ГЛАВА 8

8.1. МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГУМОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ
Схема реалізації впливу речовин-регуляторів на клітини складається з таких елементів: (1) утворення
і вивільнення молекул сигнальних сполук (зовнішній сигнал), (2) їх взаємодія з рецепторами клітин
(рецепція), (3) перетворення зовнішнього сигналу у внутрішній і передавання його до ефекторних
структур клітини (трансдукція), (4) кінцеві ефекти регуляторного впливу (рис. 8.1). Зупинимося докладніше на кожному з цих елементів.

Рис. 8.1. Схема регуляторного впливу сигнальних молекул на клітини. Пояснення дивіться у тексті
Сигнальні речовини. Загалом усі гуморальні фактори регуляції життєдіяльності клітин поділяють на дві великі групи, що їх умовно називають (1) утилізонами та (2) інформонами.
Утилізони – речовини, що утилізуються клітинами, – здійснюють неспеціалізований контроль,
їхня участь у процесах регуляції не є основним призначенням цих сполук. До утилізонів відносять (а)
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метаболіти (глюкоза, амінокислоти, жирові кислоти, АМФ, аденозин, молочна кислота, CO2 та ін.) і
(б) іони (калію, натрію, кальцію, водню та ін.).
Інформони – це сполуки, спеціально призначені для регуляції, вони виконують власне сигнальну
функцію в організмі. Саме про них і йтиме мова у цій главі.
Розрізняють три групи інформонів.

I. Нейромедіатори (нейротрансмітери).
Ці сполуки утворюються в нервових клітинах, вивільнюються пресинаптичними закінченнями в синаптичну щілину і чинять вплив на клітини через структури постсинаптичної мембрани.
У периферичній нервовій системі основними медіаторами є ацетилхолін і норадреналін, тимчасом
як у центральній – їх набагато більше: збуджувальні (серотонін, гістамін, глютамінова кислота, аспарагінова кислота, ацетилхолін та ін.) та гальмівні (дофамін, норадреналін, ГАМК, гліцин, таурин,
похідні пуринових основ – аденозин, АМФ, АТФ та ін.).
Оскільки нейромедіатори є засобом нервової регуляції діяльності клітин, то їхню участь у розвитку
патологічних процесів і хвороб будемо розглядати окремо у відповідній главі підручника (див. главу 38).

II. Тканинні гормони (гістогормони).
Їх часто позначають як біологічно активні речовини (БАР), а з огляду на участь у патологічних процесах – медіаторами цих процесів.
Залежно від місця утворення і об’єктів регуляції розрізняють (а) тканинонеспецифічні БАР і (б)
тканиноспецифічні, або справжні, гістогормони.
Перші з них утворюються в різних тканинах організму як клітинами (напр., гістамін, серотонін,
простагландини, лейкотрієни), так і позаклітинно (напр., кініни, продукти активації комплементу).
Вони мають досить широкий спектр дії, що виявляє себе практично у всіх тканинах, де відбувається
їхнє утворення. Саме ця обставина і надає типовості патологічним процесам, медіаторами яких вони є.
Справжні гістогормони, як правило, утворюються обмеженою кількістю клітин і їхня дія є більш
специфічною, спрямованою на певні види клітин-мішеней.
Представниками тканиноспецифічних тканинних гормонів є (а) цитокіни (лімфокіни, монокіни),
(б) фактори росту (напр., епідермальний, тромбоцитарний, фібробластів та ін.), (в) нейромодулятори (напр., опіоїдні пептиди – ендорфіни, енкефаліни).
В табл. 8.1 подано перелік основних тканинних гормонів, що беруть участь у розвитку патологічних процесів, з посиланням на відповідні глави підручника, у яких докладно висвітлено цю участь.
Таблиця 8.1

Представники тканинних гормонів та їхня участь у розвитку патологічних процесів
Тканинні гормони

Патологічні процеси,
у яких вони беруть участь

Посилання

Тканинонеспецифічні
Біогенні аміни (гістамін,
серотонін)

Похідні арахідонової кислоти
(простагландини, лейкотрієни)

Алергія

Глава 15

Місцеві порушення кровообігу

Глава 16

Запалення

Глава 17

Алергія

Глава 15

Місцеві порушення кровообігу

Глава 16
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Тканинні гормони

Кініни (брадикінін, калідин)

Продукти активації комплементу

Оксид азоту

Патологічні процеси,
у яких вони беруть участь

Посилання

Запалення

Глава 17

Гарячка

Глава 18

Алергія

Глава 15

Місцеві порушення кровообігу

Глава 16

Запалення

Глава 17

Шок

Глава 20

Алергія

Глава 15

Запалення

Глава 17

Ушкодження клітин

Глава 7

Місцеві порушення кровообігу

Глава 16

Запалення

Глава 17

Тканиноспецифічні
Цитокіни

Фактори росту

Нейромодулятори

Ушкодження клітин (апоптоз)

Глава 7

Алергія

Глава 15

Запалення

Глава 17

Гарячка

Глава 18

Септичний шок

Глава 11

Запалення

Глава 17

Пухлини

Глава 19

Порушення інтегративних
функцій ЦНС

Глава 38

Серед особливостей тканинних гормонів, що відрізняють їх від «класичних» гормонів, слід
виділити такі:
1) утворюються «звичайними», а не ендокринними спеціалізованими клітинами;
2) транспортуються не кров’ю, а шляхом дифузії в міжклітинному просторі;
3) мають короткодистантну дію, впливають на тканини, де утворюються, або на сусідні. Якщо
гістогормон, утворений клітиною-продуцентом, діє на інші клітини, то такий ефект отримав назву паракринного. Якщо ж тканинний гормон впливає на ту ж саму клітину, що його виділила,
то йдеться про автокринну дію;
4) живуть дуже короткий час, швидко руйнуються або інактивуються наявними в тканині ферментами.
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Основні ефекти тканинних гормонів спрямовані на швидку регуляцію тканинних процесів, зокрема
(а) місцевого кровообігу, (б) проникності судин, (в) міграційної активності клітин, (г) інтенсивності
проліферації, (ґ) диференціювання клітин тощо.

