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Útdráttur 
Kolanhýdrasahindrar eru mikið notaðir sem glákulyf þar sem að þeir geta bæði lækkað 
þrýsting innan augans og aukið gegnumflæði blóðs um augað með því að slaka á sléttum 
vöðva í slagæðlingum augna. Ekki er enn vitað hvernig hindrarnir kalla fram slökun. 
Rannsóknin fólst í því að kanna virkni ákveðna kolanhýdrasahamlara á togkraft í 
æðaveggjum slagæðlinga úr svínsaugum. Prostaglandín afleiðan U-46619 var notuð til þess 
að kalla fram samdrátt og kolanhýdrasahamlaranir EB3-217B, EB4-243, MB9-527R2A og 
FC20-930A voru greindir. Af þessum hindrum er aðeins MB9-527R2A ógegndræpur á 
frumuhimnuna og var það sá eini sem að að ekki reyndist hafa slakandi áhrif á æðavegginn, 
þetta styður tilgátuna um að aðeins frumugegndræpir kolanhýdrasahindrar geti miðlað 
æðaslakandi áhrifum. 

Abstract 
Carbonic anhydrase inhibitors are widely used in treating glaucoma patients. They have two 
beneficial activities as they both lower intra ocular pressure and increase blood perfusion by 
relaxing the smooth muscles of the eyes vasculature. It is currently unknown by which 
mechanism the relaxation is mediated. This experiment involved testing the effects of certain 
carbonic anhydrase inhibitors on the wall tension of pig retinal arterioles that had been pre-
contracted with the prostaglandin analogue U-46619. The inhibitors in question are EB3-
217B, EB4-243, MB9-527A and FC20-930A. Of these, only MB9-527R2A is membrane 
impermeable and it was also the only one that did not significantly lower wall tension, these 
results support the hypothesis that only membrane permeable inhibitors have the wall tension 
lowering effects.   
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1. Inngangur 

1.1. Bakgrunnur 

    1.1.1. Kolanhýdrasar  

Carbonic anhydrases (CA) eða kolanhýdrasar eru ensím sem að fyrirfynnast í öllum ríkjum 
lífs í sex mismunandi og óskyldum próteinfjölskyldum, aðeins ein þeirra „α“ er til staðar í 
hryggdýrum. Hlutverk CA er að hvata umbreytingu koltvísýrings og vatns yfir í karbonik 
sýru sem að missir svo róteind og verður að bíkarbónati: 

H2O + CO2 H2CO3 HCO3 + H+ 

Ásamt því sem að þeir hvata önnur vötnunarhvörf. CA teljast málmensím vegna þess að þeir 
innihalda zinc hjálparjón (Zn2+) í virkniseti sínu sem að er nauðsynleg fyrir hvötunarvirkni 
þeirra, jónin fynnst í 15Å gróp þar sem hún er tengd þremur histidín a.s. á ensíminu sjálfu, 
virknisetin eru einstök í þessum enímum vegna byggingar þar sem að helmingur þeirra er 
vatnsækin og hin helmingurinn vatnsfælinn, þetta er ástæðan fyrir því að þau eru á meðal 
skilvirkustu ensíma líkamans. CA taka þátt í mörgum ferlum innan líkamans, þ.á.m. flutningi 
súrefnis og koltvísýrings til og frá lungna, nýmyndun glúkósa, þvags og fitu, kalkmyndun 
og endurupptöku beina. Því segir það sig sjálft að CA eru mikilvæg lyfjaskotmörk í ýmsum 
sjúkdómum og kvillum s.s. gláku, krabbameini, beinþynningu, bólgu, offitu, flogaveiki og 
nýlega einnig sýkingum með því að miða sértækum hindrum á samsætur sem að fynnast bara 
í sýklum, svo hefur verið litið inn í að nota CO2 bindigetu CA til þess að berjast á móti 
hnattrænum veðurfarsbreytingum. CA geta verið himnubundnir, frymisfljótandi eða 
staðsettar í hvatberum og til eru mörg samsætuensím innan hverrar CA-fjölskyldu þ.á.m 16 
α-CA samsætur í spendýrum. (Supuran, 2008; Supuran, 2016) 

