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La ora actuală există mai multe ipoteze privind relaLa ora actuală există mai multe ipoteze privind relaţţia ia 
medicament medicament -- receptor, din care se desprind (din punct receptor, din care se desprind (din punct 
de vedere scolastic) de vedere scolastic) trei teorii consacrate:trei teorii consacrate:

Teoria Teoria ““ocupăriiocupării”” (Clark)(Clark)

prin care intensitatea efectului medicamentos depinde prin care intensitatea efectului medicamentos depinde 
de de numărul receptorilor ocupanumărul receptorilor ocupaţţi i (aceas(această teorie are mai tă teorie are mai 
multe variante);multe variante);

Teoria Teoria ““vitezeivitezei”” (Paton)(Paton)

îîn care intensitatea efectului este rezultanta n care intensitatea efectului este rezultanta vitezei de vitezei de 
combinare cu receptorul;combinare cu receptorul;

Teoria Teoria ““activăriiactivării””

sussusţţine că efectul farmacodinamic se produce prin ine că efectul farmacodinamic se produce prin 
transformarea receptorilor din formatransformarea receptorilor din forma ““inactivăinactivă”” îîn n 
formaforma ““activăactivă””..



Azi se consideră căAzi se consideră că activarea alostericăactivarea alosterică aa
receptorului este un proces necesar receptorului este un proces necesar îîn obn obţţinerea inerea 
efectului medicamentos.efectului medicamentos.

CunoaCunoaşşterea tipului de răspuns produs de un terea tipului de răspuns produs de un 
medicament trebuie completată prin măsurareamedicament trebuie completată prin măsurarea: : 

-- mărimii răspunsuluimărimii răspunsului șși i 

-- a cantităa cantităţţiiii de medicament care l de medicament care l--a produs,a produs, pentru  pentru 
a putea face posibilă studierea relaa putea face posibilă studierea relaţţiei doză iei doză –– efect.efect.



Procedura denumită Procedura denumită biodeterminare cantitativăbiodeterminare cantitativă a a 
permis ca multe substanpermis ca multe substanţţe active să poată fi e active să poată fi 
utilizate cu o acurateutilizate cu o acurateţţe rezonabilă  a dozăriie rezonabilă  a dozării. . 

Biodeterminarea mai poate fi aplicată Biodeterminarea mai poate fi aplicată şşi i îîn cazul n cazul 
identificării unui medicamentidentificării unui medicament al cărui efect este  al cărui efect este 
caracteristic sau, pentru carecaracteristic sau, pentru care există un antagonist  există un antagonist 
cunoscut.cunoscut.



        Teoria ocupării a lui Clark        Teoria ocupării a lui Clark
şşi variantele salei variantele sale



ClarkClark a observat a observat 
similaritatea dintre forma similaritatea dintre forma 
izotermei adsorbizotermei adsorbţţiei a iei a lui lui 
LangmuirLangmuir şşi multe curbe i multe curbe 
dozădoză--răspunsrăspuns. . 

Acesta a aplicat Acesta a aplicat 
interacinteracţţiunilor medicament iunilor medicament --
receptor, receptor, principiile principiile şşi i 
cineticacinetica utilizate pentru a utilizate pentru a 
reda un model ipotetic reda un model ipotetic 
pentru reacpentru reacţţiile care au loc iile care au loc 
la la nivelul unei suprafenivelul unei suprafeţţee..

ConcentraConcentraţţia gazuluiia gazului

Izoterma lui Langmuir

Cantitatea adsorbităCantitatea adsorbită



Clark a fost mulClark a fost mulţţumit de model deoarece umit de model deoarece îîn multe cazuri forma n multe cazuri forma 
curbelor doză curbelor doză –– efect obefect obţţinute experimental sinute experimental s--a potrivit cu cea a potrivit cu cea 
obobţţinută dintrinută dintr--o relao relaţţie care presupunea ie care presupunea oo::
-- interacinteracţţiune tip: moiune tip: moleculă leculă –– moleculă moleculă;;
-- proporproporţţie infimă din medicamentul administrat care leagă la ie infimă din medicamentul administrat care leagă la 
receptori;receptori;
-- proporproporţţia din efectul maxim ce poate fi atins: dependent de ia din efectul maxim ce poate fi atins: dependent de 
concentraconcentraţţia medicamentului administrat (aia medicamentului administrat (afinitatea lui fiind finitatea lui fiind 
constantăconstantă))
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izoterma de adsorbizoterma de adsorbţţie a derivat ca rezultat al studierii ie a derivat ca rezultat al studierii 
ratei de adsorbratei de adsorbţţie a unui gaz la temperatură constantă ie a unui gaz la temperatură constantă 
de către o substande către o substanţţă preparată ă preparată (considera(considerată suprafată suprafaţţă ă 
impermeabilăimpermeabilă).).