III. Гормони (справжні гормони).
Ці сполуки здійснюють в організмі гуморальну ендокринну регуляцію процесів життєдіяльності.
Гормони як сигнальні речовини характеризуються такими особливостями:
1) продукуються особливими ендокринними клітинами, що спеціалізуються на утворенні і секреції гормонів. Ці клітини можуть бути об’єднані (а) в окремі органи – ендокринні залози (напр.,
щитоподібна залоза, гіпофіз та ін.), (б) у групи клітин у неендокринних органах (напр., острівці
Лангерганса в підшлунковій залозі) або (в) бути поодинокими клітинами – продуцентами гормонів, розкиданими в органах та тканинах різних систем (нервової, травної, дихальної) і утворювати так звану дифузну ендокринну систему;
2) секретуються в циркулюючу кров (або інші рідини, що циркулюють);
3) мають дистантну дію, тобто впливають на клітини, розташовані на великих відстанях від місць
утворення гормонів. Така їхня властивість пояснюється досить великою тривалістю життя гормональних речовин у циркулюючій крові;
4) мають високу і специфічну біологічну активність. Гормони виявляють свій вплив у дуже низьких
концентраціях, порядку 10-6–10-11 моль/л. Кожен гормон має свої клітини-мішені, здатні сприймати дію сигнальних молекул через особливо специфічні рецептори.
Процеси синтезу і секреції гормонів разом з регуляцією діяльності ендокринних клітин, транспортом, рецепцією і метаболізмом гормонів складають суть ендокринної функції. Механізми її здійснення та порушення, що виникають за умов патології, будуть предметом спеціального обговорення в главі 37.
З огляду на механізми дії сигнальних речовин на клітини важливим є поділ цих сполук на дві
групи:
1) полярні, або гідрофільні. До них належать усі сигнальні речовини білкової і пептидної природи,
а також похідні багатьох амінокислот (крім тиреоїдних гормонів) і деякі сполуки ліпідного походження (напр., лейкотрієни). Важливою є та обставина, що полярні речовини не можуть проходити в клітину крізь її плазматичну мембрану, а тому реалізація їхніх впливів здійснюється
через мембранні рецептори (мембранний тип циторецепції);
2) неполярні, або гідрофобні. Друга група значно менша за першу і охоплює сигнальні речовини
стероїдної природи (гормони кори надниркових залоз, чоловічі і жіночі статеві гормони), тиреоїдні гормони, оксид азоту та деякі інші. Завдяки гідрофобності ці сполуки мають здатність
долати плазматичну мембрану клітин і проникати в цитоплазму. Реалізація дії неполярних сигнальних молекул відбувається через цитоплазматичні і ядерні рецептори (внутрішньоклітинний
тип циторецепції).
Клітинні рецептори. Ці структури являють собою білкові молекули, здатні специфічно взаємодіяти з відповідними сигнальними молекулами (лігандами), після чого змінювати свою просторову
конфігурацію і завдяки цьому започатковувати передавання сигналу до ефекторних структур клітини.
Розрізняють (а) мембранні і (б) внутрішньоклітинні (цитоплазматичні, ядерні) рецептори.
На рис. 8.2 представлено основний принцип функціонування циторецепторів, відповідно до якого
виділяють два їх класи: (1) метаболотропні та (2) іонотропні.
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Рис. 8.2. Принцип функціонування клітинних рецепторів: А – метаболотропних, Б – іонотропних
Метаболотропні рецептори мають дві відносно самостійні структурні одиниці (домени) – рецепторну і регуляторну. У мембранному рецепторі рецепторний домен є зовнішньою, а регуляторний –
внутрішньою його частиною.
При взаємодії ліганду з рецепторним доменом змінюється просторова конфігурація всієї білкової
молекули рецептора і зокрема її регуляторної субодиниці. Остання набуває властивості зв’язувати
протеїни, що започатковують низку послідовних біохімічних перетворень, які передають сигнал до
ефекторних структур клітини. Нижче ми розглянемо основні варіанти таких внутрішньоклітинних
сигнальних шляхів.
Іонотропні рецептори також мають рецепторний домен, але замість регуляторної субодиниці у
них є структура, що виконує функцію іонного каналу. В неактивному стані рецептора ця структура
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не пропускає через себе іони, натомість при взаємодії ліганду з рецепторним доменом просторова
конфігурація білка змінюється таким чином, що іонний канал відкривається й відповідні іони мають
змогу проходити через білок за градієнтом електричного заряду і концентрації, зумовлюючи певні
зміни в клітині.
Припинення взаємодії сигнальних молекул з рецепторами, а отже, і регуляторного їх впливу
на клітини, може відбуватися двома способами:
1) руйнуванням лігандів за допомогою відповідних ферментів (напр., ацетилхоліну холінестеразою);
2) десенситизацією рецепторів, тобто втратою «чутливості» до лігандів. Вона може бути пов’язана
(а) з оборотними й необоротними конформаційними змінами рецептора, що унеможливлює подальше його функціонування (інактивація) і (б) видаленням рецепторів з мембран з наступною
реактивацією білкових молекул (див. нижче).
Внутрішньоклітинні сигнальні механізми. Способи передавання сигналів від циторецепторів до
ефекторних структур клітини залежать від структури і функціональних властивостей рецепторних
молекул, з якими взаємодіють ліганди.
Сьогодні розрізняють шість основних внутрішньоклітинних шляхів перетворення і передавання зовнішніх сигналів (рис. 8.3). Усі вони починаються від відповідного типу рецепторних структур. Розглянемо їх докладніше.
1. Ворітні іонні канали плазматичної мембрани, які відкриваються і закриваються (звідси термін
«ворітні») у відповідь на зв’язування з лігандами або при змінах трансмембранного електричного потенціалу. Звідси розрізняють (а) хемочутливі і (б) потенціалзалежні іонні канали. Прикладом перших – можуть бути чутливі до нікотину ацетилхолінові рецептори – n-холінорецептори,
а других – потенціалзалежні натрієві, калієві і кальцієві канали.
Ворітні іонні канали є структурами всіх збудливих клітин, тобто клітин, що відповідають збудженням
(генерацією потенціалів дії) на зовнішнє подразнення. Такими, зокрема, є (а) нервові, (б) м’язові і (в)
деякі види секреторних клітин.
Як зазначалося вище, при взаємодії сигнальних молекул з рецепторною субодиницею каналу (чи
під впливом змін трансмембранного потенціалу) «ворота» відкриваються (змінюється просторова
конфігурація білка) і різні види каналів вибірно починають пропускати через себе один з катіонів –
Na+, K+, Ca2+ чи аніон Cl-.
Переміщення іонів через канали відбувається в напрямку електрохімічного градієнта: іони Na+ і
Ca2+ входять всередину клітини, а K+ і Cl-, навпаки, виходять з неї назовні. Наслідком таких переміщень є зміни трансмембранного потенціалу, що визначають збудливість клітин (рівень порогового потенціалу), розвиток збудження (потенціал дії) і поширення його вздовж мембрани нервових
та м’язових волокон (проведення імпульсів). Докладно цей електрофізіологічний аспект діяльності
іонних каналів ми розглядатимемо у главах, присвячених патофізіології серця (глава 31) і нервової
системи (глава 38).
Тут тільки підкреслимо важливу роль іонів Ca2+ у внутрішньоклітинному передаванні сигналів.
Оскільки існує величезний градієнт концентрації Ca2+ (у позаклітинному середовищі його в 10–100
тис. разів більше, ніж у цитоплазмі), то відкриття кальцієвих каналів спричиняє до стрімкого входження Ca2+ в клітину і значного зростання його вмісту в цитоплазмі (див. главу 7). Це, у свою чергу,
зумовлює взаємодію Ca2+ з так званими кальційзв’язувальними білками (тропоніном C, кальмодуліном
та ін.), що веде до функціональних і метаболічних змін у клітині. Перші – виявляють себе скороченням білків м’язів (актоміозинових комплексів) і цитоскелету, другі – зміною активності низки ферментів (кальмодулінових протеїнкіназ, фосфоліпази A2 та ін.).
За здатністю передавати сигнали всередині клітини іони Ca2+ називають вторинними месенджерами (див. далі).

