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vien hermojen toiminnan estyminen typpioksidisyntaasin

Typpioksidin arvellaan olevan välittäjäaineena sile¿in lihaksen inhibitorissa hermoissa'

joira ei pysrytä ,uriîurri*n lgt::".ttñ "ita 
kolinergisten reseptoreiden salpaajilla'

Typpioksidia *uo¿ästou L-arginiini;i1 "t"rt{uti:^:L'-lup* 
reaktiossa' jota katalvsoi

typpioksidisyntaasi. iyppioksiãisynteesin on todettu estyvän L-arginiinin analogeilla'

pro gradu-työssä tutkittiin typpioksidisyntaasin es.täjie.1' Nc-nitro-Larginiinin (I-Ì.\INA)

ja Nc-nirro-r-"rgi"iïrit ã"íyyu"tt"¡"iJÑertnq.v-¡tututsia nikotiinisilla agonisteilla

aiheutetruun ,"r*åîtio"" Jó""r" süttì-en mró¡autratsessa. Lihasten supistusastetta

rekisteröitiin isometrisesti fysiografilla'

Nikotiinireseproreita stimuroivina aineina käytettiin nikotiinia (30pM), asetyytikoliinia

(100¡rM), ai*"tyytir"nyytipip"rut"ii"i.-iãolntrl ja. karbakoliinia (700¡'M)' Käytettäessä

asetyylikoriinia ;ait" Letyylikotiiniåsteiaasien vaikurus lisäåimäilä kyvettün

fysostigmiioiä (l,i;Mt. et"Wryí.g}ft j" karbakoliinin muskariinireseptoreiden kautta

tutevar vaikutukset 
"rtómin 

firá¿i*afra-ttåpor"-iitia.(1'0 ltM- ia 6'0prM)'.Fysostigmiini'

skopolamiinijaNos-estajatpipetoitii"tyu"ttiinl0minuuttiaennen5-HT-kontraktiota.

L-NNA:njaL-NAME:nvaikutuksiarelaksaatioontutkittiin3-5annosalueella.
Reraksaatiota estãvät vaikutukset lastetiiin prosentteina-vertaamalla kontrolli- ja koekier-

roksen reraksaatioiden erotusta kontroliikienoksen reraksaatioon. Tuloksista laskettiin

keskiarvot ja piinettiin regressiosuorat (relaksaation estoprosentit, antagonistin -logaritmi-

sen konsentraation funktiona)'

LNNA osoittautui potentimmaksi kuin LNAME estämään nikotiinista relaksaatiota son-

nin siittimen kurojarihaksessa. su*Ãooruise"o inhibitioon tarvittava L-NAME:n

pitoisuus oli 3-6 kertainen verrattuna LNNA:n pitoisuuteen' LNNA:n ja L-NAME:n

IC5g-arvot karbakoliinin relaksaatior, ãror.u otùat L,9¡t'V- ia 7'7¡tM' asetyylikoliinin

3,6¡.tM ja9,3¡'tÁ,ni[otii"i" 2,!¡tM jl ni¡mja DMPP:n relaksaation estossa 2'4pM ja

7,3¡.tÁ.Suorien 
"arirta 

vt ¿"nsu.rotuisoutía'testãttiin vertailemalta kulmakertoimia' Suorat'

joissa nikotiinia venatíiin muihin ugoni,'"ihin, L-NNA:n toimiessa inhibittorina' olivat

iitastottisesti merkitsevästi erisuuntaisia (P<0'05)

Työ vahvisti aikaisempia tjisjtyfsiä siitä, että nikotiinisila agonisteila voidaan varsin se-

rektiivisesti stimuro-idäint iuito¡.ia hermoja ja euä synteesireitti Larginiinista typpioksi-

diksi on paauríuttir"n" vaikutusmekânismina sonnin siittimen kurojarihaksen

relaksaatiossa.
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