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Összefoglalás 
 
 A nitrogén monoxid (NO) szabad gyök számos funkcióval bír a különbözõ 
szövetekben. A NO igen elterjedt az emésztõrendszerben, többek között a 
hasnyálmirigyben is, és feltehetõen szerepet játszik a vérátáramlás, a motilitás és a 
szekréció szabályozásában. Jóllehet a morfológiai beszámolók bizonyítják, hogy a NO 
termelõdik a pancreasban, a NO-nak a pancreas exokrin szöveteire kifejtett közvetlen 
hatásairól jóval kevesebbet tudunk. 
 A neuronális nitrogén-monoxid szintázt (nNOS) enzim- és immunhisztokémiai 
eljárásokkal lokalizáltuk sertés és patkány pancreasban. Redukált nikotinamid-adenin-
dinukleotid-foszfát (NADPH) diaforáz (NADPHd) reaktivitást (R) és/vagy NOS 
immunreaktivitást (IR) észleltünk a pancreas ganglionsejtjeiben, valamint az acinusok 
közelében és az erek mentén lévõ idegrostokban. A sertés pancreasban az érendothel is 
mutatott NADPHd R-t, míg a szigetsejtekben és a patkány pancreas kivezetõcsöveinek 
hámsejtjeiben esetenként nNOS IR-t lehetett kimutatni. Az nNOS eloszlása az idegi és 
különösen a nem-idegi szövetekben az életkortól függõen változott, felnõtt és idõs 
patkányok hasnyálmirigyében az nNOS mennyisége megnövekedett. 
 A NO in vitro patkány preparátumokra gyakorolt direkt hatásainak 
kimutatásához a NO donor nitroprusszid-nátrium(SNP), a NOS szubsztrát L-arginin (L-
Arg), a NOS inhibitor NG-nitro-L-arginin (LNNA) és a ciklusos GMP (cGMP) analóg 
8-bromo cGMP (8-Br cGMP) nyugalmi és a stimulált amiláz szekrécióra kifejtett 
hatásait vizsgáltuk izolált patkány pancreas szegmentumokban. Ingerlésre acetilkolint 
(ACh) vagy elektromos mezõ stimulációs technikát (EFS) alkalmaztunk. Az 
intracelluláris szabad kálciumion koncentráció ( [Ca++]i ) változásait is mértük izolált 
acinussejtekben. Az amiláz elválasztást és a [Ca++]i-t egyaránt fluorimetriás 
módszerekkel határoztuk meg. Eredményeink azt mutatják, hogy mind az EFS, mind az 
ACh jelentõsen fokozta a pancreas szegmentumok amiláz elválasztását. Az SNP 
szignifikánsan csökkentette a bazális amiláz elválasztást. Gátló hatását utánozta a 8-Br 
cGMP. Ha az EFS eljárás és az SNP vagy a 8-Br cGMP kombinációját alkalmaztuk, az 
EFS hatásához képest szignifikánsan csökkent amiláz elválasztást mértünk. Ezek a gátló 
hatások nem jelentkeztek, ha az extracelluláris Ca++ koncentrációt 2.56-ról 5 mM/l-re 
emeltük. Az SNP és a 8-Br cGMP a kontrollal összevetve szignifikánsan nem 
befolyásolta az ACh-nal kiváltott szekréciós választ. Az L-Arg és az LNNA 
szignifikánsan nem befolyásolta sem a bazális sem pedig az EFS vagy ACh által 
stimulált amiláz elválasztást. Izolált acinussejtekben az ACh jellemzõen nagyfokú  
[Ca++]i emelkedést váltott ki, míg az SNP és a 8-Br cGMP szignifikánsan csökkentette 
az [Ca++]i-t. Sem az SNP, sem a 8-Br cGMP nem befolyásolta az ACh-nal kiváltott  
[Ca++]i emelkedést. 
 A fenti eredmények azt mutatják, hogy NO tartalmú idegek jelen vannak a 
pancreasban, az exogén NO közvetlen hatással van a patkány acinussejtekre, és felvetik 
a NO-nak az exokrin pancreas szekréció szabályozásában betöltött neuromodulátor 
funkcióját, mely elsõsorban valószínûleg az ACh felszabadulás gátlásán át valósul meg. 
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Bevezetés 
 