1.1.2. Kolanhýdrasahindrar 

Hindrar fyrir CA (CAI) hafa verið þróaðir, lengi vel gekk illa að útbúa hindra sértæka fyrir 
ákveðin samsætuensím en nýverið hefur það breyst og mjög sértækir hindrar hafa verið 
hannaðir. Virkni hindranna getur verið margvísleg: þeir geta bundist við málmjónina eða við 
kjarnsækið bindiset hennar, einnig geta þeir stíflað bindiset hvarfefnis og jafnvel bundist 
utan virknisetsins á ensíminu. Fyrstu tilrauninar til að hanna vefjasértæka hindra fólust í því 
að útbúa CAI með jákvætt hlaðna hópa sem að komust ekki innan um frumuumslagið og 
gátu því ekki hindrað umfrymis kolanhýdrasa en ekki eru allar samsætur sem að hafa áhrif á 
sjúkdómsgerðir himnubundnar auk þess sem að kolanhýdrasar hafa önnur áhrif sem að er 
bara miðlað ef að þeir komast inn í frumuna. Algengustu hindrarnir fyrir kolanhýdrasa eru 
sulfónamíð og esterafleiður af þeim s.s. súlfómöt og súlfamíð, þetta gildir meðal annars um 
mest notuðu glákulyfin asetazólamíð og dorzólamíð. (Supuran, 2008; Supuran, 2016) 

1.1.3.  Gláka 

Við notuðum æðar úr augum svína og höfum aðallega áhuga á virkni CAI sem glákulyfja. 
Glákur eru augnasjúkdómar sem að lýsa sér í hrörnun á hliðarsjón og að lokum blindu. Þær 
orsakast af skaða á sjóntauginni og dauða augn taugahnoðsfruma sem að verður m.a. vegna 
þess að þrýstingur innan í auganu (IOP) er afbrigðilega hár í glákusjúklingum sem að veldur 
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blóðþurð. Þetta orsakast vegna þess að frárennsli augnvökvans er ekki eins hratt og seyting 
hans. Augnvökvinn rennur yfirleitt án aðstoðar gegnum götóttan stoðvef sem að callast 
„trabecular meshwork“ eða stoðbjálkamöskvinn, þegar að þrýstingur í auga nær ákveðnu 
stigi og svo þaðan út í Schlemms skurðinn sem að er sérhæfð æð og þar er yfirleitt mótstaðan 
mest við frárennslið í heilbrigðum einstaklingum en í gleiðhornsgláku sem að er algengasta 
form gláku, er stoðbjálkamöskvin óeðlilegur m.a. vegna þess að í honum eru færri frumur 
en venjulegt telst auk þess að bjálkarnir eru þykkari og meira er um hörsl sem að aukar 
mótstöðu við útflæði augnvökva og þar af leiðandi hækkar IOP. Ástæðan fyrir þessum 
breytingum í glákusjúklingum er ekki fyllilega skilin en það er vitað til þess að tveir þættir 
séu helst ábyrgir: Annar er β2-vaxtarþátturinn sem að virðist tengdur minnkuðum 
taugavaxtaþáttum og taugasímaflutningi en hinn er álag vegna súrefnisskorts sem að veldur 
frumudauða, forklinískri bólgu, breytingum á frymisgrindinni og aukinni uppsöfnun 
utanfrumuefnis próteina í stoðbjálkamöskvanum. Talið er að lár súrefnisstyrkur í 
glákusjúklinga augum geti orsakað breytingar í umframerfðum sem að hafa áhrif á skipulag 
utanfrumuefnisins í stoðbjálkamöskvanum. (Scmidl et al, 2015) 

Ásamt próteinum, boðefnum, vaxtarþáttum og öðrum jónum þá er eitt aðalinnihald 
augnvökvans natríum bíkarbónat sem að er seytt úr æðahjúpi augna í fellingabaugi þar sem 
að það er framleitt af CA og sýnt hefur verið fram á að hindrun á CA veldur minnkun á IOP 
og eru CAI mikið notaðir til meðferðar á gláku. Kerfisbundnir hindrar s.s. asetazólamíð eru 
notaðir en þeir valda ýmsum óþægilegum aukaverkum þar sem að þeir hindra CA um 
gjörvallan líkaman, því voru hindrar s.s. dorzólamíð þróaðir en þeir eru nógu fituleysanlegir 
til þess að komast í gegnum augnhimnuna þannig að þeim getur verið komið beint til 
skotmarks síns með augndropun og valda þannig færri aukaverkunum. (Supuran, 2008; 
Scmidl et al, 2015) 