curba arată cum curba arată cum concentraconcentraţţia gazului adsorbit creia gazului adsorbit creşştete, , 
odată cu creodată cu creşşterea concentraterea concentraţţiei aplicate:iei aplicate:
-- îîntâintâi foarte rapid, foarte rapid, 
-- apoiapoi mult mai mult mai îîncet,ncet, pe măsură ce adsorbantul se pe măsură ce adsorbantul se 
apropie de apropie de nivelul de saturanivelul de saturaţţie.ie.

îîn apropierea unuin apropierea unui anumit praganumit prag nu va mai atinge o nu va mai atinge o 
concentraconcentraţţie adsorbită mai mareie adsorbită mai mare, indiferent de cât de , indiferent de cât de 
mult cremult creşşte concentrate concentraţţia aplicatăia aplicată..

ExplicaExplicațție:ie:



Cuplarea medicamentelor pe suprafaCuplarea medicamentelor pe suprafaţţa celulei sa celulei s--a a 
presupus că se face pe baza principiuluipresupus că se face pe baza principiului::

““O moleculă de medicament per receptorO moleculă de medicament per receptor””,, la fel ca la fel ca 
îîn cazul reacn cazul reacţţiei moleculare dintre un gaz iei moleculare dintre un gaz şşi o i o 
suprafasuprafaţţă solidăă solidă..

SaturaSaturaţţia suprafeia suprafeţţei adsorbante a fost echivalată cuei adsorbante a fost echivalată cu::

ocuparea tuturor receptorilor disponibili,ocuparea tuturor receptorilor disponibili, iar aceasta iar aceasta 
corespunde corespunde punctului de pe curba doză punctului de pe curba doză -- răspuns răspuns, , îîn n 
care efectul este care efectul este maxim.maxim.



De aici sDe aici s--a dedus căa dedus că::

►► o ocupare proporo ocupare proporţţional mai redusă a receptorilorional mai redusă a receptorilor
ar putea produce un efect mai slab.ar putea produce un efect mai slab.

Presupunând că fiecare receptor ocupat produce o Presupunând că fiecare receptor ocupat produce o 
unitate constantăunitate constantă de răspuns de răspuns, efectul ar fi , efectul ar fi direct direct 
proporproporţţionalional cu ocuparea receptorilor, deoarece cu ocuparea receptorilor, deoarece 
rata de ocupare rata de ocupare şşi i stimulii se stimulii se îînsumeazănsumează..



a altă presupunere a fost aceea căa altă presupunere a fost aceea că::

adsorbadsorbţţia la suprafaia la suprafaţţă ă nunu a produs reducerea  a produs reducerea 
semnificativă a concentrasemnificativă a concentraţţieiiei de gaz sau medicament de gaz sau medicament 
liber. liber. 

Când sunt prezente Când sunt prezente gaze diferite,gaze diferite, îîn aceean aceeaşşi i 
concentraconcentraţţie moleculară la suprafeie moleculară la suprafeţţele adsorbante ele adsorbante 
(care au aceea(care au aceeaşşi arie i arie şşi sunt din aceeai sunt din aceeaşşi structurăi structură) ) îîn n 
condicondiţţii standard de temperatură ii standard de temperatură şşi presiune,i presiune, este  este 
evident faptul că gradul evident faptul că gradul îîn care concentran care concentraţţiile de gaze iile de gaze 
adsorbite diferă adsorbite diferă îîn momentul de echilibru, depinde de n momentul de echilibru, depinde de 
coeficiencoeficienţţii lor individuali de adsorbii lor individuali de adsorbţţie.ie.



