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Streszczenie
Receptory adrenergiczne i wazopresynowe należały do pierwszych receptorów, których aktywacja i blokowanie były wykorzystane kliniczne. Skurcz mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych jest wyzwalany w wyniku aktywacji receptorów znajdujących się na powierzchni błony
komórkowej. Do podstawowych receptorów, których pobudzenie wywołuje skurcz mięśniówki
gładkiej naczyń w tętnicy oporowej, należą receptory adrenergiczne typu a1, wazopresynowe
typu V1 czy receptory dla angiotensyny II typu 1. Wraz z odkrywaniem kolejnych grup leków,
bezpieczniejszych i efektywniejszych, zastosowanie środków działających na receptory adrenergiczne i wazopresynowe zmieniało się, wobec czego z czasem zrewidowano wskazania rejestracyjne leków.
Obecnie wiadomo, że skutki działania leków na naczyniowe receptory adrenergiczne i wazopresynowe wykraczają poza prosty mechanizm związany ze skurczem i rozkurczem mięśniówki
gładkiej. Ponadto nowym punktem uchwytu mogą być elementy pozareceptorowe w procesie
aktywacji tych receptorów. (Folia Cardiologica Excerpta 2009; 4, 6: 303–309)
Słowa kluczowe: receptor alfa-adrenergiczny, receptor wazopresynowy, tętnica,
mięśniówka gładka, opór naczyniowy
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Wstęp
Receptory adrenergiczne i wazopresynowe
należały do pierwszych receptorów, których aktywację i blokowanie wykorzystywano klinicznie.
Wraz z odkrywaniem kolejnych grup leków, bezpieczniejszych i efektywniejszych, zastosowanie
środków działających na receptory adrenergiczne i wazopresynowe zmieniało się, wobec czego
z czasem zrewidowano wskazania rejestracyjne
leków.
Skurcz mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych jest wyzwalany w wyniku aktywacji receptorów znajdujących się na powierzchni błony komórkowej. Do podstawowych receptorów, których pobudzenie wywołuje skurcz mięśniówki gładkiej
naczyń w tętnicy oporowej, należą receptory adrenergiczne typu a1, wazopresynowe typu V1 czy receptory dla angiotensyny II typu 1 (ryc. 1).

Receptory adrenergiczne
Układ adrenergiczny odgrywa niezwykle
istotną rolę jako system pozwalający adekwatnie
reagować na stres, jest więc ważnym elementem
odpowiedzi organizmu na wzmożony wysiłek zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Receptory układu adrenergicznego są ważnym elementem w badaniach
doświadczalnych; niektóre z nich mają również
ugruntowaną pozycję jako punkt docelowy działania leków. Klasyfikacja receptorów adrenergicznych
opiera się przede wszystkim na różnicach w działaniu agonistów i selektywnych antagonistów. Klasyfikacja taka podzieliła receptory adrenergiczne na
receptory a i b. Dalsza klasyfikacja oparta na powinowactwie w stosunku do antagonistów pozwoliła
na wyodrębnienie głównych podtypów receptorów a
(a1 i a2) oraz b (b1, b2 i b3). Wszystkie te receptory
należą do receptorów metabotropowych, których
działanie jest uwarunkowane aktywacją białka G.
Aktywacja receptora a1 prowadzi do wzrostu stężenia wapnia cytoplazmatycznego poprzez zwiększenie stężenia IP3 i DAG. W wyniku aktywacji kolejnego receptora adrenergicznego typu a2 dochodzi
do hamowania aktywności cyklazy adenylowej
i zmniejszenia stężenia cAMP. Przeciwny efekt obserwuje się w przypadku wszystkich receptorów
b-adrenergicznych — cyklaza adenylowa jest aktywowana, w wyniku czego wzrasta stężenie cAMP [1].
Receptory adrenergiczne typu a 1 są powszechnie reprezentowane w różnych tkankach,
zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym, jak
i w tkankach obwodowych. Pobudzenie receptora
jest fizjologicznie następstwem pobudzenia przez
dwóch podstawowych agonistów. Pierwszym z nich
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Rycina 1. Ogólny schemat łańcucha zdarzeń pozareceptorowych receptorów metabotropowych — adrenergicznego typu a1 i wazopresynowego typu V1; R — receptor,
Ca/CaM — kompleks kalmodulina, DAG — diacyloglicerol, ER — retikulum endoplazmatyczne, G — białko G,
IP3 — 1, 4, 5-trifosforan inozytolu, MLCK — kinaza lekkiego łańcucha miozyny, PIP2 — fosfatydybinozytolo4,5-difosforan, PKC — kinaza białkowa C, PLC — fosfolipaza C

jest noradrenalina uwalniana z zakończeń nerwowych układu współczulnego, drugim natomiast —
adrenalina uwalniana z rdzenia nadnerczy.