Það hafa komið fram gögn sem sýna að það er önnur ástæða á bak við gláku fyrir utan IOP 
en það er að minnkað gegnumflæði blóðs um auga valdi mörgum af einkennum gláku s.s. 
dauða augn taugahnoðsfruma. Minnkað gegnumflæði blóðs gæti orsakast af háum IOP eða 
lágum gegnumflæðisþrýstingi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að blóðgegnumflæði er minnkað 
í augum í glákusjúklingum og auk þess þá virðist minni stilling vera á augnblóðflæði í 
glákusjúklingum þannig að þeir geta verr haldið gegnumflæði stöðugu þegar að breytingar 
verða á gegnumflæðisþrýstingi og er það sennilega truflun á stjórn blóðflæðis frekar en 
einföld minnkun blóðflæðist sem að er aðallega ábyrg fyrir æðatengdum þætti 
glákusjúkdóma. (Scmidl et al, 2015)  

Að auki við það að minnka seytingu natríum bíkarbónats og lækka þannig IOP þá hafa 
rannsóknir sýnt fram á að CAI auka líka blóðflæði til sjóntaugar og bæta sjón í sjúklingum 
eftir staðsetningsbundna lyfjagjöf. Með því að valda slökun í æðaveggjum geta CAI aukað 
súrefnisþrýsting í augum um 50 % óháð lækkuninni á IOP. Ekki er vitað hvernig 
kolanhýdrasa hindrun hefur þessi áhrif á æðaveggi, sýnt hefur verið fram á að það er ekki 
vegna blóðsúrnunar sem að fylgir lyfjagjöfinni og að CAI hafa bein áhrif á æðarnar. Slökunin 
virkar hvort sem að æðin er herpt með prostaglandín-afleiðu, KCl eða norepinefrín og magn 
slökunar veltur á hversu miklum styrk kolanhýdrasinn er notaður í. Það gæti verið að CAI 
lækki innanfrumusýrustigið sem að hefur áhrif á Ca2+ bindingu í samdráttar próteinum og 
gæti verið að valda slökuninni, önnur tilgáta er að CAI virki kalsíumstýrð kalíumgöng. 
(Josefsson, 2003) 
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1.2 Tilgangur 

Tilraun okkar fólst í því að kanna æðaslakandi áhrif CAI á æðaþel úr svínsaugum, fyrri 
rannsóknir hafa bent til þess að efnin geti ekki miðlað slakandi áhrifum án þess að komast í 
gegnum frumuumsalagið (Eysteinsson, 2016) og við vildum renna frekari stoðum undir það 
jafnt sem að við vildum fynna hvort að hægt væri að bendla slökunina við eina eða fáar 
ensímssamsætur og komast að því hvernig þær miðla slökunaráhrifunum sínum. Við 
prófuðum hvort að kolanhýdrasahindrar framleiddir af lyfjafræðideild Háskólans í Flórens 
sem að annaðhvort voru frumuhimnugegndræpir eður ei, gætu valdið slökun í slagæðlingum 
úr svínsaugum. Við mátum þetta með aðferðinni myography sem að fellst í því að mæla 
togkraft sem fall af tíma og nota það til þess að meta samdrátt í æð. 
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2. Aðferðir 
Notast var við myography aðferð til þess að mæla togkraft í æðavegg slagæðlinga úr 
svínsaugum og breytingar í honum sem fall af tíma og hvernig viðbót lyfja s.s. kolanhýdrasa 
hindra hafði áhrif á hann. Aðferðin var kynnt til sögunar í sinni núverandi mynd af 
prófessorunum M.J. Mulvany og W. Halpern. 