Dacă se consideră că medicamentul Dacă se consideră că medicamentul şşi receptorii i receptorii 
interacinteracţţionează ionează îîntrntr--un sistem un sistem îînchis (nchis (““in vitroin vitro””), ), se se 
poate presupune că procesul urmează principiile poate presupune că procesul urmează principiile 
Legii acLegii acţţiunii maselor:iunii maselor:

Când nivelul efectului este Când nivelul efectului este stabilstabil îîn prezenn prezenţţa a 
medicamentului administrat, exismedicamentului administrat, există un tă un echilibruechilibru la la 
care care ratele de asociere ratele de asociere şşi disociere i disociere ale complexului ale complexului 
suntsunt egale. egale. 



O dificultate legată la această teorie sO dificultate legată la această teorie s--a constatat a constatat îîn n 
cazul cazul ““dualidualişştilortilor”” denumidenumiţţi i şşi i agoniagonişşti parti parţţiali.iali.

Un agonist parUn agonist parţţial este incapabil să producă un ial este incapabil să producă un 
efect maxim la fel de intens ca un agonist puternic efect maxim la fel de intens ca un agonist puternic 
atunci când reacatunci când reacţţionează cu aceeaionează cu aceeaşşi populai populaţţie de ie de 
receptori (adireceptori (adică nu produce acelacă nu produce acelaşşi nivel al i nivel al 
răspunsuluirăspunsului).).



Teoria lui AriensTeoria lui Ariens



Teoria lui Clark a presupus căTeoria lui Clark a presupus că: : 

fiecare cuplare a oricărui medicament cu orice fiecare cuplare a oricărui medicament cu orice 
receptor din aceeareceptor din aceeaşşi populai populaţţie va avea aceeaie va avea aceeaşşi i 
eficieneficienţţă ă îîn producerea unei unităn producerea unei unităţţi de răspunsi de răspuns. . 

AgoniAgonişştii partii parţţiali au demonstrat iali au demonstrat îînsă că nu este ansă că nu este aşşa!a!



Pentru a introduce această observaPentru a introduce această observaţţie ie îîn cadrul teoriei,n cadrul teoriei,  
a fost invocată o a doua proprietate a medicamentelora fost invocată o a doua proprietate a medicamentelor::

►► cea cantitativ independentă de afinitate cea cantitativ independentă de afinitate. . 

ÎÎn timp cen timp ce afinitateaafinitatea rămâne acea proprietate care  rămâne acea proprietate care 
determină capacitatea unui medicament de a se cupla determină capacitatea unui medicament de a se cupla 
la receptori, la receptori, 

►► AriensAriens a propus a propus şşi o altă proprietatei o altă proprietate: : 

aceea aaceea a activităactivităţţii intrinsece.ii intrinsece.



Conceptul de activitate intrinsecăConceptul de activitate intrinsecă

permite, permite, îînnţţelegerea unui alt set de observaelegerea unui alt set de observaţţii care ii care 
nu corespund teoriei ocupăriinu corespund teoriei ocupării..

Cum ar fi atunci când agoniCum ar fi atunci când agonişştii sunt tii sunt administraadministraţţi i îîn n 
amestecuriamestecuri, iar rezultatul ob, iar rezultatul obţţinut (inut (răspunsulrăspunsul) este ) este 
uneori uneori mai slabmai slab decât cel anticipat  decât cel anticipat (datori(datorită adită adiţţiei iei 
efectelor ocupării receptorilorefectelor ocupării receptorilor).).



ÎÎn prezenn prezenţţa unui agonist para unui agonist parţţial, de ex. ial, de ex. concentraconcentraţţia ia 
unui agonist puternicunui agonist puternic (care (care îîn condin condiţţii normale este ii normale este 
suficientă pentru a determina un răspuns maximsuficientă pentru a determina un răspuns maxim) se ) se 
dovededovedeşşte a nu mai fi la fel de eficientăte a nu mai fi la fel de eficientă. . 

Acest lucru se datorează Acest lucru se datorează ocupării unei fracocupării unei fracţţiuniiuni din  din 
receptori de către agonistul parreceptori de către agonistul parţţial ial şşi care i care nu vor mai nu vor mai 
fi capabili să producăfi capabili să producă decât stimuli subdecât stimuli sub--maximali.maximali.