 A nitrogén-monoxid kisméretû molekulagyök, mely számos funkciót lát el a 
különbözõ szövetekben. A NOS izoenzimek által termelt NO koncentrációjától függõen 
egyaránt részt vehet a szervezet élettani és kóros folyamataiban. A guanilcikláz 
aktivitásának szabályozásával a NO tágítja az ereket, gátolja a trombociták 
aggregációját, szabályozza a neurotranszmitter anyagok felszabadulását, maga is 
neurotranszmitter hatású és az immunrendszer stimulációja is fokozza termelõdését. A 
NO igen elterjedt az emésztõrendszerben és szerepet játszik a motilitás és a szekréció 
szabályozásában. 
 Az exokrin pancreas szekréciót elsõsorban a vegetatív idegsejtek és az 
enteroendokrin sejtek szabályozzák. A morfológiai vizsgálatok arra utalnak, hogy a 
pancreas idegsejtjeiben a klasszikus neurotranszmitterek és különbözõ neuropeptidek 
mellett a NO is termelõdik. NOS tartalmú sejttestek és idegrostok számos faj 
hasnyálmirigyében kimutathatók enzim- és immunhisztokémiai módszerekkel. Sertés 
pancreason elvégzett ilyen vizsgálat alig található az irodalomban. 
 Az életkor és a pancreas NO termelése közti összefüggésekrõl csak kevés adat 
áll rendelkezésre. Néhány eredmény patkány pancreasban az elsõ 3 postnatalis 
hónapban a NADPHd tartalmú idegsejtek számának jelentõs emelkedését mutatja. A 
pancreas idegsejtjeiben, rostjaiban és a parenchyma sejtjeiben a NOS IR életkortól 
függõ eloszlásáról nem érhetõk el adatok.  
 A NO-dal és a pancreas-szal foglalkozó morfológiai tanulmányok viszonylag 
nagy száma ellenére csak kevés közlemény célozza a NO exokrin pancreas szekréció 
szabályozásában betöltött élettani szerepének vizsgálatát. A NO donorokról és a NOS 
inhibitorokról kimutatták, hogy befolyásolják a hasnyálmirigy vérátáramlását, a nedv és 
az enzimek elválasztását. A fenti vegyületek szekrécióra kifejtett in vivo hatásait 
általában a pancreas keringésének változásával magyarázzák. A NOS inhibitorok és NO 
donorok in vitro  készítményeken történõ alkalmazása során kiderült, hogy a NO 
közvetlen, érhatásaitól független hatást is kifejthet a hasnyálmirigyre. A témával 
kapcsolatos kutatások nagy része azt mutatja,  hogy a NO a guanilcikláz aktivációjával 
és cGMP képzõdésén keresztül befolyásolja a pancreas exokrin funkcióit, azonban más 
mechanizmusok sem zárhatók ki. A jelenleg rendelkezésre álló adatok értelmezését 
megnehezítik  a NO-ot termelõ sejtek elterjedtsége, a NO célpontjainak és a lehetséges 
intracelluláris hatásmechanizmusok sokfélesége valamint az igen különbözõ kísérleti 
megközelítések. 
 
 
Célkitûzések 
 
• Az nNOS fénymikroszkópos enzim- és immunhisztokémiai kimutatása és 

lokalizációja sertés és patkány hasnyálmirigy szöveteiben. 
 
• Az nNOS immunreaktivitás eloszlásának vizsgálata patkány pancreasban az életkor 

függvényében, négy korcsoportban. 
• A NO donor nitroprusszid-nátrium (SNP),  a NOS szubsztrát L-arginin (L-Arg), a 

NOS inhibitor NG-nitro-L-arginin (LNNA) és a NO hatásait közvetítõ ciklusos GMP 
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(cGMP) analógja, a 8-bromo cGMP (8-Br cGMP) izolált patkány pancreas 
szegmentumok nyugalmi és stimulált amiláz szekréciójára gyakorolt hatásainak 
vizsgálata. 

 
• Az SNP és a 8-bromo cGMP izolált patkány pancreas acinussejtek intracelluláris 

szabad kálciumion  koncentrációjára [Ca++ ]i kifejtett hatásainak vizsgálata. 
 