Рис. 8.3. Шість основних механізмів передавання сигналів у клітині
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2. Рецептори, спряжені з G-білком. Цей найпоширеніший тип циторецепторів (відомо понад 1000
представників цього сімейства) здійснює активацію мембранних ферментів опосередковано –
через спеціальний G-білок. Таким чином, система складається з трьох основних елементів: (1)
рецептора, (2) G-білка і (3) мембранного ферменту (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Загальна схема функціонування рецепторів, спряжених з G-білком
Розглянемо кожного з них.
 Рецептори. Вони представлені сімейством серпантинових (змієподібних) рецепторів. Така
назва пов’язана з тим, що поліпептидний ланцюг білкової молекули, як змія, вигинаючись то
в один, то в другий бік, сім разів проходить через ліпідний шар плазматичної мембрани, наскрізь «прошиваючи» її. Інші назви серпантинових рецепторів – спряжені з G-білком рецептори
(G-protein-coupled receptors – GPCR), рецептори з сімома трансмембранними сегментами (seven
transmembrane segment receptors).
При зв’язуванні рецептора з лігандом відбуваються конформаційні зміни в цитоплазматичних доменах білка, завдяки чому той стає здатним приєднувати до себе G-протеїн.
 G-білок. Цей протеїн названо так через його здатність зв’язувати гуанілові нуклеотиди (guanosine
nucleotide-binding protein – G-protein). Молекула G-білка є гетеротримером, тобто складається з
трьох різних субодиниць: α, β і γ. Здатність зв’язувати гуанілові нуклеотиди має α-субодиниця.
G-білок приєднується до внутрішньої частини активованого лігандом рецептора через γ-субодиницю.
Після цього G-білок змінює свою конформацію таким чином, що α-субодиниця втрачає спорідненість
з ГДФ і зв’язується з молекулами ГТФ. Іншими словами, відбувається заміна ГДФ на ГТФ. Після
зв’язування з ГТФ α-субодиниця відокремлюється від двох інших і дифундує по внутрішній поверхні
плазматичної мембрани до вмонтованих в неї молекул ферментів. Взаємодія α-субодиниці з ферментом може призводити або до його активації (стимулятивний тип G-білка – Gs-протеїн), або до інгібування (інгібіторний тип G-білка – Gi-протеїн).
Оскільки в α-субодиниці «прокидається» не дуже висока ГТФазна активність, то через деякий час
зв’язаний ГТФ гідролізується до ГДФ. У результаті ця субодиниця повертається до вихідної конформації, що викликає процеси, зворотні до тих, які проходили раніше, а саме: (1) відбувається
від’єднання α-субодиниці від ферменту з відповідними змінами його активності (зменшення чи збіль-
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шення), (2) α-субодиниця дифундує в напрямку рецептора, (3) вона зв’язується з β- і γ-субодиницями
в один комплекс.
 Мембранні ферменти. Стимулятивний тип G-білка зумовлює активацію вмонтованих у плазматичну мембрану ферментів, які каталізують реакції утворення так званих вторинних посередників, або вторинних месенджерів.
Вторинні месенджери – це малі сигнальні молекули, за допомогою яких відбувається передавання
інформації всередині клітини. При цьому мають на увазі, що зовнішні до клітини молекули (нейромедіатори, гістогормони і гормони) є первинними передавачами сигналу.
У разі, якщо активність мембранного ферменту є постійною, то зв’язування його з Gi-білком призводить до ефекту інгібування і, як наслідок, припиняється утворення вторинного месенджера.
Серед відомих сьогодні вторинних посередників найкраще вивчено системи циклічного АМФ
(цАМФ) і фосфоліпідних месенджерів. Розглянемо основні принципи їх функціонування.

Аденілатциклазна система.
У цій системі мембранним ферментом, що активується α-субодиницею Gs-білка, є аденілатциклаза,
яка каталізує реакцію утворення аденозин-3’,5’-циклічного монофосфату (цАМФ) з АТФ (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Схема активації аденілатциклазної системи
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цАМФ є алостеричним активатором ферменту цАМФ-залежної протеїнкінази, яку називають протеїнкіназою A. Неактивна форма протеїнкінази A складається з чотирьох субодиниць – двох регуляторних і двох каталітичних. У такому комплексі каталітичні субодиниці не активні, бо їхні центри зв’язування з субстратами закриті регуляторними субодиницями. При утворенні цАМФ кожна
регуляторна субодиниця зв’язується з двома молекулами месенджера, змінює свою конформацію і
від’єднується від каталітичної субодиниці. Остання стає внаслідок цього активною і каталізує реакції фосфорилювання серинових і треонінових залишків численних білків – різних у різних клітинах.
Одні фосфорильовані протеїни при цьому набувають активності, інші, навпаки, її втрачають.
Дія цАМФ на протеїнкіназу A припиняється внаслідок зменшення його концентрації в цитоплазмі, що
настає під впливом цАМФ-фосфодіестерази, яка перетворює месенджер у неактивну форму - 5’-АМФ.

Система фосфоліпідних месенджерів.
Ще одним ферментом, що може активуватися зв’язаним з ГТФ G-білком, є фосфоліпаза C (рис. 8.6).
В активному стані вона гідролізує фосфатидидінозитолтрифосфат (ФІ-Ф2) – фосфоліпід, що входить
до складу плазматичної мембрани. Продуктами такого гідролізу є діацилгліцерол (ДАГ) та інозитолтрифосфат (ІФ3).

