Mecanismos envolvidos no efeito relaxante do ácido ent-7�-hidroxitraquiloban-18-oico isolado de
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Figura 1. Efeito do traquilobano-318 sobre as contrações tônicas induzidas por CCh na ausência () e presença () de 10-6 M de clorpromazina.
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(A), () de 10-7 M de IbTX (B), () de 10-4 M de BaCl2 (C) e efeito relaxante da aminofilina na ausência () e presença (▲) de 3 x 10-5 M de traquilobano-318 (D)
em anéis de traqueia de cobaia. Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). Teste “t” ***p < 0,001.
Figura 1. Efeito do traquilobano-318 sobre as contrações tônicas induzidas por CCh na ausência () e presença () de 10-6 M de clorpromazina.
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