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Kaliiumeß roll som signaltransduktor och som intracellulär regulatormolekyl har undersökts
ingående under de senaste decennierna. Studierna har baseiats på aktivdringen av celler
genom en förhöjning av den infacellulära kalciumnivån. Det har visat sig att kalciumfllödet in
i rytosolen regleras av två kalciumkällor - den exfacellulära lösningen och intracellulåra
kalciumförråd

Syftet med detta arbete var att undersöl<a regleringen av de intracellulära kalciumförråden i

sköldkörtelceller. Undersökningen anknöts till tid¡gare studier av regleringen av
kalciumfluxer över plasmamembranen. Arbetet utfördes på in vitro odlade, normalt
fungerande FRTL-5 sköldkörtelceller.

I arbetet utvecklades en metod med permeabiliserade celler för att mäta kalciumflödet över
de intracellulära förrådens membran. Vid stimulering med inositol 1,4,5-trisfosfat (lP3)
aktiverades flödet av kalciumjoner från förråden. Metoden vísade sig dock opålitlig vid
stimulering med gqanosintrisfosfat (GTP). För att undvika de problem som uppstått i

samband med GTP'stimulering övergick jag till mikrosompreparat. I experimenten användes
kalciumjonoforen ionomycin, både separat och i samband med signalsubstanserna, för att
försäka sig om att mikrosompreparationen lyckaF.

Experimenten med mikrosompreparat visade att efter en st¡mulering med lP3 eller GTP
aktiveras utflödet av kalciumjoner ur intracellulära t<alciumförråC. Växelverkan mellan
signalförmedlarna undersöKes med på varandra följande stimuleringar med lP3 och GTP.
Efter en stimulering med GTP erhölls en positiv lølciumsignal vid stimulering med lP3.
Denna respons skiljde sig inte signifikant från den fristående lP3-responseñ, men visade en
trend på svagare kalciumsignaler. Stimulering med lP3 före GTP inverkade inte på GTP-
responsen. Dessa resultat tyder på att lP3 mobiliserar kalcium från fönåd, vilka ocksâ kan
mobiliseras av GTP.utöver dessa förråd mobiliserar GTP även separata förråd.

Problem uppstod i samband nted användningen av färgåmnet FURA 2 i

mikrosomexperimenten. Färgämnet blev troligen inkorporerat i mikrosomerna vid
inledningen av försöket, och bands direkt till kalciumjonerna. lnkorporeringen medförde att
utflödet av kalcium ur mikrosomerna vid stimulering åstadkom en motsatt reaKion (minskad
fluorescens).

På basen av de utförda experimenten Ëirt det svårt att fasFtËllla signalmolet<ylernas
betydelse. Försök med upprepade stimuleringar av signalsubstañsema i oiika ordningsföljd,
och undersökning av eventuella övriga signalsubstanser är nödvändigt för att kunna erhålia
en klarare bild av hur kalciumflodet regleras ¡ FRTL-S cellernas kalciumförråd.
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