Рис. 8.6. Похідні фосфоліпідів і Ca2+ як вторинні месенджери.
ФІ-Ф2 – фосфатидилінозитолтрифосфат, ДАГ – діацилгліцерол, ІФ3 – інозитолтрифосфат, CaM – кальмодулін,
CaM-ПК – кальмодулінзалежна протеїнкіназа, ЕПР – ендоплазматичний ретикулум

Перша сполука, будучи водонерозчинною, переміщується в ліпідному шарі мембрани, аж доки не
зустрінеться з неактивною молекулою протеїнкінази C, що перебуває у фіксованому до внутрішньої
поверхні мембрани стані. Під впливом ДАГ та іонів Ca2+ протеїнкіназа C активується і каталізує
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фосфорилювання цілого ряду білків, переносячи фосфатну групу від АТФ на серинові і треонінові
залишки протеїнових молекул.
Другий продукт гідролізу, ІФ3, розчинний у воді, а тому легко дифундує від плазматичної мембрани до структур ендоплазматичного ретикулуму (ЕПР), у яких депонуються іони Ca2+. Зв’язуючись з
мембранними рецепторами ЕПР, ІФ3 зумовлює відкриття Ca2+-каналів, через які іони Ca2+ за великим
градієнтом концентрації виходять з ЕПР у цитоплазму.
Таким чином, і ДАГ, і ІФ3 є внутрішньоклітинними передавачами сигналів, а тому їх відносять до
вторинних месенджерів фосфоліпідного походження.

Іони Ca2+ як вторинні месенджери.
Збільшення концентрації іонів кальцію в цитоплазмі може бути зумовлено (1) входженням Ca2+ з позаклітинного простору всередину через відкриті кальцієві канали (див. вище) і (2) переходом Ca2+ в
цитоплазму з внутрішньоклітинних місць депонування, зокрема структур ЕПР та мітохондрій. Останній механізм, як було показано вище, пов’язаний з утворенням ІФ3 та його дією на відповідні мембранні рецептори ЕПР.
Стрімке зростання концентрації Ca2+ в цитоплазмі (у 100 і більше разів) призводить до взаємодії
цих іонів з кальційзв’язувальними білками і зокрема з кальмодуліном. Молекула останнього має чотири місця зв’язування Ca2+; при їх заповненні іонами кальмодулін змінює свою конформацію таким
чином, що набуває здатність активувати велику кількість білків. Зокрема, кальмодулін стає субодиницею сімейства ферментів під назвою Ca2+/кальмодулінзалежні протеїнкінази. Ці ензими здійснюють
фосфорилювання серинових і треонінових залишків цілого ряду ферментів і неферментних білків.
З огляду на зазначене іони Ca2+ вважають сигнальними молекулами, а тому їх також відносять до
вторинних месенджерів.
Слід, однак, мати на увазі, що за умов стійкого зростання концентрації Ca2+ у цитоплазмі ці іони
втрачають свою сигнальну функцію і стають чинником ушкодження клітин, започатковуючи так звані
кальцієві механізми альтерації. Докладно про них мова йшла в главі 7.
3. Рецептори з власною ферментною активністю. Це мембранні рецептори, регуляторний домен
яких має каталітичні властивості, тобто є ферментом. При взаємодії ліганду з позаклітинною
(власне рецепторною) субодиницею рецептора змінюється конфігурація внутрішньоклітинної
ферментної його частини таким чином, що вона набуває здатності зв’язувати субстрат і каталізувати реакції його біохімічних перетворень.
Як приклад, розглянемо кілька різновидів таких рецепторів.

Рецептори з гуанілатциклазною активністю (рис. 8.7).
Серед їхніх лігандів – передсердний натрійуричний гормон (ПНУГ), інтестинальний пептид гуанілін.
Внутрішньоклітинна частина цих рецепторів має властивості ферменту гуанілатциклази (її ще називають мембранозв’язаною гуанілатциклазою – мГЦ, маючи на увазі, що є й розчинна ГЦ, див.
нижче).
При зв’язуванні ліганду із зовнішньоклітинним рецепторним доменом змінюється конфігурація
внутрішньоклітинного каталітичного, унаслідок чого гуанілатциклаза набуває активності і каталізує
реакцію перетворення ГТФ у циклічний ГМФ (гуанозин-3’,5’-циклічний монофосфат - цГМФ).
Утворений цГМФ зв’язується з відповідними центрами молекули цГМФ-залежної протеїнкінази
(протеїнкінази G), яка після цього переходить з неактивного в активний стан.
Активна протеїнкіназа G здійснює фосфорилювання білків (різних у різних клітинах) шляхом перенесення фосфатних груп від АТФ на протеїни, зокрема на їхні серинові і треонінові залишки. Одні
з білків після такого фосфорилювання набувають активності, інші, навпаки, її втрачають. Залежно від
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Рис. 8.7. Внутрішньоклітинний сигнальний шлях, пов’язаний з рецепторами,
що мають гуанілатциклазну активність
цього виникають певні біологічні ефекти, що виявляють себе активацією або пригніченням відповідних клітинних функцій.
Таким чином, з цим типом рецепторів пов’язаний внутрішньоклітинний сигнальний шлях, у якому
роль вторинного месенджера виконує цГМФ, а основним засобом передавання сигналу є реакції
фосфорилювання білків, що їх здійснюють протеїнкінази.
Припинення внутрішньоклітинної сигналізації досягається руйнуванням вторинних посередників.
У цитоплазмі його здійснює фермент цГМФ-фосфодіестераза, перетворюючи цГМФ у 5’-ГМФ.
Слід зазначити, що в клітинах може бути і не зв’язаний з мембранними рецепторами фермент –
розчинна (цитоплазматична) гуанілатциклаза (рГЦ), молекули якої містять гем. Активація цього ферменту відбувається при взаємодії гема з оксидом азоту (NO), який, будучи неполярною молекулою,
вільно проходить крізь плазматичну мембрану в цитоплазму (див. главу 16). Після активації рГЦ
дальші сигнальні механізми нічим не відрізняються від тих, що ми розглянули вище.

