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Insuliini vaikuttaa ionien kulkeutumiseen useissa solutyypeissä.
Selitt¿ivissä malleissa mekanismeiksi on esitetty (lähinnä lihas- ja
rasvasolu issa) permeabi liteettimuutosten lisäksi Na-pumpun
stimu loi tumi sta, minkä katsotaan aiheutuvan j oko pumppumo I eþyli en

si irtymi sestä so lu kalvo I I e, NaÆ(-ATP : aasi n su o rasta mod ifi kaati o sta

tai solun si säisen natriump itoisuuden koho ami sesta Na/H-vaihtaj an

aktivoitumisen kautta.

Insu li in in tiedetään muuttavan punasoluj en ionikoostumu sta ainakin
ihmisessä ja kirjolohessa, todenntiköisesti Na/K-vaihtajan aktivoitumisen
kautta. Tässä työssä määriteüiin annos-vastesuhteet insuliinista aiheutuville
muutoksil le ioni en kulkeutu mi sessa p itkÈin, kuuden tunnin inkubaation
aikana. Kanylo idui sta kal oi sta otetut punaso lut näyttävät säi lyttävän
ioninkulj etusominaisuutensa hyvin käytetyssä elatusaineessa päätellen

kontrol liso luj en þvystä säädel lä ionikoo stumustaan. Insul ii ni aikaansaa

konsentraatioina l0-t-10-'M solunsisäisen natriumpitoisuuden pienenemisen,
kaliumpitoisuuden suurenemisen sekä soluvesiprosentin kasvun. Nämä

muutokset ovat yhtäpitäviä julkaistun kirjallisuuden kanssa ja selittyvat
Na-pumpun sti mu loitumi sella. Johtuen nahiumin konsentraatiomuuto sten

hitaudesta kaliummuutoksiin nähden on vähäinen NaÆI-vaihtajan
aktivoituminen kuitenkin mahdolli sta.

Katekolami init ovat insu li in in vastavai kuttaj i a moni ssa insuli inin
kohdekudoksissa (etenkin rasvasoluissa). Interaktiot G-proteiinivälitteisen
katekolamiinireseptorin ja sisäänrakennetun tyrosiinikinaasiaktiivisuuden
omaavan i nsu li in ireseptorin väli I lä n äyttåvät olevan keskei sessä asemassa

aineenvaihdunnan säätelyssä. Pro gradu -työn toisessa vai^heessa suoritettiin
yhteisvaikutuskokeita, joissa noradienaliinia (t O6ja 5 *l0eM) lisättiin
solususpensioihin tunnin insuliiniesi-inkubaation (10-' M) jälkeen. Tuloksista
on havaittavi ssa in su li i n in aikaansaamien kon sentraatio eroj en väl itön
tasoittuminen kokeen ja kontrollin välillä. Nämä muutokset näyttävät
johtuvan pikemminkin insuliinivasteen vaikutuksesta noradrenaliinin
toimintaan (kuin päin vastoin) ja ne voivat selittya esim. reseptorien tai

solunsisäisten viestinviejien interaktioiden kautta.
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