Teoria lui StephensonTeoria lui Stephenson



O altă extindere alternativă a teoriei lui Clark a fost O altă extindere alternativă a teoriei lui Clark a fost 
cea a lui cea a lui StephensonStephenson care a propus o teorie  care a propus o teorie 
modificatămodificată, care , care îîncorporează observancorporează observaţţia căia că: : 

Pentru unele medicamente producerea unui Pentru unele medicamente producerea unui efect efect 
maximmaxim se poate realiza printrse poate realiza printr--o o ocupareocupare a receptorilora receptorilor
îîntrntr--o proporo proporţţie mai mică de ie mai mică de 100%.100%.



El a invocat conceptul deEl a invocat conceptul de eficacitate,eficacitate, a cărei a cărei 
valoare exprimă capacitatea relativă a valoare exprimă capacitatea relativă a 
receptorului ocupat de medicamentul receptorului ocupat de medicamentul îîn cauză n cauză 
de a de a ““donadona”” o unitate de o unitate de stimulare biologică stimulare biologică 
((S)S) celulei.celulei.

S S ~ r e~ r e
((unde unde ee = eficacitatea)= eficacitatea)



Un medicament cu eficacitate Un medicament cu eficacitate îînaltă poate produce naltă poate produce 
un un răspuns maximrăspuns maxim după ocuparea doar a  după ocuparea doar a unei miciunei mici
proporproporţţii din populaii din populaţţia de receptori, ia de receptori, lăsând astfel lăsând astfel 
un număr deun număr de receptori de rezervăreceptori de rezervă..

ÎÎn mod contrar, un medicament cu eficacitate n mod contrar, un medicament cu eficacitate 
slabăslabă trebuie să ocupe o  trebuie să ocupe o proporproporţţie mai mareie mai mare de  de 
receptori, pentru areceptori, pentru a produce răspunsul maxim produce răspunsul maxim..



Agonistul parAgonistul parţţial ial nu reunu reuşşeeşştete să inducă un  să inducă un 
răspuns maxim chiar răspuns maxim chiar şşi atunci când toi atunci când toţţi i 
receptorii sunt ocupareceptorii sunt ocupaţţi, i, deoarece valoarea deoarece valoarea 
eficacităeficacităţţiiii ((ee)) sale este prea mică pentru a putea sale este prea mică pentru a putea 
fi atinsă valoarea critică a luifi atinsă valoarea critică a lui S.S.

>>i i îîn acest caz, pentru un antagonist valoarea n acest caz, pentru un antagonist valoarea 
luilui ee este zero. este zero. 



Teoria lui PatonTeoria lui Paton



Includerea conceptelor deIncluderea conceptelor de ““activitate intrinsecăactivitate intrinsecă”” şşii
““eficacitateeficacitate”” îîn teoria ocupării a interacn teoria ocupării a interacţţiunilor dintre iunilor dintre 
medicamente medicamente şşi receptori a redus succesiv i receptori a redus succesiv 
importanimportanţţa ideii unei ocupări stabile a receptorilora ideii unei ocupări stabile a receptorilor, , 
ca determinantă majoră a răspunsuluica determinantă majoră a răspunsului..

Teoria rateiTeoria ratei pentru relapentru relaţţiile: iile: medicament medicament -- receptor  receptor --  
răspunsrăspuns ( (introdusă de Wintrodusă de W.D.M .D.M Paton) a coPaton) a condus către ndus către 
un punct un punct îîn care, n care, doar ocupareadoar ocuparea singură era  singură era 
considerată considerată fără importanfără importanţţăă pt. acpt. acţţiunea agoniiunea agonişştilor. tilor. 

Paton a propus ideea căPaton a propus ideea că formarea unui complex:formarea unui complex:
medicament medicament –– receptorreceptor generează către celulăgenerează către celulă o o 
unitate de stimulare unitate de stimulare a producerii răspunsuluia producerii răspunsului..



Astfel:Astfel:

►► după  după administrarea administrarea medicamentului, medicamentului, 

►► totoţţi receptorii tisulari sunt i receptorii tisulari sunt disponibili pentru cuplaredisponibili pentru cuplare,     ,     

►► ţţesutul va esutul va receprecepţţiona stimulul maximiona stimulul maxim şşi i 

►► va genera un va genera un răspuns maximrăspuns maxim. . 

pentru capentru ca răspunsul să fie menrăspunsul să fie menţţinut, inut, 

►► complexul trebuie să se decupleze  complexul trebuie să se decupleze şşi să se refacăi să se refacă..