Рецептори з тирозинкіназною активністю.
Класичним їх прикладом є рецептори до інсуліну і до факторів росту. Інсуліновий рецептор складається з двох α- та двох β-субодиниць (рис. 8.8). Зовнішні α-ланцюги містять рецепторний домен,
який зв’язує інсулін, а β-субодиниці, що «прошивають» мембрану, мають у внутрішній цитоплазмазматичній своїй частині властивості ферменту тирозинспецифічної протеїнкінази (тирозинкінази), яка здійснює фосфорилювання білків шляхом перенесення фосфатних груп від АТФ на гідро-
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Рис. 8.8. Інсуліновий рецептор та його тирозинкіназна активність.
MAPK – mitogen-activated protein kinases, PI-3K – phosphatidylinositol 3-kinase. Пояснення дивіться у главі 24

ксильні групи тирозинових залишків (звідси і назва ферменту). За відсутності інсуліну цей фермент
неактивний.
Зв’язування інсуліну з α-ланцюгами спричиняє зміни конфігурації β-субодиниць, унаслідок чого
останні набувають тирозинкіназної активності. Спочатку ця активність спрямована на сам рецептор:
β-ланцюг одного αβ-мономеру фосфорилює розташовані на кінці β-ланцюга тирозинові залишки свого партнера по димеру (другого αβ-мономеру) і навпаки. Цей процес отримав назву аутофосфорилювання рецептора.
Після такого аутофосфорилювання відкривається активний центр тирозинкінази, і фермент набуває здатність фосфорилювати тирозинові залишки інших білків. Одним з таких є протеїн під назвою
субстрат-1 інсулінового рецептора (insulin receptor substrate-1 – IRS-1). Фосфорильована форма
IRS-1 стає молекулою, що приєднує до себе інші білки з утворенням протеїнових комплексів, які
започатковують досить складні – за участю великої кількості проміжних протеїнів – сигнальні шляхи. Кінцевими пунктами останніх є різні структури цитозолю та ядра, які визначають, у кінцевому
підсумку, різноманітні біологічні ефекти інсуліну. Докладна мова про них і про конкретні механізми
передавання сигналу від інсулінових рецепторів до ефекторних структур клітини піде в главі 24.
4. Рецептори, що активують цитоплазматичні ферменти. У цьому разі сама молекула мембранного рецептора не має ферментної активності, але здатна при взаємодії з лігандом зв’язувати
цитоплазматичну протеїнкіназу і активувати її. Далі можливими є два варіанти розвитку подій:
(1) пряма активація білків (факторів транскрипції), що регулюють експресію генів, і (2) опосередкована каскадом протеїнкіназних реакцій активація таких білків.
Прикладом цього типу рецепторів можуть бути рецептори до еритропоетину (ЕПО) – цитокіну, що
стимулює еритропоез у червоному кістковому мозку (рис. 8.9). При взаємодії ЕПО з рецепторними
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Рис. 8.9. Механізми передавання сигналів від еритропоетинових (ЕПО) рецепторів до ядра
доменами двох окремих субодиниць мембранного рецептора утворюється димер, цитоплазматичні
домени якого набувають здатність зв’язувати і активувати розчинну тирозинспецифічну протеїнкіназу, відому під назвою JAK (Janus kinase).
Спочатку під впливом JAK-кінази відбувається фосфорилювання тирозинових залишків внутрішніх доменів ЕПО-рецептора, завдяки чому останні отримують можливість приєднувати до себе фактори транскрипції сімейства STAT (signal transducers and activators of transcription). Після такого приєднання JAK-кіназа фосфорилює тирозинові залишки STAT-протеїнів. Фосфорильовані STAT-білки
від’єднуються від ЕПО-рецептора і, взаємодіючи один з одним через так звані SH2-домени і фосфатні
групи, утворюють димери. Останні потрапляють у ядро, де й активують транскрипцію генів, відповідальних за здійснення еритропоезу.
Другий, після JAK-STAT-системи, варіант передавання сигналів у ядро від ЕПО-рецептора здійснюється за допомогою каскаду протеїнкіназних реакцій, відомого під назвою MAPK-сигнального
шляху. Фосфорильовані JAK-кіназою внутрішні домени ЕПО-рецептора приєднують Grb2 - перший
білок цього каскаду і т. д. (докладно див. главу 19).
Крім JAK-кінази, у клітинах є й інші розчинні протеїнкінази, активація яких відбувається при
зв’язуванні з внутрішніми доменами активованих рецепторів. Такими, зокрема, є тирозинкіназа Scr
(від слова “саркоматозна”), причетна до регуляції клітинного поділу і розвитку пухлин (див. главу
19), а також протеїнкіназа IRAK (interleukin receptor-associated kinase), що започатковує внутрішні
сигнальні шляхи від рецепторів TLR (Toll-like receptor), функціонування яких є важливим для захисту
організму від мікробів (див. главу 14).
5. Адгезивні рецептори. Білки цього типу мембранних рецепторів зовнішньою своєю частиною
взаємодіють з (1) макромолекулярними позаклітинними компонентами тканини (напр., колагеном) або (2) комплементарними поверхневими білковими молекулами інших клітин. Внутрішні
ж домени цих рецепторів зв’язані з елементами цитоскелету.
При активації зазначеними вище лігандами змінюється конформація усієї молекули адгезивного
рецептора, унаслідок чого зв’язок його зі структурами цитоскелету також зазнає змін. Останні
спричиняють до певних біологічних ефектів, в основі яких – процеси, пов’язані з білками мікро-
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трубочок та мікрофіламентів. Прикладом адгезивних рецепторів є інтегрини, докладна мова про
них піде в главі 15.
6. Ядерні рецептори. Цей тип рецепторів, на відміну від інших, не пов’язаний з плазматичною
мембраною і міститься в клітинному ядрі. Лігандами ядерних рецепторів є неполярні сигнальні
молекули, що погано розчинюються у воді. Класичний їх приклад – стероїдні гормони.
Останні легко, шляхом простої дифузії, проходять плазматичну мембрану і досягають ядра, де знаходять специфічний білок-рецептор, утворюючи з ним комплекс. При цьому конформація ядерного
рецептора змінюється таким чином, що він набуває здатність зв’язуватися зі специфічними регуляторними послідовностями нуклеотидів у молекулі ДНК, так званими елементами гормональної відповіді (hormone response elements – HREs). Зв’язаний з ДНК комплекс гормону з рецептором може

Рис. 8.10. Принципи ампліфікації (А) та інтеграції (Б) у діяльності внутрішньоклітинних
сигнальних механізмів
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Рис. 8.11. Механізм десенситизації β-адренорецепторів.
β-АЕР – β-адренергічний рецептор, КβАЕР – кіназа β-адренергічного рецептора

