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Coruts-kotttloiden myrkþ sisaltaä konotoksiineiksi nimettyjä peptidejã, 
-¡otka 

vaikuttavat

moniin tärkeisiin fysiologisün toimintoihin. <¿-Konotolsüni GVIA salpaa N- ja mah-

dollisesti myös L-iyypinlãnniteherkät kalsiumkanavat hermoissa, mutta ei lihalsessa.

Välittäj¿iain"ttu uupáútr¡u solunsisãisen kalsiumpitoisuuden noustessa kalsiumin virratessa

jannitehertitcien kaisiumkanavien kautta solun sisåiãn. N-tyypin jänniteherkät kalsiumkana-

vat ovat osallisina tåssã tapahtumassa.

pro gradu-työssä tutkittün orkonotoksiini GVIA:n vaikutusta transmuraalisen hermosti-

mulaation aiheuttamiin relaksaatio- ja kontralfiovasteisün sekä nikotünilla aiheutettuun

relaksaatioon sonnin siittimen kurojalihaksessa, jonka relaksaation välittãä typpiolsidi tai

typpioksidia vapauttava yhdiste ja eksitatorinen välittäjaaine on noradrenaliini.Lihaspre-

paraattien supistumisastetta rekisteröitiin isometrisesti fysiografilla.

Tutkittaessa <¿-konotolsiini GVIA:n (1-100 nM) vaikutusta transmuraalisella hermosti-

mulaatiolla aiheutettuihin relaksaatiovasteisiin, kontraktiovasteet salvattiin guanetidünilla

(15-22 ¡rM), joka eslåå noradrenergista neurotransmissiota sympaattisessa hermonpãät-

teesså. Noradienalüni (1-100 nM) oli mukana jokaisessa kokeessa pitämässä tonusta koko

kokeen ajan samalla tasolla ja siten vasteita vertailukeþisina. Tutkittaessa co-konotoksiini

GVIA:n10,3-10 nM) vaikutusta transmuraalisen hermostimulaation aiheuttamiin kontrak-

tiovasteisiin, relaksaatiovasteet salvattiin N"-nitro-Larginiinilla (L-NOARG), joka eslåå

typpioksidisyntaasia. Sekã relaksaatio- etlå kontraktiovasteita tutkittaessa c¿-konotoksiini

CVi¡, üsattíin þvettiin noin 20 minuuttia ennen kokeiden alkua. Nikotiinirelaksaatiossa

preparaatir konrrahoitiin 5-hydroksitryptamiinilla (5-HÐ, jonka jãlkeen lisãttiin aina sama

*nãr nikotiinia (15 pM). <,:-Konotoksiini GVIA:n (100 nM) vaikutusaika oli 50 minuuttia

ennen koekierroksen 5-HT-kontraktiota.

<¡-Konotoksiini GVIA aiheutti pysyvân, konsentraatiosta riippuvaisen transmuraelisen

hermostimulaation aiheuttamien relaksaatio- ja kontraktiovasteiden pienenemisen. Kont-

raktiovasteissa pitoisuudet olivat pienemmät (3 nM ja 10 nM, P<0,001) kuin relaksaa-

tiovasteissa (lOnM, 30 nM ja 100 nM, P<0,01), joten ne olivat herkempiä <¡-konotok-

siini GVIA:lle. pienillä taajuuksilla vasteet pienenivät enemmän kuin suurilla taajuuksilla.

Nikotiinitla aiheutettuun relaksaatioon co-konotoksiini GVIA:lla ei ollut vaikutusta.

Tulosten perusteella näyttäisi silfå, että typpioksidin vapautumisessa <¡-konotoksiini

GVIA:lle herkkien kalsiumkanavien merkitys saattaa olla pienempi kuin noradrenaliinin

vapautumisessa sonnin siittimen kurojalihaksessa. Nikotiinilla aiheutettu relaksaatio

uaiittyy mahdollisesti eri kalsiumkanavien kautta kuin transmuraalisen hermostimulaation

aiheuttama relaksaatio.
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