►► cu cât complexul se desface cu cât complexul se desface mai rapidmai rapid, cu atât mai  , cu atât mai  

repede repede se refac cuplurilese refac cuplurile..



Deci, pt. un agonist, Deci, pt. un agonist, rata de decuplarerata de decuplare a complexelor  a complexelor 
(guverna(guvernată de constanta de disocieretă de constanta de disociere) este ) este cea care cea care 
determină potendetermină potenţţaa, d, deoarece aceasta dictează eoarece aceasta dictează ratarata la la 
care se pot realiza noile complexe.care se pot realiza noile complexe.

ÎÎn concordann concordanţţă cu această ipotezăă cu această ipoteză: : 

►► antagonistul cuplează rapid  antagonistul cuplează rapid şşi disocierea are loc lent.i disocierea are loc lent.



Făcând această propunereFăcând această propunere, Paton a explicat anumite , Paton a explicat anumite 
observaobservaţţii neconcordante cu teoria ocupării ii neconcordante cu teoria ocupării (Clark). (Clark). 

De exemplu, De exemplu, faptul căfaptul că: : 

1.1. un medicament poate un medicament poate îîntâi să ntâi să stimuleze stimuleze şşi apoi i apoi să să 
blochezeblocheze acelaacelaşşi set de receptori i set de receptori şşi i 

2.2.  faptul că   faptul că multe substanmulte substanţţe activee active produc efect produc efect 
maxim maxim doar la prima administraredoar la prima administrare (fenomen denumit (fenomen denumit 
tahifilaxietahifilaxie).).



Prima situaPrima situaţţieie este considerată este considerată: : ““agonism paragonism parţţialial””: : 
-- medicamentul stimulează  medicamentul stimulează îîn momentul cuplăriin momentul cuplării, , îînsănsă, , 
deoarece disociază relativ deoarece disociază relativ îîncet, ncet, va persistava persista pe pe 
receptori receptori şşi astfel va i astfel va exercita o acexercita o acţţiune antagonicăiune antagonică. . 
A doua situaA doua situaţţieie apare apare, d, după expuneri repetate la un upă expuneri repetate la un 
medicament, când medicament, când 
-- o parteo parte din dozele administrate anterior din dozele administrate anterior a rămas a rămas 
cuplatăcuplată la receptori (la receptori (reducândreducând numărul receptorilor  numărul receptorilor 
disponibili pentru cuplare).disponibili pentru cuplare).



•• Din motive practice, eDin motive practice, experimentele care sunt menite xperimentele care sunt menite 
să testeze teoria ratei să testeze teoria ratei sunt dificil de executat. sunt dificil de executat. 

•• ÎÎnregistrarea instantanee a răspunsuluinregistrarea instantanee a răspunsului, n, necesară ecesară 
pentru a confirma instalarea efectului maxim, a putut pentru a confirma instalarea efectului maxim, a putut 
fi realizată doar fi realizată doar îîn n condicondiţţii experimentaleii experimentale. . 

•• ÎÎncetarea instantanee a răspunsuluincetarea instantanee a răspunsului, (, (consecutivă consecutivă 
îîndepărtării medicamentului din ndepărtării medicamentului din ţţesut) necesut) necesită o esită o 
îîndepărtare instantaneendepărtare instantanee, , îînsă difuziunea pe baza nsă difuziunea pe baza 
gradientului de concentragradientului de concentraţţie este ie este un proces de un proces de 
duratădurată..



               Teoria activării               Teoria activării
şşi alte postulate recentei alte postulate recente



Potrivit acesteia, continPotrivit acesteia, continuarea răspunsului necesităuarea răspunsului necesită
eliberarea eliberarea şşi i regenerarearegenerarea receptorilor.receptorilor.

ObservaObservaţţiile recente au iile recente au îîmpins mai departe această mpins mai departe această 
viziune dinamică prin punerea sub semnul viziune dinamică prin punerea sub semnul îîntrebării ntrebării 
a existena existenţţei receptorilor.ei receptorilor.