 
 
Anyagok és módszerek 
 
NADPHd enzimhisztokémia 
 
 A kísérletekhez fiatal felnõtt sertések (összesen 3 egyed, átlagos súly 150 kg) 
hasnyálmirigyeit használtuk, melyeket közvetlenül az állatok leölése után egészben 
eltávolítottunk, kis darabokra vágtunk, és 0.1 M foszfát pufferban (PB; pH 7.4) 
mostunk, majd 4 %-os pufferolt paraformaldehid oldatba (pH 7.4) helyeztünk. Két hetes 
immerziós fixálás után a mintákból Vibroslice berendezéssel 20-25 µm vastag 
metszeteket készítettünk. A metszeteket 0.01 M foszfát pufferolt sóoldatban (phosphate 
buffered saline: PBS) mostuk, majd másfél óra hosszat 37  °C-on sötétben inkubáltuk   
0.1 M PB-ben, amely 1.5 mg /ml NADPH-t, 0.75 mg/ml nitro blue tetrazoliumot és 30 
µl /ml Triton X-100-at tartalmazott. A reakciót hideg 0.1 M PB-ben történõ öblítéssel 
állítottuk le. A kontroll metszeteket olyan inkubáló oldatba helyeztük, amely nem 
tartalmazott NADPH-t. A kontroll mintákban NADPH diaforáz reaktivitást nem 
észleltünk. 
 
NOS immunhisztokémia 
 
 5 napos újszülött Wistar patkányokat (n=8, átlagos testsúly 10 g) éterrel 
túlaltattunk. Két hónapos fiatal (n=8, átlagos testsúly 100 g), 4 hónapos felnõtt (n=8, 
átlagos testsúly 200 g) és 15 hónapos idõsebb (n=4, átlagos testsúly 300 g) Wistar 
patkányokat intraperitonealis ketamin injekcióval túlaltattunk, majd transzkardiálisan 
perfundáltunk paraformaldehid 4 %-os pufferolt oldatával (pH 7.4). A négy korcsoport 
hasnyálmirigyeit eltávolítottuk, kisebb darabokra vágva újra a fixáló oldatba helyeztük. 
Két hetes fixálás után a mintákat paraffinba ágyaztuk, majd 10-12 µm vastag 
metszeteket készítettünk. Kísérleteinkhez fiatal felnõtt sertések (összesen 3 egyed, 
átlagos testsúly 150 kg) hasnyálmirigyeit is felhasználtunk, melyeket közvetlenül az 
állatok leölése után egészben eltávolítottunk, kis darabokra vágtunk és 0.1 M PB-ben 
(pH 7.4) átmostunk, majd 4 %-os pufferolt paraformaldehid oldatba (pH 7.4) 
helyeztünk. Két hetes fixálás után a mintákból Vibroslice berendezéssel 20-25 µm 
vastag metszeteket készítettünk. 
 0.01 M-os PBS-ben történõ mosás után a patkány és sertés pancreasból készült 
metszeteket poliklonális anti nNOS szérummal inkubáltunk 24 órán át 4 °C-on (hígítás 
1: 1000). PBS-ben történõ mosás után biotinilált, szamárban elõállított anti nyúl 
szekunder szérummal inkubáltunk 1 óra hosszat szobahõmérsékleten (hígítás 1: 70), 
majd streptavidin biotinilált tormaperoxidáz komplex oldatával (hígítás 1:50). Az 
immunreaktív helyeket diaminobenzidin (DAB) oldatával (0.5 mg DAB és 12 µl 0.3 % 
H2O2 /ml tris(hidroximetil)-aminometán (TRIS) puffer) tettük láthatóvá. A kontroll 
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mintákban vagy kihagytuk a primer antiszérumot, vagy normál nyúl savóval 
helyettesítettük, vagy a biotinilált szekunder szérum helyett normál szamár savót 
használtunk. A kontroll minták egyikében sem észleltünk immunfestõdést. 
 
 
Az amiláz elválasztás mérése 
 
 4 hónapos Sprague-Dawley patkányok (n=20, átlagos súly: 200 g) fejére mért 
ütés és a fej eltávolítása után gyorsan eltávolítottuk a hasnyálmirigyet, kis darabokra 
(100-150 mg) vágtuk, és módosított Krebs-Henseleit (KH) oldatba helyeztük (NaCl: 
103; KCl: 4.7; CaCl: 2.56; MgCl: 1.1; NaHCO3: 25; NaH2PO4:1.15; D-glükóz: 2.8; 
nátrium piruvát: 4.9; nátrium fumarát: 2.7 és nátrium glutamát 4.9 mM/l). Az oldat pH-
ja 7.4, hõmérséklete  37 °C, folyamatosan 95%O2 és 5% CO2 keverékével áramoltattuk 
át. A pancreas darabokat Perspex átfolyó szövetkamrába helyeztük, és 37 °C-os KH 
oldattal perfundáltuk. A kamrából elfolyó oldat amiláz koncentrációját on-line 
fluorimetriás módszerrel mértük. A fluoreszcenciát, mely az amiláz koncentráció 
lineáris függvénye, a fluoriméterhez kapcsolt görbeíró készüléken monitoroztuk. A 
nyugalmi és az indukált amiláz kibocsátást egyaránt egység (U) ml-1 (100 mg szövet)-1 