підвищувати або, навпаки, зменшувати експресію генів, що лежать поблизу HREs. Залежно від цього
і настають відповідні біологічні ефекти.
Конкретні механізми дії стероїдних гормонів на клітини-мішені та зміни, що виникають унаслідок
цього, будуть предметом спеціального обговорення в главі 37.
Підсумовуючи викладений у цій частині глави матеріал про внутрішньоклітинні сигнальні механізми, виділимо кілька загальних закономірностей, що лежать в основі їх здійснення.
По-перше, одним з універсальних засобів передавання сигналів від рецепторів до ефекторних
структур клітини є деякі низькомолекулярні сполуки, що отримали назву вторинних месенджерів.
Серед таких найкраще вивчено сьогодні (1) цАМФ, (2) цГМФ, (3) ДАГ, (4) ІФ3, (5) Ca2+.
По-друге, центральним механізмом активації білків, причетних до передавання сигналів, є реакції
їх фосфорилювання, тобто перенесення фосфатної групи від АТФ на залишки амінокислот. Здатними
до фосфорилювання є залишки тільки тих амінокислот, які містять вільні гідроксильні групи, а саме:
серин, треонін і тирозин. Відповідно до цього ферменти, що каталізують фосфорилювання білків –
протеїнкінази, можуть бути двох видів: (1) серин-треоніновими і (2) тирозиновими.
По-третє, специфічна взаємодія зовнішніх сигнальних молекул (лігандів) з рецепторами веде не до
простого передавання сигналу всередині клітини, а до його значного посилення – ампліфікації (рис.
8.10а). Основу цього явища складають каскади внутрішньоклітинних ферментів, послідовна активація яких зумовлює наростання кількості молекул – передавачів сигналу.
По-четверте, клітина може отримувати одночасно кілька зовнішніх сигналів, що по-різному впливають на одні й ті ж процеси. У цьому разі відбувається інтеграція внутрішньоклітинних сигнальних
механізмів і формується кінцева відповідь залежно від сили кожного з протилежно направлених сигналів (рис. 8.10б).
І по-п’яте, передавання внутрішньоклітинних сигналів припиняється за таких умов: (1) при руйнуванні зовнішніх сигнальних молекул ферментами; (2) при десенситизації рецепторів; (3) при руйнуванні вторинних месенджерів відповідними ферментами або видаленні їх з цитоплазми (напр., іонів
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Ca2+); (4) при дефосфорилюванні білків – учасників сигнального механізму або внаслідок їх гідролітичного розщеплення в протеасомах.
Цікавим є приклад десенситизації рецепторів, спряжених з G-білками. І тут головна роль належить
реакціям фосфорилювання білків, тільки в цьому разі йдеться про сам рецептор.
Так, при вивченні одного з них – β-адренергічного - відкрито фермент кіназу β-адренорецептора
(рис. 8.11). Цей ензим здійснює фосфорилювання рецепторного білка у разі, якщо той тривалий час перебуває в комплексі з адреналіном. Потім до фосфорильованого рецептора приєднується цитоплазматичний білок β-арестин, який унеможливлює дальше зв’язування рецептора з субодиницями G-білка,
а отже, і передавання сигналу до аденілатциклази. Крім того, β-арестин започатковує процеси ендоцитозу, завдяки яким рецептор вилучається з плазматичної мембрани в ендоплазматичні мікровезикули,
де відбувається його дефосфорилювання. Після цього він повертається назад у плазматичну мембрану,
а вивільнений β-арестин готовий до зв’язування наступної молекули фосфорильованого рецептора.
І насамкінець, у табл. 8.2 наведено приклади участі внутрішньоклітинних сигнальних механізмів
у реалізації впливів різних гуморальних регуляторних чинників, мова про які йде в окремих главах
підручника.
Таблиця 8.2

Приклади основних внутрішньоклітинних сигнальних механізмів
Ліганди

Сигнальний механізм

Посилання

1. Ворітні іонні канали
Ацетилхолін (через
n-холінорецептори)

Відкриття Na+-каналів

Глава 38

2. Від рецепторів, спряжених з G-білком
Адреналін (через
β-адренорецептори)

Аденілатциклазна система,
цАМФ

Глава 31

Глюкагон

Глава 24

Гормони аденогіпофіза (АКТГ, ТТГ,
ФСГ, ЛГ, МСГ)

Глава 37

Паратгормон

Глава 28

Гітамін (через H2-рецептори),
серотонін

Глава 15

Простагландини E1, E2

Глава 17

Адреналін (через α1-рецептори)

Фосфоліпаза C, фосфоліпідні
месенджери, Ca2+

Глава 32

Ацетилхолін (через
m-холінорецептори)

Глава 34

Ангіотензин II

Глава 27

Вазопресин, окситоцин

Глави 27, 37

Фактор росту тромбоцитарного
походження

Глава 32
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Ліганди

Сигнальний механізм

Посилання

3. Від рецепторів з власною ферментною активністю
Інсулін

Тирозинкіназа, MAPK- та PI-3Kсигнальні шляхи

Глава 24

Фактори росту

Тирозинкіназа, MAPK-сигнальний
шлях

Глава 19

Передсердний натрійуричний
гормон

Мембранозв’язана
гуанілатциклаза, цГМФ

Глава 27

Оксид азоту

Розчинна гуанілатциклаза, цГМФ

Глава 16

4. Від рецепторів, що активують цитоплазматичні ферменти
Еритропоетин

JAK-STAT-система, MAPKсигнальний шлях

Глава 30

Білки структур цитоскелету

Глава 15

Взаємодія з ДНК

Глава 37

5. Від адгезивних рецепторів
Колаген, подібні до
імуноглобулінів адгезивні
білки клітин
6. Від ядерних рецепторів
Стероїдні гормони
(кортикостероїди, чоловічі
та жіночі статеві гормони)
Тиреоїдні гормони

Глава 37

Вітамін D

Глава 28

Кінцеві ефектори регуляторних впливів. Усі внутрішньоклітинні сигнальні шляхи в кінцевому
підсумку ведуть до змін конкретних структур і молекул, що визначають біологічні ефекти регуляторних впливів. Такі структури будемо називати ефекторами.
Залежно від характеру ефектора в клітині можуть виникати (а) структурні, (б) функціональні та (в)
метаболічні зміни.
З огляду на швидкість настання цих змін біологічні ефекти можуть бути (а) негайними і (б) відстроченими. В основі негайних – лежать якісні зміни наявних у клітині ефекторних молекул (активація чи інактивація), тимчасом як відстрочені – виникають у результаті зміни їхньої кількості
(збільшення чи зменшення).