Ca populaCa populaţţii fixe din punct de vedere al număruluiii fixe din punct de vedere al numărului, , 
localizării sau afinitălocalizării sau afinităţţii, fiind propuse modele mult ii, fiind propuse modele mult 
mai complexe mai complexe şşi moderne ale interaci moderne ale interacţţiunii iunii 
medicament medicament -- receptor.receptor.



Pentru toate variantele de teorie a receptorilor este Pentru toate variantele de teorie a receptorilor este 
comuncomun postulatul care prevede că postulatul care prevede că: : 

un medicament agonistun medicament agonist se combină cu un situs de  se combină cu un situs de 
pe receptor, iar receptorul pe receptor, iar receptorul este activateste activat, ob, obţţinânduinându--se se 
astfel un astfel un răspuns din partea celuleirăspuns din partea celulei..

când când medicamentul disparemedicamentul dispare, receptorul , receptorul revine revine îîn n 
stadiul inactivstadiul inactiv (adi(adică se regenereazăcă se regenerează). Acest lucru ). Acest lucru 
este eseneste esenţţial pentru ciclurile următoare de răspunsial pentru ciclurile următoare de răspuns..

Reglarea Reglarea îînn sens crescător  sens crescător sausau descrescător  descrescător aa  
numărului de receptorinumărului de receptori este un alt mecanism prin este un alt mecanism prin 
care unele medicamente pot accare unele medicamente pot acţţiona.iona.



Teoriile enzimologiceTeoriile enzimologiceTeoriile enzimologiceTeoriile enzimologiceTeoriile enzimologiceTeoriile enzimologiceTeoriile enzimologiceTeoriile enzimologice



Extinderea conceptului deExtinderea conceptului de situsuri alostericesitusuri alosterice şşi pentru i pentru 
interacinteracţţiunile medicamentiunile medicament--receptor este o altă teză receptor este o altă teză 
modernă sugerată de cercetătorimodernă sugerată de cercetători. . 

ÎÎn n enzimologieenzimologie, situsurile alosterice sunt recunoscute, situsurile alosterice sunt recunoscute
ca ca localocaţţii adiacente situsurilor activeii adiacente situsurilor active ale enzimelor, la ale enzimelor, la 
care se pot cupla antagonicare se pot cupla antagonişştii, acoperind sau tii, acoperind sau 
deformând situsul activ, astfel deformând situsul activ, astfel îîncât acesta nu se mai ncât acesta nu se mai 
poate complexa cu substratul.poate complexa cu substratul.

ÎÎn n farmacologiefarmacologie, implicarea situsurilor alosterice , implicarea situsurilor alosterice 
pentru antagonipentru antagonişşti a fost postulată pentru situati a fost postulată pentru situaţţiile iile îîn n 
care antagonismul dintre două medicamente trece care antagonismul dintre două medicamente trece din din 
competitiv competitiv îîn non n non -- competitiv,competitiv, pe măsură ce  pe măsură ce 
concentraconcentraţţia antagonistului creia antagonistului creşştete (ex: acetilcolina (ex: acetilcolina şşi i 
atropina acatropina acţţionează asupra musculaturii netedeionează asupra musculaturii netede).).



DeDeşşi studiul receptorilor a devenit o adevărată i studiul receptorilor a devenit o adevărată 
şştiintiinţţă ă ((ReceptologiaReceptologia), ), mai rămân mai rămân îîncă multe ncă multe 
îîntrebări cu privire la receptori care mai antrebări cu privire la receptori care mai aşşteaptă teaptă 
un răspunsun răspuns..

De exemplu: De exemplu: 

De ce este necesar ca celulele să posede structuri De ce este necesar ca celulele să posede structuri 
specifice care să le permită să reacspecifice care să le permită să reacţţioneze cu ioneze cu 
substansubstanţţele străineele străine??



ExistenExistenţţa receptorilor a fost demonstrată dejaa receptorilor a fost demonstrată deja, i, iar pe ar pe 
parcurs, toaparcurs, toată atentă atenţţia sia s--a concentrat asupra aspectelor a concentrat asupra aspectelor 
temporale, calitativetemporale, calitative şşi i cantitativecantitative ale acale acţţiunii iunii 
medicamentelor la nivel celular medicamentelor la nivel celular şşi molecular, cu i molecular, cu 
consecinconsecinţţe avantajoase pentru cercetarea farmaceutică e avantajoase pentru cercetarea farmaceutică 
şşi farmacologicăi farmacologică..