formában fejeztük ki. A hasnyálmirigy szegmentumok amiláz kibocsátását elektromos 
mezõ ingerléssel (EFS; 50 V, 20 Hz, 1 msec impulzus idõtartam) indukáltuk. Az EFS 
során olyan szövetkamrát használtunk, melybe két ezüstelektród volt beágyazva. Az 
ACh (10-5 M/l),  SNP (10-3 M/l), L-Arg (10-3 M/l), LNNA (10-3 M/l) és 8-Br cGMP (10-

5 M/l) oldatait közvetlenül a perfúziós KH oldathoz adagoltuk. Az EFS hatásait SNP-
vel, L-Arg-nel, LNNA-nel és 8-Br cGMP-vel történõ kombinációkban is megvizsgáltuk 
fiziológiás extracelluláris Ca++ koncentráció (2.56 mM/l) mellett. Vizsgáltuk továbbá az 
EFS /SNP kombináció hatásait alacsonyabb (1.25 mM/l) illetve magasabb (5 mM/l) 
extracelluláris Ca++ koncentrációk mellett. Az ACh/SNP, ACh/8-Br cGMP és az 
ACh/LNNA kombinációk hatásait fiziológiás Ca++ koncentrációjú milliõben vizsgáltuk 
meg. 
 
Az intracelluláris kálciumion koncentráció [Ca++]i  mérése 
 
 2 hónapos nõstény Sprague-Dawley patkányok (átlagos súly: 150 g) fejére mért 
ütés és a fej eltávolítása után eltávolítottuk a hasnyálmirigyet, igen apróra vágtuk és 
módosított Krebs-Ringer-HEPES (KRH) oldatba helyeztük. A KRH oldat összetétele: 
(mM/l): NaCl: 130; KCl: 5; N-2-hidroxietilpiperazin-N'-2-etanoszulfonsav (HEPES): 
20; KH2PO4: 1.2; MgSO4: 2.0; D-glükóz: 10; CaCl2: 1.0 mM/l; tripszin inhibitor: 1.0 
mg ml-1 és bovin szérum albumin (BSA), 0.2%; pH 7.4. A szövetet ezután két lépésben 
kollagenázzal bontottuk acinussejtekké. Az acinussejteket fura-2 acetoximetilészter 
(fura-2 AM) 2 µM/l koncentrációjú oldatában 40 percig 20 °C-on inkubáltuk, majd 
BSA mentes KRH oldatban átmostuk. A sejtszuszpenziót 37°C-on állandó kevergetés 
mellett helyeztük az LS-50 spektrofluoriméterbe (excitációs hullámhossz 350 nm, 
emissziós hullámhossz 510 nm). A vizsgált anyagok (ACh SNP, 8-Br cGMP) illetve 
kombinációik (ACh/SNP illetve ACh/8-Br cGMP) ismert koncentrációit a 
szuszpenzióhoz adtuk. Minden egyes vizsgálat után digitonint (5 µM/l) majd etilén 
(bis)oxonitrilo tetraacetátot (EGTA) (10 nM/l) adtunk a mintákhoz. Az ekkor kapott 
maximális illetve minimális fluoreszcencia értékekre a [Ca++]i kiszámításához van 
szükség. 
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Statisztikai vizsgálatok 
 
  A kísérleteink során nyert adatokat az átlag ± standard hiba formában fejeztük 
ki. A mintákat kétmintás t-próba segítségével hasonlítottuk össze, és csak a 0.05-nál 
kisebb valószínûségi érték (p) esetén fogadtuk el szignifikánsnak a változást.  
 
