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Termenul de Termenul de receptorreceptor a fost introdus a fost introdus îîncă din anul ncă din anul 
1906 de Paul Erlich1906 de Paul Erlich, dar no, dar noţţiunea a fost definită mult iunea a fost definită mult 
mai târziumai târziu ca ca fiindfiind::

ReceptorsReceptors::

AAnyny biologic molecule to which a drug binds and biologic molecule to which a drug binds and 

produces a measurable response produces a measurable response 
(Goodman, 1968).(Goodman, 1968).

Proteins that are responsible for Proteins that are responsible for transducingtransducing

extracellular signals into intracellular responseextracellular signals into intracellular response
(Lindupp, 1990)(Lindupp, 1990)..



ÎÎn concepn concepţţia actualăia actuală, , receptorii farmacologicreceptorii farmacologicii
(farmacoceptorii) sunt (farmacoceptorii) sunt ““formaformaţţiuni infrastructurale iuni infrastructurale 
ale celulelor care au proprietatea de a lega mai mult ale celulelor care au proprietatea de a lega mai mult 
sau mai pusau mai puţţin in specificspecific anumite molecule de: anumite molecule de: 
medicamente, substanmedicamente, substanţţe endogene e endogene şşi toxicei toxice””..

Farmacoreceptorii Farmacoreceptorii se găsesc se găsesc de de obiceiobicei la nivel la nivel 
celular, fiind situacelular, fiind situaţţi pe membrana celulară sau i pe membrana celulară sau îîn n 
interiorul celulei, de aceea medicamentele pot interiorul celulei, de aceea medicamentele pot 
acacţţiona pe suprafaiona pe suprafaţţa celulelor sau a celulelor sau îîn interiorul n interiorul 
acestora. acestora. 



UltimeleUltimele cercetcercetări au relevat ări au relevat șși alte sedii:i alte sedii:

�� Ligand Gated Ion ChannelsLigand Gated Ion Channels == Receptori de canal ionicReceptori de canal ionic
��GG--Protein Coupled ReceptorsProtein Coupled Receptors = Receptori cupla= Receptori cuplațți la proteinai la proteina--GG
��EnzymeEnzyme--Linked ReceptorsLinked Receptors = Receptori lega= Receptori legațți la enzimei la enzime
�� Intracellular ReceptorsIntracellular Receptors = Receptorii intracelulari= Receptorii intracelulari



1. Canalele ionice1. Canalele ionice

RegulaRegularizează fluxulrizează fluxul ionionilorilor de alungulde alungul membranemembranelor celularelor celulare

Ex: Ex: Receptorii cReceptorii colinergenicolinergenicii nicotinicnicotinicii, GABA, GABA--ergiciiergicii = = răspuns rapidrăspuns rapid



LigandLigand--Gated IonGated Ion CChannelshannels

Sursa: http://www.netterimages.com/images/vpv/000/000/012/12946-0550x0475.jpg

Ex. REx. Receptorul nicotinic eceptorul nicotinic 
pentru acetil colinăpentru acetil colină



Activitatea Activitatea 
acetilcolineiacetilcolinei
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2. Receptorii cupla2. Receptorii cuplațți la Proteinai la Proteina––GG

ReceptorReceptorii nicotiniciii nicotinici
►►StimulaStimulațții de cătrede către acetacetiilcolinlcolinăă

ReRezzultultăă::
►►influxinflux de sodiude sodiu, , 

►► activaactivarearea contracticontractiilorilor îînn mumușșchii scheletici.chii scheletici.
GGABAABA--receptoreceptoriirii

►►StimulaStimulațții de cătrede către:: bbenzodiazepineenzodiazepine, GABA, GABA..
ReRezzultultăă::

►► ininflux crescut deflux crescut de clorclor ––> > 
►► hhiiperpolarizaperpolarizarearea celceluleiulei



ReceptoriiReceptorii
GABAGABA
-- ergiciergici
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ReceptoriiReceptorii
colinergicicolinergici
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Receptorii Receptorii 
adrenergiciadrenergici
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ReceptorReceptorii de ii de 
cuplare ai cuplare ai 
Proteinei GProteinei G
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ProteinProteina Ga G

Peptidele se leagă de Proteina G prin Peptidele se leagă de Proteina G prin trei subunitătrei subunitățți:i:
-- alfa (cupalfa (cuplează GTPlează GTP--ul), ul), 
-- beta beta șși i 
-- gammagamma

Cuplarea la ligandul potrivit Cuplarea la ligandul potrivit extracelularextracelular = = activarea activarea 
Proteinei GProteinei G

-- GTPGTP--ul ul îînlocuienlocuieșștete GDPGDP--ul ul pe subunitateape subunitatea alfa,alfa,

-- in in disociereadisocierea Proteinei G subunită Proteinei G subunitățțile interacile interacțționează cu ionează cu 
mesagerii secundari, mesagerii secundari, răspunsulrăspunsul: de la : de la secundesecunde la la minuteminute

ExEx.. alalfafa șșii beta beta adrenoreceptoadrenoreceptoriirii



3. Receptorii lega3. Receptorii legațți la enzimei la enzime



ActivitateActivitate enzimatică citosolică specifică  enzimatică citosolică specifică ca o ca o 
componentă integrantăcomponentă integrantă structură  structură / func/ funcţţieie

Cuplarea Cuplarea de un ligandde un ligand extracelular activează  extracelular activează sau sau 
inhibă inhibă activitatea enzimelor citosolice.activitatea enzimelor citosolice.

EExx:: Insulin receptorInsulin receptoriiii
DuratDurata răspusuluia răspusului:: minute minute până lapână la orore.e.



Ex. Ex. ReceptorReceptorii pentru tirozinkinazăii pentru tirozinkinază



4. Receptorii intracelulari4. Receptorii intracelulari

TotalTotal intracelularintracelularii, , ligaliganziinzii specifici specifici trebuietrebuie săsă difuzdifuzezeeze
îîn n celulăcelulă ptpt.. a a interacinteracţţionaiona cu ea. cu ea. 

ExEx: receptorii steroidici: receptorii steroidici..



Receptorii steroidiciReceptorii steroidici

�� Ligandul trebuie să prezinteLigandul trebuie să prezinte solubilitatesolubilitate bună  bună îîn n 
lipidelipide ppentruentru a a puteaputea traversatraversa membranamembrana celulelorcelulelor

�� In cazulIn cazul receptorireceptorilorlor steroisteroiddiicici complexulcomplexul ligandligand--
receptor receptor activat activat vava migramigra sprespre nucleunucleu,, undeunde se se leagăleagă
de o de o secventsecventăă specifică specifică de ADN, de ADN, rezultândrezultând reglareareglarea
expresieiexpresiei gengenice.ice.

�� DurataDurata de de răspunsrăspuns este lungă este lungă: : ore ore sausau zilezile..



ReceptorReceptorii nucleariii nucleari
Ex. Receptorul pt. acidul retinoicEx. Receptorul pt. acidul retinoic



►► rreceptorii au unul sau mai muleceptorii au unul sau mai mulţţi i centri activicentri activi

►► lla centri se fixează a centri se fixează grupările active ale farmaconuluigrupările active ale farmaconului

StructurăStructură::



Aspecte preliminareAspecte preliminare
ale intale inteeracracţţiuniiuniii medicament medicament -- receptorreceptor



Teoria receptorilor pleacă de la principiul căTeoria receptorilor pleacă de la principiul că: : 

O substanO substanţţă va deveni activă la nivel celular atunci ă va deveni activă la nivel celular atunci 
când va fi prezent un anumit când va fi prezent un anumit ““partener molecular partener molecular 

de reacde reacţţieie””..