De exemplu: De exemplu: 

-- unele stări patologice la om sau animal s unele stări patologice la om sau animal s--au au 
demonstrat a fi datorate demonstrat a fi datorate depledepleţţiei receptoriloriei receptorilor (ex: (ex: 
miastenia gravis), miastenia gravis), 

-- pierderea eficacităpierderea eficacităţţiiii unor remedii consecutiv  unor remedii consecutiv 
administrărilor administrărilor îîndelungatendelungate a fost explicată pe baza  a fost explicată pe baza 
desensibilizăriidesensibilizării şşi / sau a i / sau a depledepleţţiei receptoriloriei receptorilor (ex: (ex: ββ--
adrenoceptorii bronhodilatatori).adrenoceptorii bronhodilatatori).



ConcluzieConcluzie

Termenul de Termenul de receptorreceptor identifică o locaidentifică o locaţţie la care se ie la care se 
cuplează un medicament cuplează un medicament şşi la care i la care induce o modificareinduce o modificare  
care este exprimată sub forma care este exprimată sub forma efectului efectului medicamentos medicamentos 
observat. observat. 

Au fost identificate diferite tipuri de receptori: Au fost identificate diferite tipuri de receptori: 
-- citosolici, citosolici, 
-- cuplacuplaţţi la pori, i la pori, 
-- sau cuplasau cuplaţţi la enzimei la enzime şşi i 

diferite diferite mecanisme de produceremecanisme de producere a efectelor la nivel a efectelor la nivel 
celular:celular:
-- depolarizarea membranei depolarizarea membranei, , 
-- modificări de permeabilitate selectivă modificări de permeabilitate selectivă, , 
-- crecreşşterea sau scăderea nivelului diferiterea sau scăderea nivelului diferiţţilor reglatori intracelulariilor reglatori intracelulari
(enzime, ioni, produ(enzime, ioni, produşşi de degradare a fosfolipidelor). i de degradare a fosfolipidelor). 



Acest lucru face posibilă Acest lucru face posibilă îînnţţelegerea de ce: elegerea de ce: 
--unii mesageri chimici acunii mesageri chimici acţţionează ionează extrem de rapidextrem de rapid

(ex: neurotransmi(ex: neurotransmiţţătorii prin intermediul receptorilor cuplaătorii prin intermediul receptorilor cuplaţţi la i la 
pori pori îîn 1n 1--2 ms) al2 ms) alţţii, ii, 
-- îîntrntr--un un timp mai timp mai îîndelungatndelungat, dar o , dar o perioadă mai lungăperioadă mai lungă

(ex: minute hormonii peptidici (ex: minute hormonii peptidici şşi receptorii mediai receptorii mediaţţi enzimatic), i enzimatic), îîn n 
timp ce timp ce 
-- alalţţii produc un efect de abia ii produc un efect de abia după câteva oredupă câteva ore îînsănsă, au o , au o durată durată 
extinsăextinsă de acde acţţiune (ex. hormonii steroizi iune (ex. hormonii steroizi şşi proteinele funci proteinele funcţţionale ionale 
sintetizate sintetizate de novo de novo de către celulele de către celulele ţţintăintă).).



?
Ex: Ex: AntidepresAntidepresiveleivele: : 

MMecanismecanismulul dede actiactiuunnee

OOpiaceelepiaceele se se leagaleaga de de receptoriireceptorii specificispecifici,, dede unundede semnalsemnalul vaul va
ajunajungege la la receptorulreceptorul dopamindopamininicinic ((prezentatprezentat aiciaici, ca parte a , ca parte a unuiunui alt alt 
neuron) neuron) pentrupentru a a relarelașșaa dopamindopaminaa..
DopaminaDopamina cupleazăcuplează lala receptoriireceptorii dopamindopaminiciici,, stimulstimulândând astfel astfel celulelcelulelee
postpost--sinapticsinapticee şşii deci,deci, un sentiment un sentiment emoemoţţionalional pozitivpozitiv..



Va mulVa mulțțumesc pentru atenumesc pentru atențție!ie!
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