Obecnie, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Unii Farmakologicznej z 1995 roku, wyróżnia
się trzy podstawowe typy receptorów określane
jako a1A, a1B oraz a1D (oznaczone dużymi literami alfabetu, małe litery pozostawiono dla oznaczania receptorów rekombinowanych). Receptor rekombinowany oznaczony jako a1c okazał się receptorem a1A,
został więc usunięty z nomenklatury, natomiast
receptor oznaczany jako typ a1a/d, odnośnie do którego istniały wątpliwości związane z kwalifikacją,
kodował całkowicie odrębny typ oznaczony obecnie
jako a1D [1]. Wyodrębnia się jeszcze jeden podtyp
receptorów adrenergicznych a — receptor a1L, charakteryzujący się bardzo małym powinowactwem do
prazosyny, występujący głównie w błonach komórkowych mięśni gładkich dróg moczowych oraz naczyń krwionośnych [2–4]. Receptora nie udało się
sklonować i sprecyzować jego właściwości biochemicznych. Wyniki obecnie prowadzonych badań
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sugerują, że receptor a1L, podobnie jak receptor a1A
może być funkcjonalnym fenotypem receptora a1a [5].
Molekularny mechanizm działania receptora adrenergicznego typu a1 jest związany z aktywacją za pośrednictwem białka Gq/11 fosfolipazy C,
katalizującej hydrolizę błonowego fosfatydyloinozytolodifosforanu do trifosforanu inozytolu (IP3) i diacyloglicerolu (DAG). Dalszym etapem działania jest
aktywacja przez IP 3 receptorów ryanodynowych
retikulum endoplazmatycznego, w następstwie czego dochodzi do wzrostu stężenia wapnia cytoplazmatycznego w wyniku napływu jonów wapnia do cytoplazmy. Jednocześnie obserwuje się aktywację przez
DAG i wapń wewnątrzkomórkowy kinazy białkowej
typu C (PKC). W efekcie dochodzi do dalszego dynamicznego wzrostu stężenia wapnia cytoplazmatycznego wynikającego z napływu wapnia do cytoplazmy z przestrzeni zewnątrzkomórkowej [1, 6].
Efekty fizjologiczne pobudzenia receptorów typu a 1 wiążą się z wieloma funkcjami obwodowymi, jak skurcz mięśniówki gładkiej, proliferacją
komórek i aktywacją apoptozy. Podstawowym wykorzystywanym w terapii efektem stymulacji receptorów a1-adrenergicznych jest skurcz mięśni gładkich tętnic, czego dalszym efektem jest wzrost ciśnienia tętniczego, któremu towarzyszy zwykle
wtórna bradykardia będąca następstwem pobudzenia baroreceptorów. Preparatami stosowanymi
w celu podwyższenia ciśnienia tętniczego zastosowanymi u pacjentów we wstrząsie o różnej etiologii lub u osób z niedociśnieniem są leki działające
nieselektywnie, takie jak preparaty noradrenaliny
czy pochodnej fenylefryny — etylefryny. Agonistów
receptorów a-adrenergicznych stosuje się również
miejscowo w leczeniu objawów nieżytu nosa, ponieważ obkurczenie mięśniówki naczyń prowadzi do
anemizacji śluzówki i wtórnie do upośledzenia produkcji wydzieliny. Znaczenie antagonistów receptora adrenergicznego typu a1 także jest szerokie.
Antagoniści receptora a1-adrenergicznego byli jedną
z pierwszych grup leków hipotensyjnych. Obecnie
nie są to preparaty pierwszego rzutu i nie stosuje
się ich jako pierwszych i jedynych leków hipotensyjnych, stanowią jednak uznaną grupę preparatów
drugiego rzutu. Leki te są także podawane w szczególnej grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
wtórnym, związanym z pheochromocytoma, po ustaleniu rozpoznania, podczas przygotowywania do
właściwego leczenia operacyjnego. Terapią z wyboru jest stosowanie nieselektywnego antagonisty receptorów a- i b-adrenergicznych — labetalolu — lub
dowolnego antagonisty receptorów adrenergicznych typu b, po wcześniejszym włączeniu leczenia
antagonistą receptora adrenergicznego typu a1.

