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Pro gradu-työssã nritattiin solunsisäisiä natriumpitoisuuksia (tNa+]i) roran
aivolisäkesolulinjan soluissa (GH+C 1-solur) kayttamalla uurra fluóiesoìvaa
natriumindikaartoria, sBFI:tä (lodiunr-binding [enzofuran isophtalate).Esikokeissa natriuntpitoisut¡ksia mirattiin sellaisten stimuìaatioiden
jälkeen, joiden tiedcttiin aiheuuavan muuroksia [Na+]¡:ssa. Tällä haluttiinarvioida SBFI:n käyttökclpoisuutta CH4C 1-sotuissa ja varmislua siitåi, ettäsBFI:n lähettänlä fl uorc.senssi or natriumista riippuvainen, eli
fluoresenssin intensiteetti muuf.tuu, kun INa+ ]i muuttuu. Tulosten
perusteella sBFI soveltuu käytettäväksi GH4c ¡ -soluissa.

Lepotilassa, solunulkoisen narriumpitoisuuden ollessa t l g ffiM,
GH4C1-solujen [Na+]i oli 26 t 1,8 mM. Korvattaessa ulkoiset Na+-ionir
ekvimolaarisesti koliini-ioneilla INa+]¡ Iaski 3 t 2,1 mM.

TRH (thyrotropin-releasing hormone) ei aiheuttanut muutosta
I N a + ] ¡:ssa, vaikka sen tiederään aiheuttavan solunsisliisen
kalsìumpitoisuuden (tca2+l¡) muuroksia. Tutosten perusteeila TRH:n
ICa2+]i:ssa aiheuttamat nruutoksc.r eivär olc kyrkertyjä [Na+]¡.n muutoksiin.
TRH:n havaittiin kuitsnkin todennäköiscsti rehostavan Na+/H+-vaihtajan
toimintaa, sillä nigcrisiinillä happamoiduissa soluissa TRH Iyhensi viivettti
stimuloinnin ja [.Na+]¡:n nousun välillä.

stimulointi 50 mM K+:lla sai [Na+J¡:n nousemaan, mikä olisi voinut
johtua. jänniteherkkien Na+ ja Ca2+-¡unuui.n aktivoitumisesta. Kuitenkinkanavien inhibointi tetrodotoksiinilla ja nimodipiinilla oli vailla
vaikutusta, joten nousu^ ei johtunut Na+ -ionien siirtymisestä soluun Na+ -
kanavien eikä ¡u+7çu2+ -vaihtajan [oimesta. Lopullista selvyyttä korkean
K+-pitoisuuden aihcu[tanlaan INa+ li:n nousuun ei saatu

Kalsiumionien poisto solunulkoisesta tilasta aiheutti välittömännousun INa+]¡:ssa. Nousun päärcltiin johtuvan ca2+-kanavien
läpäisevyydestä Na+ -ioneille CaZ+ -vapaassa puskurissa, sillä Iisättäessä
C a2+ -ionit takaisin tai inhiboimal la Ca2+ -tunau¡u nimodipiinilla ja
nikkelillti INa+ ]¡ laski lähes leporasoile. Myös Bay K g644, joka avaa
jänniteherkkiä ca2+-kanavia, nosti INa+]i:a ca2+-vapaassa puskurissa.
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