Svínsaugu voru útveguð af kjötvinnslunni Stjörnugrísi á Kjalarnesi. Þau voru flutt til 
rannsóknarstofu í saltlausn og krufin fyrir mælingu, augun sem að ekki voru í notkun voru 
geymd í ísskáp við 4°C. Augun voru snyrt af öllum vöðvavef og sjóntaug var klippt af, svo 
var breiðskurður framkvæmdur með rakvélablaði og fremri hluta hent. Augnbotnar voru svo 
hreinsaðir af glerhlaupi og fylltir með Krebs lausn. Augnbotninn var settur undir smásjá og 
bútur af slagæðlingi ~1 cm að lengd einangraður með því að skera lauslega í gegn um hann 
sitt hvoru megin, tungsten vír ~3 cm að lengd og 25 µm að þvermáli var þræddur í gegn um 
holrými slagæðlingsins þangað til að búturinn sat um það bil mitt á honum og búturinn var 
klipptur laus ásamt nærliggjandi vef.  

Æðabútnum og vírnum var lyft úr augnbotninum og komið fyrir í vefjabaði úr DMT multi 
myograph tæki sem að fylltur var með Krebs lausn. Kjálkar vefjabaðsins voru færðir í sundur 
með míkrókvarðanum þannig að örlítið bil var á milli þeirra og vírnum var komið fyrir og 
klemmdur á milli þannig að slagæðlingurinn sat í holrýminu á milli kjálkanna. 
Festingarskrúfurnar voru losaðar varlega og vírinn sveigður undir þær vinstra megin áður en 
þær voru skrúfaðar fastar á ný. Kjálkarnir voru færðir smávegis í sundur aftur og annar 
tungsten vír þræddur í gegn og svo voru kjálkarnir klemmdir saman og nýji vírinn sveigður 
yfir festingarskrúfurnar hægra megin áður en að þær voru hertar. Tekin var mynd af æðinni 
í vefjabaðinu í gegnum smásjá með stafrænni myndavél til þess að hægt væri að meta 
nákvæma lengd hennar. 

Vefjabaðið var svo fært yfir í megintækið og merkjabreytir tengdur ásamt því að hitamælir 
var settur í baðið. Hitinn var stilltur á 37,2°C og beðið eftir að hann næði því hitastigi. 
Þvínæst var kvörðun framkvæmd til þess að fynna við hvaða innra þvermál slagæðlingurinn 
hefði samdráttarkraftinn 100 mmHG og stilla þvermálið á það gildi, á því er þörf vegna þess 
að æðar eru teyganlegar og stærð þeirra þarf að vera vel skilgreind til þess að niðurstöðurnar 
hafi einhverja þýðingu og vegna þess að næmi slétta vöðvans í slagæðlingunum veltur á 
spennunni í slagæðlingnum auk þess sem að þetta staðlar ummál slagæðlinga og stuðlar að 
hámarks svörun og endurtakanleika.  

Kvörðun var gerð með DMT normalization module í forritinu LabChart 7, mæling og 
skráning var einnig gerð í forritinu. Magn Krebs lausnar í baði var 10 mL, eftir að lyf voru 
prófuð og æðin hafði slakað niður í grunnlínu voru böð skoluð með því að tæma og fylla þau 
þrisvar af Krebs lausn. Reynt var að bíða í þrjár mínútur á milli lyfjagjafa til þess að sjá til 
þess að mælingar væru stöðugar. Súrefnisgas var fóðrað í bað og út í Krebs uppsprettu til að 
tryggja að slagæðlingar hefðu nóg súrefni. Lyfunum var bætt út í baðið í ýmsum styrkjum, 
yfileitt í magninu 10-100µL sem að ætti ekki að hafa áhrif á saltstyrk Krebs lausnarinnar. 
Allir kolanhýdrasahindrarnir sem notaðir voru framleiddir af lyfjafræðideild Háskólans í 
Flórens og þynntir af okkur yfir í þá styrki sem að við þurftum. Tölfræði var gerð með því 
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að gera parað t-próf á gildum fyrir og eftir lyfjagjöf þar sem að marktækur munur var sagður 
ef að P-gildi var minna en 0,05. 