Leki z grupy antagonistów receptora stosuje
się także z powodzeniem w terapii łagodnego przerostu prostaty, w której blokowanie receptora
zmniejsza kurczliwość włókien mięśniówki gładkiej
gruczołu, a w wyniku ich relaksacji zmniejsza się
ucisk gruczołu na cewkę moczową. W ostatnich latach szczególnie często stosuje się związki o selektywnym antagonistycznym działaniu na receptory
adrenergiczne typu a1A, szczególnie licznie występujące w obrębie mięśniówki gładkiej gruczołu krokowego, na przykład afluzosynę czy tamluzosynę [5, 6].

Receptory wazopresynowe
Wazopresyna oraz oksytocyna należą do hormonów uwalnianych przez przysadkę mózgową. Pod
względem struktury są dziewięcioaminokwasowymi cyklicznymi peptydami. Obydwa hormony są
produkowane w jądrach podwzgórza, przenoszone
następnie transportem aksonalnym do przysadki,
gdzie są uwalniane do krwiobiegu. Sekwencja aminokwasów w obydwu hormonach jest zbliżona —
różnią się jedynie dwoma aminokwasami. Mimo tak
znacznego podobieństwa odgrywają różne funkcje
biologiczne [7, 8].
Wazopresyna działa na komórki docelowe za
pośrednictwem specyficznego receptora metabotropowego zaliczanego do rodziny receptorów
sprzężonych z białkiem G. Obecnie wyróżnia się
4 podstawowe typy receptorów: V1a, V1b, V2 oraz OT.
Receptor typu V1b początkowo nazywano receptorem
V3. Zasadniczym agonistą receptorów wazopresynowych (typy V1a, V1b, V2) jest wazopresyna, jednak
oksytocyna także może pobudzać te receptory,
szczególnie w ponadfizjologicznych stężeniach, gdy
pojawia się efekt krzyżowego wiązania agonistów
ze wszystkimi receptorami dla wazopresyny i oksytocyny. W takiej sytuacji efekt działania tkankowego zależy przede wszystkim od ekspresji poszczególnych typów receptorów na powierzchni błony
komórkowej. W zależności od dystrybucji poszczególnych typów receptorów efektywność stymulacji
będzie uzależniona od obecności na powierzchni
błony co najmniej frakcji progowej receptorów, a po
przekroczeniu liczby receptorów odpowiadających
frakcji rezerwowej pojawi się efekt maksymalny.
Dalsza efektywność wyzwalania odpowiedzi będzie
zależała od wielkości rezerwy receptorowej, warunkującej wrażliwość tkanki na stymulację [7].
Molekularny mechanizm działania receptorów dla wazopresyny i oksytocyny wiąże się z aktywacją białka G oraz aktywacją sprzężonych
z białkiem G enzymów. W przypadku receptorów
typu V1a, V1b oraz OT poprzez aktywację białka Gq/11
aktywowana jest fosfolipaza C, katalizująca
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przemianę fosfatydyloinozytolodifosforanu (PIP2) do IP3
i DAG. Dalszym efektem działania IP3 jest aktywacja
napływu wapnia do cytoplazmy z wewnątrzkomórkowych magazynów wapnia, natomiast pod wpływem
DAG, w obecności wzrostu stężenia wapnia wewnątrzkomórkowego, aktywowana jest kinaza białkowa typu C, zwiększająca napływ wapnia do cytoplazmy z przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Receptor V2
jest sprzężony za pośrednictwem białka Gs z cyklazą
adenylową, więc efektem działania będzie zwiększenie stężenia wtórnego przekaźnika cAMP. Na każdym
z etapów przekazywania informacji w układzie zdarzeń
pozareceptorowych, począwszy od receptora, a skończywszy na efektorze — kanale jonowym, obserwuje
się wzmocnienie przewodzonego sygnału [7].