Exemple de Exemple de 
„„Parteneri de reacParteneri de reacțțieie””



Exemple de procese



Acest partener de reacAcest partener de reacţţie ie (Receptor(Receptor--R)R) trebuie să  trebuie să 
posede calităposede calităţţi specifice, astfel i specifice, astfel îîncât o anumită ncât o anumită 
substansubstanţţă ă (sau (sau grupă de substangrupă de substanţţe) e) să poată forma cu să poată forma cu 
el o el o legătură chimicălegătură chimică ( (al cărei tip nu joacă de obicei nici al cărei tip nu joacă de obicei nici 
un rol farmacodinamic).un rol farmacodinamic).

Drept urmare, modDrept urmare, modificările fizicoificările fizico--chimice ale chimice ale 
proprietăproprietăţţilor biologice de la locul desfăilor biologice de la locul desfăşşurării reacurării reacţţiei, iei, 
vor constitui o vor constitui o ““excitaexcitaţţieie”” care va declancare va declanşşa a ““efectulefectul””..



ÎÎn general, n general, îîn cazul fixăriin cazul fixării, s, se formează e formează 
următoarele tipuri de legăturiurmătoarele tipuri de legături: : 

-- punpunţţi de hidrogen, i de hidrogen, 
-- nepolare (Van der Waals), nepolare (Van der Waals), 
-- ionice ionice şşi i 

-- covalentecovalente..



Procesul de cuplare se realizează Procesul de cuplare se realizează îîn principiu n principiu îîn n 
două etapedouă etape::

►► prima, de ordin prima, de ordin farmacocineticfarmacocinetic: m: medicamentul edicamentul 
acumulat se leagă de receptor formând acumulat se leagă de receptor formând complexul complexul 
medicamentmedicament--receptor. receptor. 

►► ReacReacţţia este ia este reversibilăreversibilă şşi depinde de afinitatea i depinde de afinitatea 
dintre substandintre substanţţă ă şşi farmacoreceptor.i farmacoreceptor.



O a doua etapă este de ordin O a doua etapă este de ordin farmacodinamicfarmacodinamic: : 

Efectul medicamentos este urmarea interreacEfectul medicamentos este urmarea interreacţţieiiei
substansubstanţţăă--receptorreceptor, respectiv , respectiv îîn urma modificărilor n urma modificărilor 
biofizice, biochimice biofizice, biochimice şşi fiziologice ale i fiziologice ale substratuluisubstratului
pe care sunt fixape care sunt fixaţţi receptorii.i receptorii.



MedicamentMedicament
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MedicamentMedicament

▼▼

ReceptorReceptor

▼▼

SemnalSemnal

▼▼ ▼▼

E1      E2E1      E2

▼▼ ▼▼

Ef.1    Ef.2Ef.1    Ef.2



MedicamentMedicament

▼▼ ▼▼

Rec1         Rec2Rec1         Rec2

▼▼ ▼▼

S1              S2S1              S2

▼▼ ▼▼

E1             E2E1             E2

▼▼ ▼▼

Ef.1              Ef.2Ef.1              Ef.2



O tot mai multă O tot mai multă îînsemnătate pentru stabilirea nsemnătate pentru stabilirea 
numărului receptorilor numărului receptorilor şşi a proprietăi a proprietăţţilor lor este ilor lor este 
rata de legare a rata de legare a agoniagonişştilortilor şşi i antagoniantagonişştilortilor, , 

AcestaAcesta constă constă îîn: n: 
►► măsurarea capacitămăsurarea capacităţţii specifice de legareii specifice de legare

prin intermediul unor substanprin intermediul unor substanţţe e marcate marcate radioactiv radioactiv 
(cu izotopi radioactivi H(cu izotopi radioactivi H33,, CC1414).).



ActivitateaActivitatea
şşi caracterizarea receptorilori caracterizarea receptorilor



RelaRelaţţiile iile structurăstructură--funcfuncţţieie ale receptorilor se bazează  ale receptorilor se bazează 
pe reprezentarea receptorilor (deoarece atunci când pe reprezentarea receptorilor (deoarece atunci când 
receptorului i se atribuie proprietăreceptorului i se atribuie proprietăţţi chimice, fizicoi chimice, fizico--
chimice chimice şşi fizice specifice este de la sine i fizice specifice este de la sine îînnţţeles că eles că 
agonistul are o anumităagonistul are o anumită structură complementarăstructură complementară).).



1.1. un enantiomer poate ocupa un enantiomer poate ocupa îîn totalitaten totalitate locul de cuplarelocul de cuplare

SituaSituațții posibile:ii posibile:



2.2. un enantiomer poate ocupa un enantiomer poate ocupa doar pardoar parțțialial locul de cuplarelocul de cuplare



Presupuneri despre un Presupuneri despre un efect biologic certefect biologic cert al unei  al unei 
cuplări chimice sunt posibil de făcut dar cu rezervecuplări chimice sunt posibil de făcut dar cu rezerve..

TotuTotuşşi, i, se aplică un tip de principiuse aplică un tip de principiu: : structură structură 
modificată modificată -- efectefect care e aplicat care e aplicat îîn farmacologie  n farmacologie  
pentru obpentru obţţinerea inerea preparatelor analopreparatelor analoaagege: d: dacă o acă o 
substansubstanţţă este descoperită ca fiind eficientăă este descoperită ca fiind eficientă, atunci , atunci 
se se îîncearcă să nu i se modifice părncearcă să nu i se modifice părţţile active ale ile active ale 
moleculei. moleculei. 



De exemplu:De exemplu:

-- substansubstanţţele neuroleptice fenotiaziniceele neuroleptice fenotiazinice

(modifi(modificări neimportante cări neimportante îîn ciclu n ciclu şşi i îîn lann lanţţul de atomi ul de atomi 
de carbon la pozide carbon la poziţţia 10ia 10 a moleculei de fenotiazină a moleculei de fenotiazină), ), 

-- benzodiazepinicele, benzodiazepinicele, 

-- diureticele salinediureticele saline etc.etc.



ReceptoriiReceptorii
mod de acmod de acţţiuneiune



Conceptul de Conceptul de receptorreceptor a fost susa fost susţţinut prin analogia cu inut prin analogia cu 
enzimele, cu al enzimele, cu al căror centru activ au fost comparacăror centru activ au fost comparaţţi i 
receptorii. receptorii. 

ÎÎn acest mod, modelul clasic n acest mod, modelul clasic ““cheiecheie--broascăbroască”” a fost a fost 
aplicat aplicat îîn acn acţţiunea medicamentului: iunea medicamentului: ““cheiacheia”” este este 
medicamentul, iar medicamentul, iar ““broascabroasca”” este reprezentată de  este reprezentată de 
receptor.receptor.



Modificarea formei pe care o are Modificarea formei pe care o are ““cheiacheia””, influen, influenţţează ează 
clar capacitatea ei de a clar capacitatea ei de a ““intra intra şşi a deschide broascai a deschide broasca””. . 

ÎÎn mod similar, un n mod similar, un antagonistantagonist este un medicament este un medicament 
capabil să intre capabil să intre îîn broascăn broască, d, dar incapabil să ar incapabil să 
declandeclanşşeze răspunsuleze răspunsul..

El va rămâne El va rămâne îînsă acolo prevenind intrarea cheii nsă acolo prevenind intrarea cheii 
““potrivitepotrivite””..



