує криву концентрація-ефект праворуч�� Частковий 

агоніст Р знижує величину максимального ефекту, а 
антагоніст R, який діє за необоротного або неконку-
рентного механізмів зрушує криву праворуч і зменшує 
величину максимального ефекту лікарської речовини�� 
Величина і тривалість фармакологічного ефекту обо-
ротних антагоністів залежить від їх концентрації, а не-
оборотних антагоністів не тільки від концентрації, але 
й від часу життя модифікованих рецепторів�� Наведені 
криві концентрація-ефект свідчать про найважливішу 
роль кількості лікарської речовини в місці її дії для 
формування фармакологічної відповіді організму�� То-
му процеси, що визначають рівень лікарської речовини 
в організмі, завжди перебувають в полі зору фармако-
логів і належать до спеціальної частини фармакології 
– фармакокінетики��

Незважаючи на існування декількох теорій рецеп-
ції у 1979-1982 рр�� E��J�� Ariens запропонував об’єднати 
всі теорії�� Відповідно до цієї теорії при взаємодії лі-
ганда з рецептором утворюється неактивний комплекс 
ліганд-рецептор, який може припинити оборотній пе-
рехід в активований стан�� При цьому швидкість акти-
вації комплексу з агоністом значно вища, ніж швид-
кість активації комплексу з антагоністом�� Біологічна 
відповідь тканини при цьому пропорційна не кількості 
пов’язаних рецепторів, а кількістю активних комплек-
сів�� Таким чином, E��J�� Ariens запропонував систему 
переходу реакції взаємодії лікарського засобу з рецеп-
тором у фармакологічний ефект��

До теперішнього часу немає достатньо переконливих 
експериментальних даних, які змогли б підтвердити або 
спростувати цю теорію��

Висновки
наведені результати аналізу реакцій, що відбува-

ються при взаємодії лікарських засобів з рецептором, в 
результаті яких виникає ефект дії препарату, дозволя-
ючи виправити порушення обміну і функцій організму, 
викликаних хворобою та сприяти одужанню хворих. у 
фармакології найбільш поширеною є патогенетична 
терапія – вплив на механізми розвитку захворюван-
ня. Розрив ланцюга цих процесів здатний загальму-
вати наростання симптомів хвороби. Іноді кажуть, що 
етіотропна дія є найбільш ефективною, але не завжди 
виділяють фактор, який викликав хворобу, або він не 
діє, а захворювання триває. у цьому випадку патоге-
нетична терапія відіграє важливу роль. Фармакологія 
стала належати до числа точних фундаментальних 
наук і вона поступово впроваджує нові шляхи якості 
лікування в сучасну клініку. Поява нової галузі меди-
цини – клінічної фармакології є наочним прикладом 
нових змін, які відбуваються в медицині.