Efekty fizjologiczne pobudzenia receptorów wazopresynowych to przede wszystkim regulacja oporu naczyniowego, poprzez wyzwalanie
skurczu mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych,
za pośrednictwem receptora typu V1a. Receptor ten
pośredniczy także w procesie aktywacji agregacji
płytek krwi oraz stymuluje glikogenolizę. W ośrodkowym układzie nerwowym receptor V1a uczestniczy w procesach uczenia się i zapamiętywania,
a receptor typu V1b odpowiada za uwalnianie hormonu adrenokortykotropowego z przedniego płata
przysadki mózgowej. Receptor typu V2 odpowiada
za osmolalność krwi, wpływając na resorpcję wody
w kanalikach zbiorczych nerki. Receptor oksytocynowy OT jest zlokalizowany głównie w mięśniówce macicy i komórek mioepitelialnych przewodów
mlecznych gruczołu sutkowego. Pobudzenie receptorów przez oksytocynę lub wazopresynę prowadzi
do skurczu mięśniówki macicy w czasie porodu
(czyli po zwiększeniu ilości aktywnych receptorów
na powierzchni komórek), a także umożliwia prawidłową laktację [7, 9, 10].
Możliwości terapeutyczne zastosowania leków działających za pośrednictwem modulowania
funkcji receptorów dla wazopresyny oraz dla oksytocyny wynikają z szerokiego spektrum działań
tkankowych pojawiających się w wyniku długotrwałej i wzmożonej stymulacji receptora. Klasycznym
już lekiem działającym za pośrednictwem receptora dla wazopresyny jest desmopresyna (dDAVP)
będąca selektywnym agonistą receptora typu V2.
Lek jest stosowany w moczówce prostej centralnej,
będącej następstwem bezwzględnego niedoboru
wazopresyny, czego dalszym efektem jest wielomocz wynikający z upośledzonej resorpcji wody
[11]. W terapii stosuje się także antagonistę receptora OT — atosiban — głównie w zapobieganiu
skurczom macicy w zagrażającym porodzie przedwczesnym [12]. Podobnych efektów można się spo-
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dziewać w przypadku kolejnego selektywnego antagonisty receptora OT — TT-235 (ANTAG III,
1-PMP(S)-2-Trp-6-Pen-8-Arg-oxytocin) [13]. Interesujące są możliwości zastosowania klinicznego
hamowania funkcji receptora V1a i V2. Blokowanie
receptora V1a występującego w mięśniówce gładkiej
naczyń krwionośnych w ilościach znacznie przekraczających ilości niezbędne do wyzwolenia maksymalnego skurczu mięśniówki gładkiej może być
efektywnym sposobem redukcji ciśnienia tętniczego [14]. Efekt hipotensyjny będzie uzależniony
w dużej mierze od aktywacji układu wegetatywnego, zwłaszcza od stężenia wazopresyny. W grupach
pacjentów, u których obserwuje się wyższe stężenia wazopresyny, wdrożenie leczenia antagonistami receptora wazopresynowego może być metodą
optymalizacji prowadzonej terapii [15]. Blokowanie
receptora typu V2 może, wymuszając i nasilając diurezę, efektywnie ograniczyć przewodnienie, szczególnie hipoosmolalne o różnej etiologii. Dlatego też
jednoczesne antagonizowanie funkcji obydwu wymienionych receptorów wydaje się szczególnie ciekawą opcją terapeutyczną w leczeniu zastoinowej
niewydolności serca. Substancją o takim profilu
działania receptorowego jest YM087 (koniwaptan)
[16–20]. W dotychczasowych badaniach wykazano
skuteczność koniwaptanu jako leku zarówno hipotensyjnego, jak i prowadzącego do poprawy parametrów hemodynamicznych będących wykładnikami
funkcji mięśnia sercowego w przebiegu niewydolności, szczególnie w pozawałowej niewydolności serca [16, 17], co w następstwie prowadzi do poprawy
stanu klinicznego.

Kluczowe białka w układzie
zdarzeń pozareceptorowych
receptorów adrenergicznych a 1
i wazopresynowych typu V1
Receptory adrenergiczne typu a1 oraz wazopresynowe typu V1 należą do receptorów metabotropowych, których aktywacja wyzwala cały szereg reakcji, z których ostatnią jest aktywacja napływu wapnia do cytoplazmy wyzwalającego skurcz mięśniówki
gładkiej. Kluczowymi elementami są białko G oraz
fosfolipaza C, gdyż w ich obrębie występuje najwięcej fizjologicznych procesów regulacyjnych, wpływających na wielkość odpowiedzi na stymulację.