 
Eredmények 
 
Sertés pancreas  NADPHd reaktivitást vagy nNOS immunreaktivitást 
figyeltünk meg a sertés pancreas ganglionsejtjeinek nagy részében Általában a 
perikaryonok mutattak festõdést, a nyúlványok kezdeti szakaszai ritkábban jelölõdtek. 
A vizsgált ganglionokban mindig  elõfordultak nem festõdõ neuronok is. NADPHd 
vagy nNOS pozitív vékony idegrostokat a lebenykék közti kötõszövetben futó 
idegekben valamint az erek körül lehetett kimutatni. A NADPHd enzimhisztokémiai 
módszer kisebb számú és gyengébben festõdõ idegrostot mutatott, nNOS 
immunhisztokémiával nagyobb számú és intenzívebben festõdõ rostot találtunk. Az 
endothel kifejezett NADPHd pozitivitást mutatott, nNOS immunhisztokémiával 
azonban nem jelölõdött. Az enzimhisztokémiai reakció terméke az endothelben 
hálószerû mintázatot adott, elsõsorban az endotelsejtek széli részein volt látható. A 
sertés pancreas endokrin szigetsejtjeinek nagy része nNOS festõdést mutatott A 
Langerhans szigetekben NADPHd reaktivitást nem sikerült kimutatni. A 
kivezetõcsövek hámsejtjei és az acinussejtek nem festõdtek a fenti két eljárással. 
 
Patkány pancreas A patkány pancreasban mind a négy korcsoportban elõfordultak a 
lebenykék közti kötõszövetben nNOS immunreaktív ganglionsejtek, Az újszülött és a 
fiatal egyedekben valamivel több nNOS pozitív ganglionsejt fordult elõ, mint a felnõtt 
és idõs állatokban. Immunreaktív vékony idegrostokat minden korcsoportban találtunk 
az acinussejtek és a pancreas ereinek közelében. A ductus intercalarisok hámsejtjei 
felnõtt patkányokban intenzív, idõs egyedekben mérsékelt nNOS festõdést mutattak. A 
felnõtt patkányok endokrin szigetsejtjeinek nagy része gyenge, idõs állatokban 
intenzívebb nNOS festõdést adott. Idõs állatokban elsõsorban a szigetek széli részein 
lévõ endokrin sejtek jelölõdtek. 
 
 
Az amiláz elválasztás mérése 
 
 Kísérleteinkben az átlagos (±  standard hiba) bazális amiláz szekréció  6.94 ± 
0.4 U ml-1 (100 mg szövet)-1 volt. Az EFS és az ACh egyaránt jelentõsen fokozta a 
pancreas szegmentumok amiláz outputját. Az SNP szignifikánsan csökkentette a bazális 
amiláz elválasztást. Gátló hatását utánozta a 8-Br cGMP. Ha az EFS eljárás és az SNP 
kombinációját alkalmaztuk normál vagy csökkent extracelluláris kálcium koncentráció 
mellett, az EFS hatásához képest szignifikánsan csökkent amiláz elválasztást mértünk. 
Megemelt extracelluláris kálcium koncentráció esetén az SNP szignifikánsan nem 
befolyásolta az EFS hatását. Az SNP a kontrollal összevetve szignifikánsan nem 
befolyásolta az ACh-nal kiváltott szekréciós választ. A 8-Br cGMP szignifikánsan  
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csökkentette az EFS amiláz elválasztásra kifejtett hatását. A 8-Br cGMP a kontrollal 
összevetve szignifikánsan nem befolyásolta az ACh-nal kiváltott szekréciós választ. Az 
L-Arg illetve az LNNA szignifikánsan nem befolyásolta sem a bazális szekréciót, sem 
az EFS vagy az ACh amiláz elválasztásra kifejtett hatását. 
 
Az intracelluláris kálciumion koncentráció mérése 
 
 Fura-2-vel töltött acinussejtekben az átlagos (± standard hiba) bazális [Ca++]i 
182 ± 7 nM /l volt. Az ACh jellemzõen nagyfokú  [Ca++]i emelkedést váltott ki, míg a 
SNP és a 8-Br cGMP egyaránt szignifikánsan csökkentette az [Ca++]i-t. Sem a SNP, sem 
a 8-Br cGMP szignifikánsan nem befolyásolta az ACh-nal kiváltott  [Ca++]i emelkedést. 
 