Негайні біологічні ефекти.
Вони розвивають у лічені секунди, хвилини від початку дії зовнішнього регуляторного сигналу на
клітину. Така висока швидкість реагування пов’язана з тим, що в клітині вже є в необхідній кількості ефекторні структури. А тому, час, необхідний для виникнення кінцевого ефекту залежить тільки
від швидкості передавання сигналу всередині клітини: що менше передавачів такого сигналу, то
більша швидкість.
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Основними ефекторними структурами, що забезпечують негайне реагування клітин на регуляторні впливи, є білки щонайменше трьох різних типів:
1) скорочувальні білки. Зміна функціонального стану цих протеїнів призводить до таких біологічних ефектів, як (а) скорочення чи розслаблення клітин (напр., м’язових), (б) зміна форми (напр.,
округлення ендотеліоцитів), (в) переміщення в просторі (напр., хемотаксис лейкоцитів), (г) ендоцитоз (напр., поглинання об’єктів фагоцитозу), (ґ) екзоцитоз (напр., зовнішня і внутрішня
секреція), (д) розходження хромосом до протилежних полюсів клітини під час її поділу і т. д.
Серед внутрішньоклітинних сигнальних механізмів найбільший вплив на функціональний стан цих
білків мають іони Ca2+ (переважно через кальційзв’язувальні протеїни – тропонін C, кальмодулін,
Ca2+/кальмодулінзалежні протеїнкінази та ін.) і адгезивні рецептори, зокрема інтегрини, безпосередньо зв’язані зі структурами цитоскелету;
2) транспортні білки. До таких можна віднести іонні канали, іонні насоси, білки-транспортери.
Так, відкриття чи закриття іонних каналів спричиняє до змін мембранного потенціалу (деполяризації чи гіперполяризації), активація іонних насосів призводить до створення градієнтів
концентрації заряджених часток між внутрішньоклітинним середовищем і позаклітинним простором, зміна кількості молекул білків-транспортерів у плазматичній мембрані зумовлює посилення чи послаблення транспорту органічних сполук (напр., глюкози) у клітину.
Одним з механізмів впливу внутрішньоклітинних сигналів на транспортні білки є їхнє фосфорилювання. Наприклад, потенціалзалежні Ca2+-канали кардіоміоцитів здатні відкриватися при деполяризації мембрани тільки тоді, коли перебувають у фосфорильованому стані. З огляду на це активація відповідної протеїнкінази, що настає в результаті запуску аденілатциклазного сигнального механізму,
спричиняє до збільшення кількості фосфорильованих каналів, які можуть відкриватися при виникненні потенціалу дії. Як наслідок, при збудженні клітини збільшується входження Ca2+ в цитоплазму
і зростає сила скорочення м’язового волокна (докладно див. главу 31).
Ці ж самі іони кальцію при збільшенні їхньої концентрації в цитоплазмі активують відкриття Ca2+каналів мембран ендоплазматичного ретикулуму та роботу Ca2+-насосів, відкриття Ca2+-залежних
Na+каналів плазматичної мембрани.
Запуск інсуліном одного з сигнальних шляхів у клітинах, чутливих до цього гормону, спричиняє
переміщення (транслокації) білка-транспортера глюкози з внутрішньоклітинних везикул до плазматичної мембран (див. главу 24);
3) ферменти. Активний чи неактивний стан багатьох ферментів залежить від того, у якому стані –
фосфорильованому чи дефосфорильованому – перебувають їхні молекули. Одні ферменти при
фосфорилюванні набувають таку активність, інші - навпаки, її втрачають.
Класичним прикладом цього типу змін активності ферментів є активація фосфорилази в гепатоцитах,
що відбувається під впливом адреналіну і глюкагону за участю аденілатциклазної системи і цАМФ
(див. главу 24).
Багато ферментів змінюють свою активність під впливом іонів Ca2+. Серед таких фосфоліпаза A2,
NO-синтаза, цАМФ-фосфодіестераза та ін.

Відстрочені біологічні ефекти.
Для розвитку цих ефектів потрібні години, навіть дні, оскільки їхню основу складає зміна кількості
ефекторних молекул і структур. Загалом ця кількість визначається балансом між інтенсивністю процесів (а) біосинтезу білків і (б) їхнього руйнування – протеолізу. Регуляторні впливи можуть здійснюватися як через перший, так і через другий процес.
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Відстрочені біологічні ефекти виникають унаслідок впливу регуляторних сигналів на генетичний
апарат клітини, зокрема на процеси транскрипції і експресії так званих регульованих генів (див. главу
6). Залежно від того, якими є ці гени – індуцибельними чи репресибельними – можливі два ефекти регуляторних сигналів на геном клітини: вмикання одних і вимикання других. Крім того, якщо йдеться
про конститутивні гени, тобто гени, які постійно працюють, то під впливом регуляторних чинників
можливим є посилення або послаблення їх транскрипції і експресії.
Вплив внутрішньоклітинних сигнальних механізмів на геном клітини здійснюється через одну з
груп білків-регуляторів транскрипції, що їх називають транскрипційними факторами (див. главу 6).
За місцем розташування в клітині їх поділяють на (а) ядерні і (б) цитоплазматичні.

I. Ядерні транскрипційні фактори.
Найважливішими є два механізми їх активації:
1) безпосередня взаємодія із зовнішньою сигнальною молекулою – лігандом. Тут, власне, ідеться
про ядерні циторецептори до неполярних речовин-регуляторів. Такими, зокрема, є рецептори
до стероїдних гормонів. У цьому випадку ядерні рецептори і є транскрипційними факторами.
При утворенні комплексів з відповідними гормонами вони набувають здатність активувати (чи
пригнічувати) транскрипцію певних генів;
2) фосфорилювання відповідними протеїнкіназами. Реалізації цього механізму передує запуск
внутрішньоклітинних сигнальних шляхів, що ведуть, у кінцевому підсумку, до активації тих
протеїнкіназ, які переносять фосфатні групи від АТФ до серинових залишків транскрипційних
факторів. У фосфорильованому стані останні набувають здатність впливати на процеси транскрипції.
Каскади ферментних реакцій, що ведуть до активації ядерних транскрипційних факторів, можуть
започатковуватися (а) спряженими з G-білками рецепторами (через активацію аденілатциклази чи
фосфоліпази C з утворенням відповідно цАМФ чи фосфоліпідних месенджерів) і (б) рецепторами з
власною (зокрема тирозинкіназною) активністю.