Fyrir frekari upplýsingar um einangrun slagæðlinga má ráðfæra sig við „Procedures for 
investigations of small vessels using a small vessel Myograph” eftir M.J. Mulvany. Fyrir 
frekari upplýsingar um uppsetningu Myographs má ráðfæra sig við “DMT user manual.” 
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3. Niðurstöður: 
Til að framkalla samdrátt notuðum við prostaglandín afleiðuna U-46619. Göng liggja fyrir 
bæði frá fyrri tilraunum og þessari (P-gildi= 0,004, n=5) að U-46619 valdi samdrátti í 
slagæðlingum. Við notuðum annaðhvort 10-6 M af afleiðunni til að kalla fram samdrátt í 
æðunum. Oft notuðum við benzolamide til þess að prófa hvort að slagæðlingur hafi náð 
fullkomnri slökun, benzolamide er CAI sem að vitað er að valdi slökun og er notaður sem 
glákulyf. Hann var áður ekki talin komast í gegnum frumuhimnur en rannsóknir hafa leitt 
annað í ljós. (Supuran, 2008) 

 

 

 
Benzolamide   MW: 320.27 Chemical formula: C8H9N4O4S3 

 

 

MB9-527R2A er kolanhýdrasa hindri sem að kemst ekki í gegn um frumuhimnu. 

Við höfðum áður gert tilraunir með hann og komist að því að hann gæti verið að valda 
einhverri marktækri slökun. Við gerðum fleiri tilraunir með hann núna til þess að komast að 
sannleikanum. Eftir sex tilraunir og svörunarrit var enn tvísýnt hvort að hamlarinn væri að 
valda einhverri slökun, parað t-próf á gildum fyrir og eftir lyfjagjöf sýndi að ekki var 
marktækur munur á flokkunum tveimur (P=0.103, n=6). 
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Eins og sést á mynd 1 þá olli U-46619 samdrætti í æðaveggjum slagæðlingana,MB9-
527R2A hafði lítil sem engin áhrif á togkraft æðaveggsins en slökun verður eftir viðbót 
kolanhýdrasahindrans AA 20-22. Greining á virkni AA 20-22 er ekki efni þessarar ritgerðar 
svo að ekki var gert marktæknipróf á því. 

Á mynd 2 virðist MB9-527R2A valda minnkun á togkrafti æðaveggs eftir að 
kalíumgangahindrin BaCl2 veldur samdrætti. Þegar að Benzolamide var sett á í lokin olli það 
ekki fullkomnri slökun að grunnlínu. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Til vinstri sést að MB9-527R2A var sett á í styrknum 10-3 M eftir að 10-6 M U-
46619 var sett út í. Eftir u.þ.b. 1 mín var svo 10-3 M AA 20-22 bætt út í baðið. 

 Mynd 2:Til hægri var 10-3 M BaCl2 bætt út í bað  í upphafi mælingar og svo MB9-527R2A 
í styrknum 10-3 M eftir u.þ.b. 200 sek. Benzolamide er sett á í styrknum 10-3 M eftir að 
togkraftur nær jafnvægi. 

 

Mynd 3: Kalíum ganga hindrunum TEA, 4-AP og BaCl2 var bætt á í upphafi tilraunar, öllum 
í styrknum 10-3 M, Fyrst TEA, svo 4-AP eftir ~140 sek og að lokum BaCL2 eftir ~230 sek. 
10-3 M af MB9-527R2A var svo bætt ~90 sek eftir BaCl2. Benzolamide var bætt á í styrknum 
10-3 M þegar ~470 sek voru liðnar síðan mæling hófst  
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Í mynd 4 var samdrætti komið á með þrem kalíumganga hindrum áður en að MB9-527R2A 
var sett út á, togkraftur virðist minnka smávegis. Þegar að Benzolamide var sett út á verður 
slökun en ekki alveg niður að grunnlínu. Allir þrír kalíumgangahindrarnir voru notaðir í 
sameiningu ekki aðeins til að koma á samdrætti heldur einnig til að meta hvaða áhrif 
kalíumgangahindrun hefði á slökun með kolanhýdrösum. 