 
Megbeszélés és következtetések 
 
 Enzim- és immunhisztokémiai vizsgálataink eredményei azt mutatják, hogy a 
nitrerg idegelemek megtalálhatók mind a sertés mind a patkány exokrin pancreasban. 
nNOS immunreaktív rostok rendszeresen láthatók az acinusok és az erek közelében. 
Ezek a megfigyelések összhangban vannak a korábbi vizsgálatokkal. Az nNOS 
immunreaktivitás eloszlása az életkorral változik a patkány pancreasban. A felnõtt és 
idõs egyedek kivezetõcsõ hámsejtjeiben és szigetsejtjeiben észlelt megnövekedett 
nNOS tartalom alapján felvetõdik, hogy az életkor elõrehaladtával hangsúlyozottabb 
lehet a NO parakrin mediátor szerepe. 
 Az nNOS tartalmú idegek jelenléte és eloszlása alapján az exokrin pancreasban 
is felvetõdik a NO transzmitter/ modulátor szerepe. Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy 
az exokrin pancreast ellátó extrinsic és intrinsic idegek nagy része kolinerg. 
Kísérleteinkben a patkány pancreas szegmentumok intrinsic idegeit EFS technikával 
ingereltük. Korábbi vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy tríciummal (3H) jelölt 
kolinnal elõkezelt patkány pancreas szegmentumokban az EFS szignifikánsan fokozza a 
3H-kolin elválasztását. A NO-nak a pancreasban kifejtett  lehetséges hatásainak 
vizsgálata céljából a NO donor SNP-t alkalmaztuk. Az SNP-t, mint exogén NO forrást 
számos szerzõ használta Az SNP szignifikánsan gátolja mind a bazális, mind az EFS 
által kiváltott amiláz elválasztást, azonban az ACh által indukált amiláz szekrécióra 
nincsen szignifikáns hatással. Az SNP fenti hatásai függenek az extracelluláris (e.c.) 
Ca++  koncentrációtól. Magas e.c. Ca++  koncentráció esetén az SNP nem befolyásolja az 
EFS által kiváltott amiláz elválasztást. Az SNP amiláz szekrécióra kifejtett hatásait 
utánozza a cGMP membránpermeábilis analógja, a 8-Br cGMP. Fura-2 festékkel töltött 
acinussejtekben az SNP és a 8-Br cGMP egyaránt csökkenti a nyugalmi [Ca++]i-t, 
azonban egyik vegyület sem befolyásolja szignifikánsan az ACh által okozott [Ca++]i 
emelkedést. 
 Szemben az exogén NO donor SNP-vel, a NOS szubsztrát L-Arg illetve a NOS 
inhibitor LNNA szignifikánsan nem befolyásolja sem a bazális sem az EFS által 
kiváltott amiláz elválasztást. Valószínû, hogy az általunk vizsgált in vitro pancreas 
modell szöveteiben az L-Arg és az LNNA nem befolyásolják olyan mértékben az 
endogén NO képzõdést, hogy mérhetõ változásokat okoznának az amiláz 
elválasztásban. A NOS inhibitorai néhány más in vitro vizsgálat során sem gyakoroltak 
szignifikáns hatást az indukált amiláz szekrécióra (237, 281). 
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 Összefoglalva, eredményeink alapján valószínû, hogy az exogén NO kettõs 
hatást fejt ki az izolált patkány pancreasban. Egyrészt az acinussejtekbe diffundálva 
közvetlenül gátolhatja az amiláz szekrécióját. Másrészt neuromodulátor hatású lehet az 
acinussejteket innerváló (nagyrészt kolinerg) idegvégzõdésekben. Az idegvégzõdésekbe 
diffundáló NO által okozott prejunkcionális gátlás az (EFS által kiváltott) ACh 
felszabadulás csökkenését  eredményezi, ami az amiláz elválasztás csökkenéséhez 
vezet. Az SNP fenti neuromodulátor hatása az e.c. Ca++ koncentráció függvénye. Izolált 
acinussejtekben az SNP és a  8-Br cGMP egyaránt csökkenti az [Ca++]i-t. A fenti 
megfigyelések alapján elképzelhetõ, hogy a NO a Ca++ influx gátlásával befolyásolja az 
ACh felszabadulását a kolinerg idegvégzõdésekben. Eredményeink azt is sugallják, 
hogy az SNP mindkét hatását közvetítheti a cGMP, de a pontos intracelluláris 
mechanizmus még tisztázásra szorul.  
 Az elmúlt években rendkívüli mértékben megnõtt az érdeklõdés a NO biológiai 
rendszerekben betöltött funkciói iránt és mind több folyamatban ismerik fel 
jelentõségét. Más szövetekkel összevetve, a NO-nak az exokrin pancreasban kifejtett 
hatásával kapcsolatos ismereteink gyakran hiányosak sõt ellentmondásosak. 
Egyértelmû, hogy a NO pancreas szekréciót befolyásoló hatásainak jobb megértéséhez 
további kutatások szükségesek. Jóllehet a pancreas szöveteiben is számos bizonyíték 
szól a cGMP intracelluláris mediátor szerepe mellett, más jelátvivõ mechanizmusok is 
fontosak lehetnek. 
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