II. Цитоплазматичні транскрипційні фактори.
Їх активація відбувається в цитоплазмі, після чого вони надходять у ядро, де і чинять свій регуляторний вплив на транскрипцію генів. Процеси, що ведуть до активації цитоплазматичних транскрипційних факторів, набагато різноманітніші й складніші. Проте, і в їхній основі лежать усього лише два
універсальні механізми: (а) фосфорилювання і (б) протеоліз. На сьогодні відкрито 8 шляхів такої активації, що їх позначають за назвою сімейств, до яких входять транскрипційні фактори (напр., SMAD,
STAT, NFκB та ін.). Як приклад, розглянемо два такі шляхи.
1) Сімейство ядерних факторів NFκB (nuclear factor kappa B) є, з огляду філогенезу, однією з найдавніших груп транскрипційних факторів. Їх виявлено у безхребетних (дрозофіла) і всіх представників хребетних.
Серед великого числа зовнішніх сигнальних молекул, що спричиняють активацію NFκB, - цитокіни (TNF, IL-1), фактори росту, бактеріальні продукти і віруси.
Ядерний фактор NFκB являє собою протеїн-димер, зв’язаний за відсутності сигналу з білком-інгібітором IκB (inhibitor κB). Молекули IκB мають у своїй структурі домени – анкиринові повтори, за
допомогою яких утворюють зв’язки з актином цитоскелету. Завдяки цьому молекули NFκB утримуються в цитоплазмі і не можуть потрапити в ядро.
За умов взаємодії лігандів з відповідними рецепторами (рис. 8.12) активується каскад цитоплазматичних білків (на рисунку не показано), що спричиняє, у кінцевому підсумку, до активації ферменту
кінази IκB. Остання здійснює фосфорилювання молекули IκB, унаслідок чого комплекс інгібітора з
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Рис. 8.12. Активація ядерного фактору NFκB.
IκB – інгібітор ядерного фактору NFκB

ядерним фактором NFκB розпадається. Фосфорильований IκB зв’язується з молекулами убіквітину і
зазнає протеолізу в протеасомі (див. главу 6), а вивільнений білок-димер NFκB проходить у ядро, знаходить специфічні ділянки ДНК і започатковує транскрипцію великої кількості генів.
2) Катеніновий сигнальний шлях. Одним з цитоплазматичних транскрипційних факторів є білок
β-катенін. За відсутності сигналів його концентрація в цитоплазмі вкрай низька, бо під впливом
ферменту кінази глікогенсинтетази-3 (КГС-3) він зазнає фосфорилювання і дальшого протеолізу в протеасомі (рис. 8.13).
При зв’язуванні лігандів з певним типом рецепторів, спряжених з G-білком, утворюються вторинні месенджери, а потім і активна протеїнкіназа, яка фосфорилює спеціальний білок Dsh (Disheveled). Фосфорильований Dsh пригнічує КГС-3, унаслідок чого не відбувається фосфорилювання β-катеніну –
концентрація останнього в цитоплазмі зростає і він починає дифундувати в ядро, де і впливає на
геном клітини, посилюючи транскрипцію цілого ряду генів.
Активаторами катенінового шляху є позаклітинні сигнальні молекули сімейства Wnt (у ссавців понад 30 таких білків). Вони беруть участь у регуляції багатьох тканинних процесів, зокрема, поділу
клітин та їх диференціювання (див. главу 19).
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Рис. 8.13. Активація катенінового сигнального шляху
КГС-3 – кіназа глікогенсинтетази-3

Основні принципи корекції гуморальних регуляторних впливів.
Беручи до уваги наведені вище чотири елементи, з яких складається вплив речовин-регуляторів на клітини, можна виділити такі підходи до корекції порушень, зумовлених гуморальними чинниками:
1) вплив на утворення і вивільнення молекул сигнальних сполук. Він передбачає застосування
засобів, що пригнічують чи посилюють утворення і секрецію гормонів, нейромедіаторів, біологічно активних речовин – медіаторів патологічних процесів (алергії, запалення та ін.);
2) вплив на взаємодію сигнальних молекул з циторецепторами. Він здійснюється за допомогою
фармакологічних агентів, які відтворюють дію сигнальних сполук або, навпаки, її унеможливлюють. У першому випадку фармакологічні препарати називають агоністами, або міметиками
(напр., β-адреноміметики), а в другому – антагоністами, або блокаторами клітинних рецепторів (напр., β-адреноблокатори);
3) втручання у внутрішньоклітинні механізми передавання інформації. З огляду на складність
сигнальних шляхів існує багато точок, впливаючи на які можна послаблювати або посилювати внутрішньоклітинні сигнали. Як приклад, застосування інгібіторів цАМФ-фосфодіестерази
призводить до збільшення концентрації цАМФ у цитоплазмі (основний механізм дії кофеїну);
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4) вплив на кінцеві ефекти речовин-регуляторів. З урахуванням великої кількості можливих структурних, функціональних і метаболічних змін, що виникають у результаті різних гуморальних
регуляторних впливів, існує багато різноманітних засобів, що посилюють чи, навпаки, послаблюють кінцеві ефекти сигнальних молекул.
Додаток 8.1.

Лауреати Нобелівських премій
За відкриття, що стосуються механізмів гуморальної регуляції в організмі, Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини удостоєні:
Рік

Лауреати премії

За що присуджено премію

Генрі Дейл,
Отто Льові

За відкриття, пов’язані з хімічним передаванням нервових
імпульсів

Даніелє Бове

За відкриття, що мають стосунок до синтетичних сполук, які
блокують дію деяких речовин організму, і за виявлення їх дії
на судинну систему та м’язи

1970

Бернард Кац,
Ульф фон Ойлер,
Джуліус Аксельрод

За відкриття, що стосуються гуморальних передавачів
у нервових закінченнях і механізмів їх зберігання,
виділення та інактивації

1971

Ерл Сазерленд

За відкриття, що стосуються механізмів дії гормонів

1982

Суне Бергстрьом,
Бенгт Самуельсон,
Джон Вейн

За відкриття, що стосуються простагландинів і близьких
до них біологічно активних сполук

Джеймс Блек,
Гертруда Елайон,
Джордж Хітчінгс

За відкриття важливих принципів лікарської терапії

1988

1992

Едмонд Фішер,
Едвін Кребс

За відкриття, що стосуються оборотного білкового
фосфорилювання як механізму біологічної регуляції

1994

Альфред Гілман,
Мартін Родбелл

За відкриття G-білків та ролі цих білків у передаванні
сигналу в клітині

1998

Роберт Ферчготт,
Луїс Ігнарро,
Ферід Мурад

За відкриття ролі оксиду азоту як сигнальної молекули в
регуляції серцево-судинної системи

1936

1957