Białko G jest głównym elementem układu
zdarzeń pozareceptorowych. Składa się ono z 3 podjednostek oznaczonych a, b i g. Rola białka G polega na przekazywaniu, wzmacnianiu i różnicowaniu
sygnałów przekazywanych z receptora pobudzonego związaniem specyficznego agonisty do układów
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efektorowych. Receptor aktywuje białko G, zwiększając powinowactwo kompleksu białko G–GDP do
jonów magnezu. Związanie jonów magnezu pozwala na oddysocjowanie GDP i związanie białka G
z GTP, co powoduje oddysocjowanie kompleksu
podjednostki a i GTP oraz kompleksu aktywnego
receptora z podjednostkami bg, które następnie oddysocjowują od receptora, tworząc wolny kompleks
podjednostek bg. Obydwa powstałe kompleksy podjednostki a i kompleksu podjednostek bg modulują
funkcje w łańcuchu zdarzeń pozareceptorowych,
pełniąc funkcję cząstek przekaźnikowych. Jednostka a pozostaje aktywna do czasu hydrolizy GTP do
GDP, wówczas jej powinowactwo w stosunku do
kompleksu bg wzrasta i łatwo może powstać białko
składające się z 3 podjednostek składowych abg. Jeden aktywny receptor może aktywować kilka białek G w czasie pobudzenia agonistą. Także czas
trwania aktywnej jednostki a może być zmienny
i jest warunkowany aktywacją GTP-azy przez dwie
klasy białek aktywujących GTP-azę (GAPs, GTP-aze activating proteins): białka regulatorowe białka
G (RGS, regulator of G-signaling) oraz niektóre białka efektorowe. Jedenaście genów koduje białka
RGS o właściwościach aktywatorów GTP-azy
w stosunku do podjednostek Gi/Go i Gq/G11. Nie są
znane specyficzne RGS wpływające na funkcję
GTP-azy oddziałującej na Gs. Do efektorów o właściwościach aktywatorów GTP-azy należy fosfolipaza C — podtypy b i g. Aktywacja fosfolipazy C na
zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego aktywuje GTP-azę, a więc hamuje aktywność pobudzenia
receptora, stabilizując odpowiedź komórki na silnie
wyrażoną i długotrwałą stymulację [22–27].
Sygnał przekazywany z receptora jest więc także wzmacniany. Różnicowanie sygnałów jest następstwem kilku zjawisk. Przede wszystkim poszczególne typy receptorów posiadają powinowactwo w stosunku do określonych grup białek G i tylko
te białka ulegają aktywacji. Ponadto podjednostki a
i kompleksy bg aktywują w różnych komórkach różne układy receptorowe. Takie zróżnicowanie może
występować w niektórych tkankach nawet między
poszczególnymi kompartmentami komórki [28].
W badaniach farmakologicznych wykorzystuje
się dwa podstawowe związki wiążące się z białkiem
G. Są to toksyna cholery i toksyna krztuśca. Toksyna cholery wiąże się z podjednostką as, uniemożliwiając hydrolizę GTP do GDP, wobec czego podjednostka as pozostaje w stanie aktywnym. Toksyna krztuśca uniemożliwia oddysocjowanie GDP od
podjednostki ai, blokując wobec tego białko w stanie nieaktywnym [24, 28].

Fosfolipaza C jest enzymem odpowiedzialnym za hydrolizę błonowego fosfolipidu fosfatydyloinozytolodifosforanu do dwóch przekaźników
wewnątrzkomórkowych — DAG i IP3. Przekaźnictwo opierające się na fosfolipidach błonowych odpowiada za przekazywanie informacji o pobudzeniu
komórki przez ponad 100 agonistów zewnątrzkomórkowych. Szczególnie istotny jest fakt, że sygnałem wewnątrzkomórkowym jest nie tylko zwiększenie stężenia IP3 i DAG, lecz także obniżenie stężenia w błonie PIP 2, który jest aktywatorem
fosfolipazy D i fosfolipazy A2, co następnie warunkuje aktywność licznych białek błonowych o charakterze kanałów jonowych lub białek warunkujących transport aktywny [29–31]. Obecnie wyodrębnia się 11 podtypów fosfoinozytolospecyficznej
fosfolipazy C (PLC), klasyfikowanych do 4 podstawowych grup oznaczonych: b (podtypy b1, b2, b3
i b4), g (podtypy g1 i g2), d (podtypy d1, d2, d3 i d4),
e (jeden typ — e). Fosfolipaza C podtypu b jest aktywowana przez podjednostkę a białka Gq/11 receptorów adrenergicznych typu a1, receptory dla angiotensyny II typu 1, wazopresyny typu V1, bombezyny,
bradykininy, histaminy typu H1, receptory muskarynowe (typu M 1, M 2 i M 3 ) oraz podjednostkę
bg białka G sprzężonego z receptorami muskarynowymi typu M2 i receptorami dla interleukiny-8. Ponadto aktywacja receptora adrenergicznego typu a1,
receptora dla oksytocyny czy tromboksanu aktywuje PLC-d. Fosfolipaza C podtypu g ulega aktywacji pod wpływem kinaz tyrozynowych, receptorów dla cytokin czy czynników wzrostu fibroblastów i innych.