SituaSituațții posibileii posibile



Specificitatea medicamentului pentru receptorSpecificitatea medicamentului pentru receptor

este de aeste de aşşa natură a natură îîncât de multe ori numele ncât de multe ori numele 
medicamentului este utilizat pentru a identifica medicamentului este utilizat pentru a identifica 
populapopulaţţia de receptori din celulele ia de receptori din celulele îîn care acn care acţţioneazăionează..



SituaSituațții posibileii posibile



O problemă de interes particular a fost explicarea O problemă de interes particular a fost explicarea 
reversibilităreversibilitățții imediate a acii imediate a acţţiuniiiunii medicamentelor (de medicamentelor (de 
ex. pex. prin spălări succesive rin spălări succesive îîn preparate tisulare n preparate tisulare 
izolate), izolate), îîn cazul n cazul îîn care acn care acţţiunea medicamentului iunea medicamentului 
este dependentă de o legătură chimică este dependentă de o legătură chimică îîntre ntre 
medicament medicament şşi i ţţintăintă. . 

Ipoteza curentă este căIpoteza curentă este că: : 

moleculele medicamentoase care se mimoleculele medicamentoase care se mişşcă că 
dezordonat dezordonat îîn biofază se n biofază se cuplează cu receptoriicuplează cu receptorii lor lor 

atunci când se apropie atunci când se apropie îîndeajuns de mult de acendeajuns de mult de aceşştia.tia.



Legăturile Legăturile covalente covalente sausau coordinativecoordinative sunt formate  sunt formate 
de către unele medicamentede către unele medicamente, c, ca o caracteristică a a o caracteristică a 
modului lor specific de acmodului lor specific de acţţiune iune 
(ex: anticolinesterazicele(ex: anticolinesterazicele organofosforice).organofosforice).

Legăturile energice de acest tip sunt stabile Legăturile energice de acest tip sunt stabile şşi, i, de de 
multe ori, carmulte ori, caracterizează medicamentele care au o acterizează medicamentele care au o 
durată mare de acdurată mare de acţţiune.iune.



ÎÎn timp ce apropierea medicamentului de receptori n timp ce apropierea medicamentului de receptori 
este favorizată de este favorizată de forforţţe electrostaticee electrostatice care care 
acacţţionează pe distanionează pe distanţţe relativ mari (de ex: e relativ mari (de ex: 
potenpotenţţialul de cuplare ionicăialul de cuplare ionică), for), forţţele pe distanele pe distanţţă ă 
scurtă ale legăturilor mai slabe sunt relativ scurtă ale legăturilor mai slabe sunt relativ 
numeroase numeroase şşi de aceea sunt importante i de aceea sunt importante îîn n 
refacerea asocieriirefacerea asocierii atunci când există un grad  atunci când există un grad 
îînalt de complementaritatenalt de complementaritate..



Cuplarea medicamentului la receptoriCuplarea medicamentului la receptori este clasificată ca  este clasificată ca 
fiind de: fiind de: afinitate afinitate îînaltă naltă / / capacitate redusăcapacitate redusă

Demonstrarea cuplării nu este suficientă pentru a Demonstrarea cuplării nu este suficientă pentru a 
evidenevidenţţia locul ia locul îîn care acn care acţţionează medicamentulionează medicamentul. . 

Situsurile la care se cuplează medicamentele dar unde nu Situsurile la care se cuplează medicamentele dar unde nu 
se produce nici un fel de efect asociat, de cele mai multe se produce nici un fel de efect asociat, de cele mai multe 
ori sunt de:ori sunt de: capacitate mare capacitate mare / / afinitate redusăafinitate redusă (ex: (ex: 
albuminele plasmatice) albuminele plasmatice) 

Acestea mai sunt cunoscute ca: Acestea mai sunt cunoscute ca: 

““acceptoriacceptori”” de medicament sau receptori de medicament sau receptori ““mumuţţii””



Molecula medicamentoasăMolecula medicamentoasă se poate decupla de pe  se poate decupla de pe 
receptor atunci când energia sa cinetică receptor atunci când energia sa cinetică îîi este i este mărită mărită 
de coliziunile termicede coliziunile termice îîntâmplătoarentâmplătoare, l, la un nivel care a un nivel care 
depădepăşşeeşşte energia de cuplarete energia de cuplare..

JoncJoncţţiunile neuromusculare sunt printre puiunile neuromusculare sunt printre puţţinele inele 
entităentităţţi histologice detectabile care coni histologice detectabile care conţţin numeroin numeroșși i 
receptori receptori situasituaţţi la suprafai la suprafaţţa celulei.a celulei.



Changeux Changeux şşi coli col. a. au demonstrat că receptorul nicotinic u demonstrat că receptorul nicotinic 
pt. apt. acetilcolină cetilcolină (glicoprotei(glicoproteină de nă de 250 kDa) con250 kDa) conţţine ine 5 5 
subunităsubunităţţii funcfuncţţionale din care ionale din care două identicedouă identice. . 

Mecanismul de transportMecanismul de transport (por, (por, canal sau ionofor) pricanal sau ionofor) prin a n a 
cărui deschidere sau cărui deschidere sau îînchidere permite pasajul nchidere permite pasajul 
pulsatoriu al ionilor de sodiu prin membrană este cal pulsatoriu al ionilor de sodiu prin membrană este cal 
care inicare inițțiază răspunsuliază răspunsul. . 

Autorii au emis ideea căAutorii au emis ideea că, afinitatea situsurilor de , afinitatea situsurilor de 
cuplare cuplare nu este constantănu este constantă. . 



ÎÎn prezenn prezenţţa a agonistuluiagonistului, conforma, conformaţţia situsurilor de ia situsurilor de 
legare se modificălegare se modifică, , îîn sensul n sensul crecreşşterii afinităterii afinităţţii pentru ii pentru 
agonist. agonist. 

Pe parcursul fazei activate, Pe parcursul fazei activate, poarta ionică se va poarta ionică se va 
deschide tranzitoriudeschide tranzitoriu, i, iar răspunsul fiziologicar răspunsul fiziologic/ / 
farmacologic se va putea instala. farmacologic se va putea instala. 

Dacă agonistul este prezent Dacă agonistul este prezent îîn continuare, afinitatea n continuare, afinitatea 
de cuplare va atinge un nivel de cuplare va atinge un nivel îînalt, timp nalt, timp îîn care porn care porţţile ile 
ionice vor fi ionice vor fi îînchise.nchise.



Diminuarea sau absenDiminuarea sau absenţţa răspunsuluia răspunsului, c, care urmează are urmează 
după aceastadupă aceasta, p, poartă denumirea de oartă denumirea de desensibilizaredesensibilizare..

Atât Atât activarea cât activarea cât şşi desensibilizareai desensibilizarea sunt prevenite sunt prevenite îîn n 
prezenprezenţţa unui antagonist competitiv, pentru care a unui antagonist competitiv, pentru care 
situsul aflat situsul aflat îîn stare de repaus are o afinitate mai mare n stare de repaus are o afinitate mai mare 
decât situsul activat sau desensibilizat. decât situsul activat sau desensibilizat. 



MMare parte din informaare parte din informaţţiile disponibile cu privire la iile disponibile cu privire la 
activitatea activitatea canalelor ionice transmembranarecanalelor ionice transmembranare şşi la i la 
modurile modurile îîn care medicamentele sau aln care medicamentele sau alţţi liganzi pot i liganzi pot 
modula modula activitatea lor, au  fost obactivitatea lor, au  fost obţţinute recentinute recent::

-- o micropipetă ultrafină este aplicată pe aria o micropipetă ultrafină este aplicată pe aria 
membranei plasmatice care conmembranei plasmatice care conţţine receptori ine receptori 
nicotinici (ex: neuronii terminali motori). nicotinici (ex: neuronii terminali motori). 



