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Tiivistelmä - Reterat - Abstract

Trombosyyttien eli verihiutaleiden tärkein teht¿ivä elimistössåi on osallistuminen veren

hyytymiseen ja verenvuodon tyrehdyttämiseen. Tietyissä patologisissa tilanteissa, kuten

aieroskleroosissa saattaa tämä elintärkeä mekanismi muuttua vakavaksi ongelmaksi, sille
trombosyytit pyrkivät tarttumaan vaurioituneen endoteelin pintaan muodostaen trom-

bosyyttitulppia.

Trombosyyttien aktivoitumista voidaan eståiå useilla eri laåikeaineilla, kuten asetyy-

lisalisyylihapolla, stabiileilla prostasykliinijohdoksilla, tromboksaanisyntaasin estäjillä

sekä typpioksidilla. Typpioksidin varsinainen merkitys trombosyyttien aktivoitumisessa

on selvinnyt vasta viime vuosina, kun endoteeliståi vapautuva vasodilatoiva ja trom-

bosyyttien aggregaatiota ja adheesiota estävä yhdiste EDRF (endothelium-derived

rela:<ing factor) tunnistettiin typpioksidiksi. Typpioksidi on kuitenkin ollut käytössä

syd¿in- la verisuonisairauksien hoidossa jo toista sataa vuotta orgaanisten nitraattien

muodossa.

Orgaanisten nitraattien kaytölle rajoituksia asettaa niille ennen pitkää kehittyvä tolerans-

si. Toleranssin syntymekanismi ei ole täysin selvä, mutta sen oletetaan aiheutuvan

orgaanisten nitraattien biotransformaatiossa tarvittavien SH-ryhmien (sulftrydryyliryhmi-
en) kulutuksen ja tuotannon epätasapainosta. Uusien ei-nitraattirakenteisten typpioksidi-
luovuttajien tiedetåiÉin luovuttavan typpioksidinsa spontaanisti kemiallisessa reaktiossa

ilman biotransformaatiota. Tästä johtuen voidaan olettaa, että näille yhdisteille ei kehity

orgaanisten nitraattien tavoin toleranssia.

Kokeellisessa osassa tutkittiin laaketehdas GEA:n typpioksidiluovuttajayhdisteen,
mesoionisen 3-aryylisubstituoidun oksatriatsolirakenteisen GEA 3162.n vaikutusta rotan

trombosyyttifunktioon. GEA 3162:n kykyä estäåi trombosyyttien aktivoitumista mitattiin
tromboksaani Br:n muodostuksena. Kokeet tehtiin sekä in vitro etlä ex vivo.

In viyo -kokeissa merkittäv¿i esto tromboksaani Br:n muodostukselle saatiin pienimmällä

(0,001¡rM) ja suurimmalla (0,1¡rM) kriytetyllä GEA 3162 -annoksella. Er vlvo -kokeissa

merkittävä esto saatiin vain pienimmällä (0,013 prg/kg) GEA 3162 -annoksella. Typpiok-

sidin tiedetään aktivoivan paitsi trombosyyttifunktion inhibitioon johtavaa guanylaat-

tisyklaasia, myös tromboksaanien muodostusta aktivoivaa syklo-oksygenaasia. Tämåin

perusteella suurilla typpioksidiannoksilla saattaisi olla myös trombosyyttien aktivaatiota

lisäävä vaikutus. Ex vivo -kokeissa tämä ei kuitenkaan tullut esille, tosin koe-eläinten

tromboksaanituotannon tasojen erot aiheuttivat suurta hajontaa tuloksissa. Jotta olisi

mahdollista tehdä selviä johtopäätöksiä GEA 3162.n vaikutuksesta rotan trombosyytti-

funktioon, tulisi tehdä lisää kokeita sekä pienemmilla effä erityisesti suuremmilla

lËiäkeainepitoisuuksill a käyttäen suurempia koe-el äinsarj oj a.
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