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De adrenerga receptorerna är integrala membranproteiner, vilka
är kopplaãe till guanin nukleotid bindande regulatoriska
proteiäãr (G-proteiner). En undergrupp av adrenerga receptorer
ãr cr-adrenocäptorerna, och dessá kan ytterligare indelas i
Ezn-, &za-, cr.- och cro-subtYper.

Detta arbete ger en kort sammanfattning av den infornation om

cr-adrenoceptórer som finns tillgänglig i litteraturen. Först
g-ranskas de data som har använts vid subklassificeringen av
c2-receptorerna, dvs:
a) radioligand bindningsaffiniteter
b) receptor kloning och expression
c) funktionella studier
Lokaliseringen av de olika typerna av C2-receptorer behandlas,
och en redo{öre1se för vilka-substanser som har agonistisk och
vilka som hâr antagonistisk effekt på receptorerna ges.

Stimulering av Cr-adrenoceptorer transduceras via G-
proteinernã till ett flertal effektor-system. Mekanismen för
ãenna transducering och de kornponenter som deltar i
signalöverföringen bèskrivs. De effektor-processer som närmare
behandlas i arbetet innefattar: inhibering av adenylyl
cyklasrtranslokation av Ca*, förändring av fosfotipid
rnãtabolismen, aktivering av Na*/H* utbytet och syntes av
prostanoider.

Ett betydande antal fysiologiska processer kan moduleras çtenom
aktiver-ing eller bloókering av cr-adrenoceptorer. Funktioner
som kan påverkas och som närmare beskrivs i arbetet är:

frisätlning av neurotransrnittor substansen noradrenalin
- insöndringãv hormonerna adrenalin, insulin och sornatotropin
- kardiovaskulära reaktioner

regulering av aktiveringsnivå, sinnesst'ämning och
smärtförnimmelse

- gastrointestinala och urogenitala processer.

De terapeutiska applikationer som en modulering av ü2-
adrenoceþtorer redan har fått, eller rnöjlig¡en kommer att få
inom den nännaste framtiden, diskuteras även.
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