Utilizând această tehnică a fost posibilă definirea Utilizând această tehnică a fost posibilă definirea 
concentraconcentraţţiei de acetilcolină necesară pentruiei de acetilcolină necesară pentru::

-- a produce a produce deschiderea canalelor ionicedeschiderea canalelor ionice, , 
-- a a stabilistabili durata deschideriidurata deschiderii
-- mărimea fluxului de ioni de sodiumărimea fluxului de ioni de sodiu care intră  care intră îîn celulă n celulă şşi i 
-- efectul medicamenteloefectul medicamentelorr..



ÎÎn n îîncercarea de a propune unele modele care să ncercarea de a propune unele modele care să 
explice acexplice acţţiunea medicamentelor, a fost introdus iunea medicamentelor, a fost introdus 
termenul de termenul de mobilitatemobilitate, cu referire la receptorii , cu referire la receptorii 
individuali de pe suprafaindividuali de pe suprafaţţa membranelor.a membranelor.

SS--a sugerat că fenomenul de cuplare ar putea induce o a sugerat că fenomenul de cuplare ar putea induce o 
modificare de conformamodificare de conformaţţieie a receptoruluia receptorului membranar membranar 
(sau a unui grup de receptori asocia(sau a unui grup de receptori asociaţţi).i).

ÎÎn consecinn consecinţţă va avea loc ă va avea loc deschiderea unui pordeschiderea unui por din  din 
membranămembrană, care va permite , care va permite realizarea fluxului ionicrealizarea fluxului ionic. . 

ÎÎn continuare, se va produce n continuare, se va produce depolarizarea membranei.depolarizarea membranei.



Capacitatea de a se Capacitatea de a se mimişşca lateralca lateral este total  este total 
compatibilă cu modelul de compatibilă cu modelul de tip mozaic fluidtip mozaic fluid pentru pentru 
structura membranei plasmatice.structura membranei plasmatice.

Medicamentele care produc deschiderea sau Medicamentele care produc deschiderea sau 
blocarea canalelor membranale pentru potasiu sunt blocarea canalelor membranale pentru potasiu sunt 
de asemenea de interes pentru de asemenea de interes pentru reglarea tonusului reglarea tonusului 
musculaturii vaselor sanguine. musculaturii vaselor sanguine. 



ReceptorReceptorulul
Nicotinic Nicotinic 

AcetAcetiilcolinlcolinicic



Unele medicamente Unele medicamente pot pot afectafectaa tonusul muscular tonusul muscular, c, cu u 
toate că fiecare clasă actoate că fiecare clasă acţţionează la nivelul altui grup ionează la nivelul altui grup 
de receptori. de receptori. 

Cu toate că un antagonist Cu toate că un antagonist poatepoate inhibainhiba acacţţiunea unui iunea unui 
grup de medicamente prin grup de medicamente prin blocarea receptorilorblocarea receptorilor săi săi, , 
ţţesutulesutul poate totupoate totuşşi răspunde i răspunde îîn manieră caracteristică n manieră caracteristică 
dacă se administrează un medicament care va dacă se administrează un medicament care va 
activeaza activeaza șșii un alt tip de receptori.un alt tip de receptori.

ÎÎn cazul colinoceptorilor nicotinici, o demonstran cazul colinoceptorilor nicotinici, o demonstraţţie des ie des 
amintităamintită, este cea a , este cea a alfaalfa--bungarotoxineibungarotoxinei, o, o toxină  toxină 
extrasă din veninul de extrasă din veninul de şşarpe, cararpe, care se cuplează la e se cuplează la 
receptori cu afinitate receptori cu afinitate şşi specificitate i specificitate îînaltănaltă..



Natura receptorilorNatura receptorilor



Accesibilitatea studierii enzimelor precum Accesibilitatea studierii enzimelor precum şşi i 
facilitatea de estimare a concentrafacilitatea de estimare a concentraţţiei de substrat iei de substrat şşi i 
produs au permis produs au permis enzimologieienzimologiei ca ca şştiintiinţţă să ă să 
avanseze avanseze şşi să ofere o multitudine de concepte de i să ofere o multitudine de concepte de 
valoare valoare îîn studiul receptorilor.n studiul receptorilor.



Receptorul clasicReceptorul clasic de la suprafade la suprafaţţa celulei este a celulei este îîn mod n mod 
normal o normal o lipoproteinălipoproteină inclusă sau care penetrează inclusă sau care penetrează 
total membrana plasmatică a celuleitotal membrana plasmatică a celulei, la fel cum , la fel cum 
situsul activ al unei enzime este cunoscut ca fiind o situsul activ al unei enzime este cunoscut ca fiind o 
mică pormică porţţiune situată iune situată îîntrntr--o proteină pliatăo proteină pliată. . 

Substratul Substratul se cupleazăse cuplează la situsul activ care  la situsul activ care 
catalizează o modificare catalizează o modificare îîn structura substratului.n structura substratului.



Analogia Analogia cheiecheie--broascăbroască presupune o presupune o ““rigiditaterigiditate”” a a 
reactanreactanţţilor ilor şşi, ca atare, nu este i, ca atare, nu este îîntru totul ntru totul 
compatibilăcompatibilă, deoarece marea majoritate a , deoarece marea majoritate a 
moleculelor medicamentoase sunt moleculelor medicamentoase sunt ““flexibileflexibile”” ca  ca 
structurăstructură. . 

Unele enzime suferă modificări de conformaUnele enzime suferă modificări de conformaţţie ie 
chimicăchimică, iar inducerea , iar inducerea unei modificăriunei modificări de conformade conformaţţie ie 
a receptorului ar putea fi necesară pentru aca receptorului ar putea fi necesară pentru acţţiunea iunea 
medicamentului. medicamentului. 



ÎÎn mod evident n mod evident ““rigiditatearigiditatea”” implică  implică (necesi(necesitătă) o) o  
specificitate completă a medicamentului pentru specificitate completă a medicamentului pentru 
receptor. receptor. 

O astfel de specificitate nu este neapărat necesarăO astfel de specificitate nu este neapărat necesară, , 
enzimele pot fi inhibate ireversibilenzimele pot fi inhibate ireversibil, la fel ca anumi, la fel ca anumiţţi i 
receptori, de receptori, de către molecule care se leagă către molecule care se leagă covalent covalent 
la situsul lor activ.la situsul lor activ.



Un Un substrat falssubstrat fals se poate cupla cu o enzimă se poate cupla cu o enzimă, c, care are 
mai apoi se separă la o rată mai apoi se separă la o rată mult mai micămult mai mică decât decât 
substratul potrivit. substratul potrivit. 

La fel, La fel, un antagonist se leagă de receptorun antagonist se leagă de receptor, n, nu u 
determină determină nici un răspunsnici un răspuns şşi rămâne cuplat la i rămâne cuplat la 
receptor un timp relativ receptor un timp relativ îîndelungat.ndelungat.

Diverse enzime, care pot cataliza aceeaDiverse enzime, care pot cataliza aceeaşşi reaci reacţţie ie 
au fost denumite au fost denumite izoenzimeizoenzime. . 