 
 

 

  
EB4-243. MW: 276.35 Chemical Formula: C14 H16N2O2S 

EB4-243 er einnig þekktur sem EB3-177A vegna nafnbreytingar mið rannsóknar og eru 
bæði heitin notuð í myndum, hann er frumuhimnugegndræpur kolanhýdrasahindri. Tilraunir 
sýna að EB4-243 veldur marktækri slökun í forherptum slagæðlingum (P=0,002, n=7).  

 

 

 

 

Mynd 4: Til vinstri var EB4-243 í styrknum 10-3 M bætt á ~ tveim 
mín eftir að 10-6 M U-46619 var sett út í vefjabaðið. 

Mynd 5: Til hægri var 10-6 M U-46619 sett út í í upphafi mælingar 
og svo 10-3 M EB4-243 eftir að u.þ.b. tvær mín höfðu liðið . 
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Á mynd 5 sést hvernig að EB4-243 olli slökun eftir að samdrætti var komið á með U-46619. 
Á mynd 6 olli EB4-243 líka slökun þó að hún sé ekki alveg eins skörp og á mynd 5. 

 

 
 

 

 
 

Á mynd 6 má sjá svörunarrit (response-curve) fyrir EB4-243, eins og mynnst var á í inngangi 
þá veltur svarið við kolanhýdrasahindrum á styrk þeirra og hér má sjá hvernig mismunandi 
háir styrkir kolanhýdrasahindrans valda minnkun togkraftar í slagæðaveggi. 

Á mynd 7 var samdrætti komið á með kalíumgangahindrunum TEA, BaCl2 og 4-AP. Svo 
var EB4-243 sem að einnig er þekkt sem EB3-177A látið á í litlum styrk. Það virðist valda 
meiri samdrætti í slagæðlingnum. Þegar að styrkur þess var hækkaður varð slökun í 
æðavegginum. 

 

 

 

 

Mynd 6: Til vinstri er svörunarrit fyrir EB4-243A. Kalíumgangahindranum 
4-AP var bætt á í styrknum 10-3 M í upphafi mælingar. Eftir 400 sek var 
10-6 M EB4-243 bætt út í og styrkur þess aukin með ~tveggja mín millibili 
upp í tvöfaldan, fjórfaldan, sexfaldan og að lokum áttfaldan upphafsstyrk.

Mynd 7: Til hægri voru Kalíumgangahindrarnir TEA, BaCl2 og 4-AP settir 
á í þessari röð, allir í styrknum 10-3 M, innan við 160 sek frá upphafi 
tilraunar með ~80 sek millibili. EB4-243 var sett út í í styrknum 10-6 M 
og svo var styrkur þess þúsundfaldaður ~500 sek eftir það. 
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EB3-217B.  MW: 848.21  

EB3-217B er kolanhýdrasahindri hannaður af Háskólanum í Flórenz sem að er 
frumuhimnugegndræpur. Okkar tilraunir sýna að hann veldur slökun í slagæðlingunum (P-
gildi=0.0008, n=7) 

 

 

 

 

 
Á mynd 8 má sjá hvernig að EB3-217B veldur minnkun á togkrafti eftir að æðin varr herpt 
með kalíumgangahamlaranum 4-AP, Benzolamide olli svo frekari slökun þegar að því var 

Mynd 8: Til vinstri var kalíumgangahindrinn 4-AP  settur út í við upphaf 
tilraunar í styrknum 10-3 M. 10-7 M EB3-217B var bætt við eftir u.þ.b 
260 sek. 10-3 M Benzolamide var sett út í þegar að togkraftur náði 
stöðugleika. 

Mynd 9: Til hægri var 10-6 M U-46619 sett út í við upphaf mælingar, 
10-3 M EB3-217B var bætt út á eftir ~ 230 sek. 
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bætt út í. Á mynd 9 sést hvernig EB3-217B olli slökun eftir að æðin hafði verið herpt með 
U-46619 

 

Mynd 10: Svörunarrit fyrir EB3-217 B. 10-6 M U-46619 var sett á í upphafi og eftir 
600 sek var 10-8 M EB3-217B bætt á og styrkur þess hækkaður í hvert sinn sem að 
lóst var að togkrafturinn væri orðinn stöðugur. Styrkurinn var fyrst tvöfaldaður, svo 
fjórfaldaður, sexfaldaður, áttfaldaður, tífaldaður, tuttugufaldaður, fertugfaldaður, 
sextugfaldaður og að lokum áttugfaldaður. 