W błonie komórkowej komórek mięśniówki
gładkiej tętnicy ogonowej szczura znajduje się PLC-b,
podtypy PLC-d i PLC-g znaleziono jedynie w cytoplazmie [32, 33].
Aktywacja PLC w mięśniówce gładkiej prowadzi do zwiększenia stężenia IP3 i DAG, co inicjuje
wzrost stężenia jonów wapnia w cytoplazmie
w wyniku napływu z puli wewnątrzkomórkowej,
a następnie zewnątrzkomórkowej [29, 34]. Nieselektywnym inhibitorami PLC są edelfozyna —
ET-18-OCH3 [35] i U-73122 [36, 37], które zmniejszają efektywność skurczu mięśniówki gładkiej
poprzez redukcję napływu wapnia do cytoplazmy.
Poza aktywacją receptorową istnieje możliwość bezpośredniej aktywacji fosfolipazy C i wtórnego znamiennego zwiększenia stężenia wapnia w cytoplazmie
za pomocą m-3F3FBS [38], lecz wciąż trwają dyskusje na temat selektywności tego działania [34, 39, 40].
Ponadto, poza prostym zwiększeniem napływu
wapnia w następstwie wzrostu stężenia IP3 i DAG
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wykazano także efekt w postaci indukcji apoptozy
w komórkach białaczki monocytowej, co może sugerować kierunki działania terapeutycznego aktywatorów fosfolipazy C [41].
Kinaza białkowa typu C jest w rzeczywistości rodziną białek o aktywności enzymatycznej, różniących się strukturą, funkcją i wiązaniem odpowiednich koenzymów. Obecnie wyróżnia się 12 izoform kinazy białkowej typu C, które kwalifikuje się
do 3 podstawowych grup. Pierwszą stanowi konwencjonalna kinaza białkowa typu C (izoformy a, b1,
b2 i g), wymagająca do aktywacji obecności diacyloglicerolu oraz jonów wapnia. Drugą grupę stanowią
tak zwane nowe formy kinazy białkowej typu C,
obejmujące izoformy d, e, h, q i m, które do aktywacji także wymagają obecności diacyloglicerolu, lecz
aktywacja ta nie zależy od obecności jonów wapnia.
Ostatnią grupę stanowi nietypowa kinaza białkowa
typu C (izoformy z, i i l), które do aktywacji nie
wymagają obecności ani jonów wapnia, ani diacyloglicerolu. Spośród klasycznych izoform kinazy białkowej typu C tylko izoforma g występuje w ośrodkowym układzie nerwowym, pozostałe są często
zlokalizowane w wielu różnych tkankach, także
w mięśniówce gładkiej naczyń [42]. Skurcz wyzwalany aktywacją receptora adrenergicznego typu a1
jest jednak przekazywany w dominującym stopniu
za pośrednictwem izoformy a [43]. Skurcz wyzwalany aktywacją receptora wazopresynowego typu V1
również wiąże się z aktywacją układu fosfolipazy C
i następnie kinazy białkowej typu C, chociaż w przypadku małych stężeń wazopresyny argininowej
w badaniach prowadzonych na hodowlach tkankowych
komórek mięśniówki gładkiej (3 × 10–11 – 10–8 M/l)
obserwowano bezpośrednią aktywację kanału wapniowego [44]. Hamowanie funkcji lizoform enzymu,
zwłaszcza d i innych nowych izoform, prowadzi do
indukcji apoptozy komórek nowotworowych [45].
Obecnie próbuje się ocenić selektywność tkankową
i bezpieczeństwo tego działania.
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