DiferenDiferenţţele ele îîn aparenta sensibilitate a receptorilor n aparenta sensibilitate a receptorilor 
la o gamă de medicamente activatoare au condus la o gamă de medicamente activatoare au condus 
la conceptla concepteleele dede::

-- izoreceptoriizoreceptori (ex: receptorii alfa (ex: receptorii alfa şşi beta pentru i beta pentru 
adrenalinăadrenalină) ) şşi i 

-- alosterismalosterism care descrie o modificare de formă  care descrie o modificare de formă 
indusă unei enzimeindusă unei enzime, , îîn urma cuplării la un alt situs n urma cuplării la un alt situs 
decât cel activ, cu o substandecât cel activ, cu o substanţţă diferită de ă diferită de 
substratul obisubstratul obişşnuit. nuit. 



Combinarea la aCombinarea la aşşaa--numitul numitul situs alostericsitus alosteric poate poate 
produce o produce o activare alostericăactivare alosterică sau sau inhibarea enzimeiinhibarea enzimei

prin modificarea accesului la situsul său activprin modificarea accesului la situsul său activ. . 

Acest mecanism a fost (de asemenea) utilizat pentru Acest mecanism a fost (de asemenea) utilizat pentru 
a explica capacitatea unui medicament de a a explica capacitatea unui medicament de a 
modifica acmodifica acţţiunea altuia la situsul receptor.iunea altuia la situsul receptor.



Liganzi / ReceptoriLiganzi / Receptori

specificispecifici



ComparaComparaţţia dintre mecanismele de acia dintre mecanismele de acţţiune ale celor mai importaniune ale celor mai importanţţi mediatori care cuplează i mediatori care cuplează şşi i 
activează receptorii lor specifici activează receptorii lor specifici (du(după Branderpă Brander, 1991), 1991)

Reciclat Reciclat îîn PI n PI 
mebranar.mebranar.

Eliberează CaEliberează Ca2+2+ legat, legat, 
iar funciar funcţţia dependentă ia dependentă 
este stimulatăeste stimulată, ex: , ex: 
vasoconstricvasoconstricţţiaia
Fosforilează proteina Fosforilează proteina 
ţţintăintă,  ex: ,  ex: 
colinoceptorul nicotiniccolinoceptorul nicotinic

Activează receptorul RE Activează receptorul RE 
Proteinkinaza C este Proteinkinaza C este 
activatăactivată

IPIP3 3 difuzează difuzează îîn n 
RERE
DAG intră DAG intră îîn n 
contact cu contact cu 
proteinkinaza Cproteinkinaza C

Cuplează cu receptorii 
care mobilizează Ca2+,
Activează fosfolipaza 
C, Scindează PI 
bifosfatul în IP3 şi DAG.

Agonistul Agonistul 
Alfa Alfa ––

adrenoceptadrenocept
oror

(noradre(noradre--
nalina)nalina)

Ionii de CaIonii de Ca2+2+ sunt sunt 
pompapompaţţi i îîn afara n afara 
celulei.celulei.
Enzimele Enzimele 
inactivate prin inactivate prin 
defosforilaredefosforilare

FuncFuncţţia ia îîn cauză este n cauză este 
modulată modulată îîn sens n sens 
pozitiv. pozitiv. 
Permeabilitatea se Permeabilitatea se 
modificămodifică. . 
MuMuşşchiul se contractăchiul se contractă..

CAM CAM ––CaCa2+2+ activează  activează 
kinazele dependente. Mai kinazele dependente. Mai 
modifică proteinele modifică proteinele 
membranare Camembranare Ca2+2+ se  se 
cuplează cu troponina Ccuplează cu troponina C

Majoritatea  Majoritatea  
cuplează cu cuplează cu 
CAMCAM

Traversează canalele 
pt. Ca2+

IoniiIonii
de calciude calciu

Fosfatazele Fosfatazele 
dezactivează dezactivează 
enzima, enzima, 
fosfodiesteraza fosfodiesteraza 
hidrolizează hidrolizează 
AMPc.AMPc.

Fosforilează Fosforilează (activea(activeazăză) ) 
enzima enzima ţţintăintă, iar , iar 
acacţţiunea este iunea este 
exprimatăexprimată, de ex: , de ex: 
lipolizalipoliza

Activează proteinkinaza Activează proteinkinaza 
A dependentă de AMPcA dependentă de AMPc

ATPATP→→→→→→→→AMPc; AMPc; 
concentraconcentraţţia ia 
AMPc creAMPc creşştete

Cuplează la β- 
adrenoceptor care 
complexează proteina 
G. Aceasta se leagă de 
GTP şi activează 
adenilat ciclaza.

AgonistulAgonistul
ΒΒetaeta--

adrenoceptadrenocept
oror

(adrenalina)(adrenalina)

[Ca[Ca2+2+] se reduce ] se reduce 
prin ieprin ieşşire din ire din 
celulăcelulă

Miofbrilele se scurtează Miofbrilele se scurtează 
după cuplarea Cadupă cuplarea Ca2+2+ şşi i 
mumuşşchiul se contractăchiul se contractă

Eliberează ionii de CaEliberează ionii de Ca2+2+

şşi deschide canalele i deschide canalele 
electrosensibile pt. ionii electrosensibile pt. ionii 
de Cade Ca2+2+

[Na[Na++] cre] creşştete
[K[K++] scade] scade
[Ca[Ca2+2+] cre] creşştete

Cuplează la situsul de 
recunoaştere al 
receptorului, 
Deschide poarta ionică; 
Membrana se 
depolarizează

Agonist Agonist 
nicotinicnicotinic

(A.co)(A.co)

Catabolizarea Catabolizarea 
acestor proteine acestor proteine 
reglatoarereglatoare

Sinteză mărită de Sinteză mărită de 
proteine reglatoare proteine reglatoare 
caracteristice caracteristice 
steroiduluisteroidului

Permite transcripPermite transcripţţia ia 
genelorgenelor

Cuplează Cuplează 
proteina proteina 
receptoare receptoare şşi  la i  la 
ADNADN

Difuzează prin 
membrană

SteroidSteroid

ÎÎncheiereancheiereaEfectEfectAcAcţţiuneiuneInteriorul Interiorul 
celuleicelulei

Membrana Membrana 
celularăcelulară

MediatorMediator



De aceea nu au fost surprinzătoare cazurile De aceea nu au fost surprinzătoare cazurile îîn care sn care s--
a demonstrat că medicamentele sunt capabile să a demonstrat că medicamentele sunt capabile să 
inhibe enzimele inhibe enzimele ““in vitroin vitro””, , 

CCu toate că nu rezultă automat că acest mecanism u toate că nu rezultă automat că acest mecanism 
este relevant pentru acelaeste relevant pentru acelaşşi medicament i medicament ““in vivoin vivo””..

Demonstrarea procesului depinde de stabilirea unei Demonstrarea procesului depinde de stabilirea unei 
relarelaţţii ii îîntrentre::

�� dozădoză, , 
�� concentraconcentraţţia locală ia locală şşi i 
�� gradul de inhibare al răspunsuluigradul de inhibare al răspunsului. . 



Inhibarea enzimelor poate fi realizată prin mai multe Inhibarea enzimelor poate fi realizată prin mai multe 
mecanisme: mecanisme: 

�� situsul activ poate fi situsul activ poate fi blocat ireversibilblocat ireversibil de către un  de către un 
antagonist care se leagă covalent antagonist care se leagă covalent (ex: metalele grele);(ex: metalele grele);

inhibarea inhibarea reversibilăreversibilă se poate obse poate obţţine prin utilizarea ine prin utilizarea 
unor agenunor agenţţi care sunt asemănători structural cu i care sunt asemănători structural cu 
substratul fiziologic dar care disociază relativ substratul fiziologic dar care disociază relativ îîncet de ncet de 
enzimă enzimă (ex: fizostigmina (ex: fizostigmina şşi colinesteraza).i colinesteraza).