Á mynd 10 má sjá svörunarrit fyrir EB3-217B, EB3 byrjar að valda mikilli slökun í styrk á 
bilinu 10-7 M. Samdrætti var komið á með U-46619. 

 

 
 

. 

 
FC20-930A  MW: 200.2 

FC20-930A er kolanhýdrasahindri sem að kemst í gegn um frumuhimnur. Samkvæmt okkar 
tilraunum þá veldur hann marktækri slökun í slagæðlingum. (P-gildi = 0,04, n=2)  
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Á mynd 11 er svörunarrit fyrir FC20-930A. Hindrinn byrjar að valda slökun við lítin styrk, 
um 4 * 10-4 M og svo virðist sem að hann nái fullkomnri slökun við styrkinn 6 * 10-6 M þar 
sem að frekari aukning styrksins minnkar ekki togkraft. 

 

Mynd 12: Hér má sjá meðalslökun í æð eftir viðbót hindra sem hlutfall af 
samdrætti með U-46619. 
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Mynd 11: Svörunarrit fyrir FC20-930A. Fyrst var 10-6 U-46619 sett 
út í, svo var FC20-930A bætt út á í styrknum 10-6 M eftir ~400 sek 
styrkurinn var hækkaður í hvert sinn sem að togkraftur náði 
stöðugleika, fyrst var hann tvöfaldaður, svo fjórfaldaður, 
sexfaldaður, áttfaldaður og í lokin var hann tífaldaður. 
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Á mynd 12 sést hver meðalslökunin var fyrir hvern hindra. A.t.h. að  ef að meðalslökun fer 
upp í eða yfir 100% þá telst hún fullkomin slökun. 
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4. Umræður 
Kolanhýdrasarnir EB3-217B, EB4-243/ EB3-177A og FC20-930A valda slökun í 
forherptum sléttum vöðvum slagæðlinga en  það gerir MB9-527R2A ekki. Þeir fyrrnefndu 
eru allir frumuhimnugegndræpir á meðan að MB9-527R2A kemst ekki í gegn um 
frumuumslagið, þetta styður tilgátuna að aðeins gegndræpir kolanhýdrasahindrar geti valdið 
slökunarsvarinu. Í sumum tilfellum virtist MB9-527R2A vera að valda einhverri slökun en 
marktæknipróf styður það ekki. Í einu tilfelli virtist EB4-243A valda auknum samdrætti 
þegar að hann var settur á í litlum skammti en þetta gerðist ekki í annað skipti og þegar að 
stór skammtur var settur á þá olli hann slökun, því er sennilegt að áhrifum samdráttarvalda 
hafi verið seinkað einhverveginn og að þessi hækkun stafi ekki af íblöndun hindrans.  

Í sumum tilvikum fer togkraftur niður fyrir grunnlínu þegar að kolanhýdrasahindrum var 
beitt, fyrri rannsóknir með dorzolamide sem að er líkur CAI hafa sýnt fram á að það hefur 
engin áhrif á æðavegg í slökun (Josefsson et al, 2013), auk þess þá urðu þessi áhrif ekki 
þegar að umrædd lyf voru prófuð aftur og því eru þetta sennilega ekki marktæk áhrif, það 
gæti verið að æðin hafi af einhverjum ástæðum verið í samdrætti fyrir viðbót samdráttarvalds 
eða að hún hafi ekki verið við grunnlínu af einhverjum öðrum ástæðum. 

Stundum þegar að kalíumgangahindrar eru notaðir verður ekki fullkomin slökun þegar að 
Benzolamide er sett á, áhugavert væri að gera samanburðarrannsókn til þess að komast að 
því hvort að slökun sé meiri þegar að U-46619 er notað til að kalla fram samdrátt en þegar 
að kalíumgangahindrar eru notaðir, slík tilraun gæti sagt til um hvort að kalíum-göng spiluðu 
hlutverk í slökunarsvarinu og hægt væri að nota mismunandi kalíumgangahindra til þess að 
fynna hlut mismunandi ganga í svarinu.  
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