Astfel de agenAstfel de agenţţi pot aci pot acţţiona (de asemenea) ca iona (de asemenea) ca 
““substraturi falsesubstraturi false””, a, adică pot fi dică pot fi ““procesateprocesate”” de către de către 
enzime enzime îîntrntr--un produs fals.un produs fals.



Medicamentele mai pot efectua inhibarea Medicamentele mai pot efectua inhibarea 
enzimelor prin enzimelor prin interferarea sintezeiinterferarea sintezei acestora acestora sau sau 
prin prin îîndepărtarea cofactorilor esenndepărtarea cofactorilor esenţţialiiali..

Un alt exemplu este Un alt exemplu este îîn cazul produselor n cazul produselor 
benzimidazolice, unde acestea benzimidazolice, unde acestea interferează interferează 
sisteme enzimaticesisteme enzimatice (fumarat reductaza (fumarat reductaza şşi i 
succinat decarboxilaza), sediisuccinat decarboxilaza), sedii de sinteză ATP de sinteză ATP, , 
esenesenţţiale pentru metabolismul energetic al iale pentru metabolismul energetic al 
helminhelminţţilor.ilor.



O cale de caracterizare a receptorilor constă O cale de caracterizare a receptorilor constă îîn n 
izolarea izolarea şşi studierea lori studierea lor. . 

IniIniţţial sial s--a a îîncercat izolarea receptorilor nicotinici de ncercat izolarea receptorilor nicotinici de 
acetilcolină dintracetilcolină dintr--un un ţţesut esut îîn care acen care aceşştia sunt tia sunt îîntrntr--o o 
densitate mare: densitate mare: organul electric al peorganul electric al peşştilortilor. . 

Cuplarea unui agonist  Cuplarea unui agonist  ““in vitroin vitro””, nu se poate face , nu se poate face îîn n 
aceleaaceleaşşi condii condiţţii ca ii ca ““in vivoin vivo”” şşi, i, de aceea, de aceea, o apreciere o apreciere 
exactă a capacităexactă a capacităţţilor funcilor funcţţionale ale receptorilor nu ionale ale receptorilor nu 
este deocamdată posibilăeste deocamdată posibilă. . 



Izolarea Izolarea 
şşi identificarea receptorilori identificarea receptorilor



De asemenea, centrii activi ai enzimelor pot fi De asemenea, centrii activi ai enzimelor pot fi 
percepupercepuţţi ca receptori.i ca receptori.

Pentru declanPentru declanşşarea unei anumite excitaarea unei anumite excitaţţii sunt ii sunt 
necesarenecesare fiefie::
�� atingerea unui anumit număr de atingerea unui anumit număr de situsuri cuplatesitusuri cuplate,,
�� cuplarea unui anumit număr de receptori pe cuplarea unui anumit număr de receptori pe 
unitatea de timp unitatea de timp (rata de cuplare a receptorilor).(rata de cuplare a receptorilor).



RRecunoaecunoaşşterea rolului terea rolului proteinelor receptoare din proteinelor receptoare din 

citosolcitosol îîn cuplarea cu hormonii steroizi (n cuplarea cu hormonii steroizi (prinprin legarea legarea 
la nucleu la nucleu şşi i prinprin inducerea inducerea îîn final a sintezei unei n final a sintezei unei 
proteine specifice structuralproteine specifice structuralee sau reglatoare), a sau reglatoare), a 
stabilit clar mecanismul carestabilit clar mecanismul care ffaaccee conexiuneaconexiunea dintre dintre 
legarealegarea unui mesager chimic la un situs specific unui mesager chimic la un situs specific şşi i 
exprimarea răspunsuluiexprimarea răspunsului celular caracteristic acelui celular caracteristic acelui 
mesagermesager..



DefinireaDefinirea
agoniagonişştilor tilor şşi antagonii antagonişştilor tilor 



SubstanSubstanţţele care stimulează receptorii poartă ele care stimulează receptorii poartă 
denumirea de denumirea de agoniagonişştiti. . 

AAşşa este,a este, de exemplu de exemplu, m, morfina care se fixează pe orfina care se fixează pe 
receptorii de opiacee (OR) (rezultatul fiind efectul receptorii de opiacee (OR) (rezultatul fiind efectul 
analgezic analgezic şşi deprimant al centrului respirator).i deprimant al centrului respirator).



Antagonistul săuAntagonistul său, n, nalorfina, alorfina, păstrează acpăstrează acţţiunea iunea 
analgezică dar produce un efect excitant al analgezică dar produce un efect excitant al 
centrului respirator (de aceea este centrului respirator (de aceea este îîntrebuinntrebuinţţat at 
îîn intoxican intoxicaţţia cu morfinăia cu morfină).).

Agonistul este de fapt un medicament care se Agonistul este de fapt un medicament care se 
poate cupla cu un receptor poate cupla cu un receptor şşi poate produce i poate produce un un 
răspuns pozitivrăspuns pozitiv din partea din partea ţţesutului esutului îîn care sunt n care sunt 
localizalocalizaţţi receptorii.i receptorii.



Răspunsul maximRăspunsul maxim
este considerat acela a cărui intensitate nu poate este considerat acela a cărui intensitate nu poate 
fi depăfi depăşşită prin administrări ulterioare de agonist ită prin administrări ulterioare de agonist 
(prin cre(prin creşşterea concentraterea concentraţţiei agonistului).iei agonistului).

AgoniAgonişştii puternici proprii organismului (cum sunt tii puternici proprii organismului (cum sunt 
de de exempluexemplu acetilcolina, noradrenalina acetilcolina, noradrenalina şşi i 
histamina) se identhistamina) se identifică printrifică printr--o o viteză mare de viteză mare de 
cuplare cuplare -- decuplare.decuplare.



ÎÎn acest context se clarifică imaginea despre utilitatea n acest context se clarifică imaginea despre utilitatea 
receptorilor, cu privire la receptorilor, cu privire la antagonismul competitivantagonismul competitiv al al 
substansubstanţţelor: elor: 

�� agoniagonişştiitii sunt substansunt substanţţe care cuplează la receptori e care cuplează la receptori şşi i 
induc modificarea proprietăinduc modificarea proprietăţţilor celulare (afinitate ilor celulare (afinitate 
mare mare şşi i ““activitate intrinsecăactivitate intrinsecă””), ), 

�� antagoniantagonişştii competitivitii competitivi se leagă reversibil de  se leagă reversibil de 
aceeaaceeaşşi receptori, i receptori, îînsă nu vor induce nici o modificare nsă nu vor induce nici o modificare 
(afinitate mare, (afinitate mare, ““activitate intrinsecăactivitate intrinsecă”” absentă absentă) dar ) dar 
blocheazăblochează o parte din receptori (scade concentrao parte din receptori (scade concentraţţia de ia de 
receptori activi) astfel receptori activi) astfel îîncât ncât agonistul agonistul îîşşi va pierde din i va pierde din 
eficieneficienţţăă ( (exemple: acetilexemple: acetilcolină colină -- atropină atropină; a; acetilcolină cetilcolină 
-- D D--tubocurarinătubocurarină; n; noradrenalină oradrenalină -- simpaticolitice simpaticolitice; ; 
histamină histamină -- antihistaminice).antihistaminice).



1. Agoni1. Agonișștiitii





De prezenDe prezenţţa sau absena sau absenţţa a receptorilor potrivireceptorilor potriviţţii va  va 
depinde dacă o celulă va depinde dacă o celulă va răspunderăspunde la administrarea la administrarea 
unui mesager chimicunui mesager chimic de tip:de tip:

-- exogenexogen sau sau 
-- endogen.endogen.



Natura răspunsului oricărei celule la activarea Natura răspunsului oricărei celule la activarea 
receptorilor săi depinde doar de celulăreceptorilor săi depinde doar de celulă..

Se va produce acel răspuns care reprezintă funcSe va produce acel răspuns care reprezintă funcţţia ia 
sa obisa obişşnuită nuită (ex: (ex: celulele musculare se contractă celulele musculare se contractă 
dacă depolarizarea membranei de la nivelul dacă depolarizarea membranei de la nivelul 
joncjoncţţiunii neuromusculare depăiunii neuromusculare depăşşeeşşte un nivel te un nivel 
critic). critic). 



AntagoniAntagonişştiitii



AntagonistAntagonist
este considerat un medicament care dacă este este considerat un medicament care dacă este 
administrat administrat îînainte sau concomitent cu administrarea nainte sau concomitent cu administrarea 
agonistului va agonistului va diminua sau abolidiminua sau aboli răspunsul agonistuluirăspunsul agonistului..

Se spune despre Se spune despre antagonism antagonism că estecă este::
�� permanent, permanent, 
�� ireversibil sau ireversibil sau 
�� nonnon--competitivcompetitiv,,

dacă intensitatea va rămâne dacă intensitatea va rămâne neafectatăneafectată îîn prezenn prezenţţa unei a unei 
concentraconcentraţţii crescânde de agonist.ii crescânde de agonist.

Antagonismul unui medicament faAntagonismul unui medicament faţţă de capacitatea de ă de capacitatea de 
generare a răspunsuluigenerare a răspunsului, a unui alt medicament este un , a unui alt medicament este un 
răspuns negativrăspuns negativ care poate fi redat prin curbele doză care poate fi redat prin curbele doză ––
efect.efect.



Prin definiPrin definiţţie, ie, antagonismul este nonantagonismul este non--competitivcompetitiv atunci atunci 
când, când, îîn prezenn prezenţţa unui antagonist, agonistul a unui antagonist, agonistul nu mai nu mai 
este capabileste capabil să producă efectul maxim să producă efectul maxim, indiferent de , indiferent de 
crecreşşterea concentraterea concentraţţiei sale. iei sale. 

ÎÎn această situan această situaţţie, cie, curbele dozăurbele doză--efect ale agonistului efect ale agonistului îîn n 
prezenprezenţţa unei concentraa unei concentraţţii treptat crescânde de ii treptat crescânde de 
antagonist vor deveni antagonist vor deveni progresiv mai puprogresiv mai puţţin in îînclinatenclinate, i, iar ar 
efectul maxim posibil va scade pe măsură ce efectul maxim posibil va scade pe măsură ce 
concentraconcentraţţia de antagonist creia de antagonist creşşte serialte serial..



Dacă creDacă creşşterea concentraterea concentraţţiei agonistului reduce iei agonistului reduce 
sau chiar depăsau chiar depăşşeeşşte antagonismul, te antagonismul, atunci atunci 
antagonismul poartă denumirea deantagonismul poartă denumirea de::

�� temporartemporar, , 
�� reversibilreversibil sau sau 
��competitivcompetitiv..



AntagoniAntagonișștiitii





Reducerea competitivă Reducerea competitivă sau sau nonnon--competitivăcompetitivă a a 
răspunsului la un agonist sunt tipuri ale răspunsului la un agonist sunt tipuri ale 
antagonismului farmacologicantagonismului farmacologic..

Când un medicament reduce efectul altuia prin Când un medicament reduce efectul altuia prin 
inducerea unui răspuns contrarinducerea unui răspuns contrar, prin activarea , prin activarea 
unui alt tip de receptori, vorbim de unui alt tip de receptori, vorbim de antagonism antagonism 

fiziologicfiziologic..



De exemplu, De exemplu, 

medicamentele medicamentele antihistaminiceantihistaminice blochează farmacologic  blochează farmacologic 
acacţţiunea histaminei, iunea histaminei, îînsă nsă efecteleefectele histaminei pot fi histaminei pot fi 
realizate fiziologic realizate fiziologic şşi de către i de către adrenalinăadrenalină..

ÎÎn tratamentul intoxican tratamentul intoxicaţţiilor, absorbiilor, absorbţţia continuă de ia continuă de 
substansubstanţţă din tractul gastrointestinal poate fi uneori ă din tractul gastrointestinal poate fi uneori 
prevenită prin transformarea toxicului prevenită prin transformarea toxicului îîntrntr--o formă o formă 
insolubilăinsolubilă. . 



Mesagerii secundariMesagerii secundari



ÎÎn ultimii ani sn ultimii ani s--au realizat progrese au realizat progrese îîn identificarea n identificarea 
modurilormodurilor prin care cuplarea diverprin care cuplarea diverşşilor mesageri ilor mesageri 
chimici de proteinele receptoare specifice din chimici de proteinele receptoare specifice din 
membrane conduce la o intensificare sau o membrane conduce la o intensificare sau o 
reducere a funcreducere a funcţţiei celulare. iei celulare. 

�� dde obicei,e obicei, acest fenomen se traduce printr acest fenomen se traduce printr--o rată o rată 
modificată de intrare sau de sinteză a unor amodificată de intrare sau de sinteză a unor aşşaa--
numinumiţţi i mesageri secundarimesageri secundari. . 



�� îîn acest caz, contrastant cu complexul: n acest caz, contrastant cu complexul: hormon hormon 

steroid steroid –– proteină receptoare citosolică proteină receptoare citosolică, complexul , complexul 
medicament medicament -- receptor receptor nunu va fi efectorul intracelular va fi efectorul intracelular 
final. final. 

�� ÎÎn acest caz, integrarea cuplului medicament n acest caz, integrarea cuplului medicament --
receptor receptor şşi activarea aparatului funci activarea aparatului funcţţional al celulei ional al celulei 
va fi efectuată de către un va fi efectuată de către un mesager secundar mesager secundar 

intracelularintracelular..



MulMulţţi mediatori chimici, incluzând de ex.: i mediatori chimici, incluzând de ex.: 
-- neurotransmineurotransmiţţătoriiătorii, , 
-- hormonii endocrini hormonii endocrini şşi i 
-- hormonii tisulari, hormonii tisulari, 

consecutiv complexării cu receptorii membranari consecutiv complexării cu receptorii membranari 
respectivi, acerespectivi, aceșștia pot determina tia pot determina activarea activarea sau sau 
inhibareainhibarea localizat la nivelul membranei a enzimei localizat la nivelul membranei a enzimei 
adenilatadenilat--ciclazaciclaza..

ConcentraConcentraţţia de AMP ciclic din celulă va creia de AMP ciclic din celulă va creşşte te şşi i 
mediatorul va acmediatorul va acţţiona ca un iona ca un mesager intracelular,mesager intracelular,
reglând prin intermediul proteinreglând prin intermediul protein--kinazei A, acele enzime kinazei A, acele enzime 
care vor media răspunsul caracteristic al celulelorcare vor media răspunsul caracteristic al celulelor..

De aici derivă termenul de De aici derivă termenul de mesager secundarmesager secundar..



ÎÎn esenn esenţţăă, complexul medicament, complexul medicament--receptor are receptor are afinitate afinitate 
măritămărită pt. pt. adenilatadenilat--ciclazăciclază, formând un , formând un complex marecomplex mare. . 

ÎÎn fapt,n fapt, o proteină realizează cuplarea dintre complexul o proteină realizează cuplarea dintre complexul: : 
medicament + receptor + adenilat medicament + receptor + adenilat -- ciclazaciclaza
şşi leagă i leagă nucleotida guanozinnucleotida guanozin--trifosfat (GTP).trifosfat (GTP).



Activitatea maximă a adenilatActivitatea maximă a adenilat--ciclazei necesită ciclazei necesită 
prezenprezenţţa ansamblului dintre a ansamblului dintre medicament medicament -- receptor receptor, , 
proteina cuplantăproteina cuplantă, GTP , GTP şşi enzima.i enzima.

GMP ciclicGMP ciclic este un alt mesager intracelular, este un alt mesager intracelular, 
sintetizat de enzima sintetizat de enzima guanilatguanilat--ciclaza.ciclaza.

O O îînsemnătate practică a acestui fapt este că nsemnătate practică a acestui fapt este că 
nivelurile concentranivelurile concentraţţiilor nucleotidelor ciclice pot fi iilor nucleotidelor ciclice pot fi 
monitorizatemonitorizate..



Colinoceptorii muscariniciColinoceptorii muscarinici sunt sunt şşi ei i ei mediamediaţţi i enzimatic. enzimatic. 

AceAceșștia sunt capabili, tia sunt capabili, îîn urma cuplării unui agonist n urma cuplării unui agonist 
muscarinic, muscarinic, să cupleze la să cupleze la interiorul membraneiinteriorul membranei  
celulare cu proteina ce leagă guanozin celulare cu proteina ce leagă guanozin 55’’--fosfatul fosfatul 
(proteina G). (proteina G). 



  S  S--a demonstrat că acest complex este capabil săa demonstrat că acest complex este capabil să: : 
-- inhibeinhibe adenilatadenilat--ciclaza, ciclaza, 
-- activezeactiveze guanilatguanilat--ciclaza, ciclaza, 
-- mărească mărească conductanconductanţţa ionilor de potasiu (cord), a ionilor de potasiu (cord), 
-- reducă reducă conductanconductanţţa ionilor de potasiu (SNC) a ionilor de potasiu (SNC) 
-- uuşşurezeureze activitatea trifosfoinozitidactivitatea trifosfoinozitid--fosfolipazei. fosfolipazei. 

AcAcţţiunea este dependentă de iunea este dependentă de sediusediu, , 
îîn fiecare dintre aceste cazuri, receptorul se va n fiecare dintre aceste cazuri, receptorul se va 
cupla la o proteină G diferităcupla la o proteină G diferită..



Ionii de calciuIonii de calciu
Sunt consideraSunt considerațți mesageri secundari intracelulari de i mesageri secundari intracelulari de 
mare importanmare importanţţăă. . 

ConcentraConcentraţţia lor liberă poate fi ia lor liberă poate fi măritămărită nu doar prin nu doar prin 
agenagenţţii depolarizanii depolarizanţţi ai membraneii ai membranei care accare acţţionează la ionează la 
receptorii cuplareceptorii cuplaţţi la porii membranei (ex: acetilcolina), i la porii membranei (ex: acetilcolina), 
dar dar şşi prin i prin intermediul altorintermediul altor câteva mecanisme (ex: câteva mecanisme (ex: 
medicamente, hormoni sau neurotransmimedicamente, hormoni sau neurotransmiţţătoriători) care ) care 
acacţţionează asupra ionează asupra receptorilor de mobilizare a ionilor de receptorilor de mobilizare a ionilor de 
calciucalciu. . 

Ionii de calciu mai sunt implicaIonii de calciu mai sunt implicaţţi i îîn n eliberarea acidului eliberarea acidului 
arahidonicarahidonic din fosfolipidele membranei de către  din fosfolipidele membranei de către 
fosfolipazele activate, inifosfolipazele activate, iniţţiind astfel iind astfel sinteza de sinteza de 
prostaglandine prostaglandine șșii leucotrieneleucotriene (mesageri extracelulari).(mesageri extracelulari).



ÎÎn timp ce (n timp ce (îîn trecut)n trecut) cercetările s cercetările s--au axat pe intrarea au axat pe intrarea 
calciului prin calciului prin canalele electrosensibilecanalele electrosensibile îîn celulele n celulele 
excitabile electric, ca mecanism de creexcitabile electric, ca mecanism de creşştere a tere a 
concentraconcentraţţiei ionilor de calciu iei ionilor de calciu îîn citosol, n citosol, 

Studiile actuale efectuate asupra RE = reticulului Studiile actuale efectuate asupra RE = reticulului 
endoplasmic din fibra musculară au relevat faptul căendoplasmic din fibra musculară au relevat faptul că, , 
eliberarea calciului cuplat din interiorul celulei, eliberarea calciului cuplat din interiorul celulei, 
reprezintă un reprezintă un mecanism alternativmecanism alternativ care conduce la care conduce la 
acelaacelaşşi rezultat (crei rezultat (creşşterea concentraterea concentraţţiei intracelulare).iei intracelulare).



Mai târziu, sMai târziu, s--a relevat a relevat șși i implicarea fosfolipidelorimplicarea fosfolipidelor
membranare membranare îîn turnoverul celular al ionilor de calciu. n turnoverul celular al ionilor de calciu. 

ÎÎn acest caz, n acest caz, fosfolipaza Cfosfolipaza C ( (enzimă activată de receptori enzimă activată de receptori 
şşi situată i situată îîn membranăn membrană) c) clivează livează fosfatidil inozitolulfosfatidil inozitolul (PI) (PI) 
îîn: n: 
-- diacilglicerol (DAG) diacilglicerol (DAG) şşii
-- inozitolinozitol--11--fosfat, fosfat, 

stadiu stadiu îîn care ionii de calciu intracelular vor fi eliberan care ionii de calciu intracelular vor fi eliberaţţi.i.



DAGDAG este la rândul lui un alt mesager secundar care este la rândul lui un alt mesager secundar care 
activează proteinactivează protein--kinaza C kinaza C îînainte de a fi resintetizat nainte de a fi resintetizat 
îîn PI.n PI.

Recent sRecent s--a demonstrat căa demonstrat că::
-- fosfolipaza Cfosfolipaza C hidrolizează o a doua fosfolipidă hidrolizează o a doua fosfolipidă 
membranarămembranară, , 
-- fosfatidil inozitol bifosfatulfosfatidil inozitol bifosfatul (PIP2),(PIP2), eliberând:eliberând:
-- DAG DAG şşi i trifosfoinozitoltrifosfoinozitol (IP3),(IP3), acesta din urmă un  acesta din urmă un 
puternic  puternic  ““eliberatoreliberator”” al calciului legat la reticului al calciului legat la reticului 
endoplasmic.endoplasmic.

La fel ca La fel ca DAG, DAG, IP3IP3 este reciclat la PI membranar.este reciclat la PI membranar.



ConcluzieConcluzie

Structura moleculară este primul determinant al Structura moleculară este primul determinant al 
activităactivităţţii medicamentoase a unei substanii medicamentoase a unei substanţţe chimice.e chimice.

Tipul de răspuns produsTipul de răspuns produs depinde de funcdepinde de funcţţionarea ionarea 
normală a locanormală a locaţţiei la care proprietăiei la care proprietăţţile moleculare ale ile moleculare ale 
medicamentului medicamentului îîi permit acestuia să persistei permit acestuia să persiste, , să se să se 
acumuleze acumuleze şşi să se cuplezei să se cupleze..



�� Vă mulVă mulțțumesc pentru atenumesc pentru atențție!ie!


