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Útdráttur 
Klórgöng í ristilþekju hænsna hafa ekki verið mikið rannsökuð. Þau eru til staðar en gerð 
þeirra liggur á huldu. Cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR) eru ein gerð af 
klórgöngum sem eru algeng í þekjuvef. Þau þjóna meðal annars stóru hlutverki í ristilþekju 
spendýra. Því var tilgangurinn með þessari rannsókn að kanna tilvist CFTR í ristilþekju 
hænsnfugla. Framkvæmd: Ristill hænsna, frá botnlöngum að coprodeum, fjarlægður og 
vöðvalag hans hreinsað í burtu. Þekjunni var þvínæst komið fyrir í Ussing baði sem var svo 
fyllt með Krebs fosfat búffer. Efnunum glúkósa, NPPB (klórgangahindi) og forskolin 
(CFTR örvari) bætt út í baðið í mismunandi röð til að kanna virkni klórganganna. 
Niðurstöður: Glúkósi hafði engin marktæk áhrif á jónaflutning yfir ristilþekjuna. NPPB 
hafði marktæk neikvæð áhrif á jónaflutning yfir ristilþekjuna og forskolin hafði marktækt 
jákvæð áhrif á jónaflutning yfir ristilþekjunna. NPPB hafði sömu áhrif á jónaflutninginn 
sama hvort það var sett á undan eða eftir forskolin og hindraði helmingi meira en það sem 
forskolin hafði örvað á undan. Forskolin hafð minni áhrif ef það var sett á eftir NPPB. 
Ályktun: CFTR klórgöng eru til staðar í ristilþekju hænsna en er líklegast ekki einu virku 
klórgöngin. CaCC eða ORCC eru hugsamlega einnig að finna í ristilþekju hænsna, en þess 
þarfnast frekari rannsókna.   

Abstract 
Chloride channels in hen colons have not been studied in detail. Theyr existence is known 
but their type is unknown. Cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR) is one type of 
chloride channels common in epithelia. CFTR are important for a normal function of 
colon-epithelia in mammals. Therefore this study was aimed to prove the existence of 
CFTR in the colon-epithelia of hens. Experimental procedures: The hen colon, from ceca 
to coprodeum, was excised and the muscular tissue seperated from the epithelia. The 
epithelia was then mounted on Ussing chambers and Krebs phosphate buffer added to each 
side. The substances glucose, NPPB (chloride channel blocker) and forskolin (CFTR 
stimulator) were added to the chambers in different order to examine what type of chloride 
channel was there. Results: Glucose had no effect on ion-transport across the colon-
epithelia. NPPB had a negative effect on the ion-transport and forskolin had positive 
effects on the ion-transport. NPPB had the same effect on ion-transport in either order it 
was put in to the chamber but could block the ion-transport 2x as much as forskolin could 
stimulate. Forskolin had less affect if it was put in after NPPB. Conclusion: CFTR chloride 
channels are to be found in hens colon-epithelia but are probably not the only type of 
chloride channels to be found. CaCC or ORCC are possibly also to be found in   hen colon-
epithelia, but that needs further studies to be certain. 
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1 Inngangur 
Þekjuvefur þjónar mörgum hlutverkum í dýrum. Hann er fyrst og fremst vörn gegn 
umhverfinu, en stjórnar einnig flæði ýmissa efna inn og út úr líkamanum. Jónagöng og 
jónaflæði eru mikilvæg í þessu samhengi. Jónaflæði getur verið með eða á móti styrkhalla 
og rafhalla, orkukræft eða ekki, allt undir stjórn margbreytilegra þátta. 

Þekjuvefir eins og nýrnapíplur, lungnaþekja og þarmaþekja eru dæmi um þekjuvefi þar 
sem flæði jóna inn og út um holhlið þekjufrumnanna skipta megin máli fyrir starfsemi 
þeirra. Þessir vefir sjá m.a. um upptöku á vatni, jónum (nýru og þarmar) og jafnframt 
seytun á þessum sömu efnum til að viðhalda slímþekjunni heilbrigðri (lungu og þarmar). 
Na+/K+ ATPasinn á blóðhlið þekjufrumnanna er drifkrafturinn fyrir mestallan jónaflutning 
í þessum vefjum (Haas og Forbush III 2000).  

Seytun á Cl- og meðfylgjandi Na+ og vatni er mikilvæg til að viðhalda réttu vatnsmagni í 
slíminu á holhlið þarmaþekju-
frumanna.  Hún gerist á eftirfarandi 
hátt:  Na+ styrkur inn í frumunni er 
haldið lágum vegna virkni Na/K-
ATPasans sem veldur því að 
fruman á auðvelt með að taka upp 
Na+. Na+ flæðir inn í frumunna 
blóðmegin með Na+/K+/2Cl- 
samferjunni og dregur með sér K+ 
og tvær Cl- jónir. K+ göng á 
blóðhlið hleypa K+, sem safnast upp 
aðallega vegna virkni Na/K-
ATPasans en einnig Na+/K+/2Cl- 
samferjunnar , út úr frumunni og 
skapast við það neikvæð 
himnuspenna. þ.e. neikvæði innan á 
frumuhimnunni.   K+ er svo 
endurnýtt af samferjunni og ATP 
asanum. Virk K+ göng á holhlið 
geta einnig seytt K+, sem magnar upp himnuspennuna þeim megin.  Rafhallinn sem 
myndast við útflæði K+ á bæði blóðhlið og holhlið, drífur áfram seytun klórjónarinnar út í 
gegnum holhliðina með sérhæfðum klórgöngum (1. mynd). Neikvæði rafhallinn sem 
myndast þvert yfir þekjufrumuna (þekjuspennan) í blóðhlið => holhlið stefnu vegna þessa 
Cl- flutnings  drífur áfram Na+ flæði í gegnum þétttengin á milli frumanna . Vatn fylgir 
með vegna osmótískra krafta í gegnum og á milli frumanna. (Barrett og Keely 2000, Haas 
et al. 2000, Schultheiss et al. 1998).  

Stór hluti klórseytunnar fer fram með CFTR (Cystic fibrosis transmembrane regulator) 
klórgöngunum, en önnur klórgöng eins og kalsíum-stýrð klórgöng (CaCC) og „úthverf” 
klórgöng (ORCC) þjóna einnig þessu hlutverki (Leonhard-Marek et al. 2009). Klórseytun 
með CFTR og klórupptaka (með Cl-/HCO3

- andferjunni) er  talinn vera mikilvægur þáttur í 
að halda vatnshlutfalli slímþekjunnar, í lungum og þörmum, í jafnvægi. Það er talið vera 

1. mynd: Jónagöng (þykk ör), samferjur og andferjur 
(ljós hringur) og Na/K-ATPasi (dökkur hringur) í 
ristilþekju rottu. Toturnar tákna holhliðina. Mynd
fengin frá Schultheiss og Diener 1998.  
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vegna þess að vatnið flæðir í sömu stefnu og osmótíski fallandinn sem myndast vegna 
nettó flutnings jóna yfir þekjuna og stór hluti jónaflutninga eru vegna klórupptöku á 
blóðhlið og klórseytunnar á holhlið (Barrett et al.  2000, Greger 2000). Þegar CFTR 
klórgöngin virka ekki, eins og í sjúklingum með slímseigju (cystic fibrosis), þá eru 
aðaleinkennin þykkt slím. Slímseigjusjúklingar eru í  mikilli hættu á að fá sýkingu í  
lungun sem dregur þá oft til dauða, auk þess sem þá hrjáir ýmsir meltingarkvillar vegna 
þessa óvenju þykka slíms (McCarty 2000). 

Mikil áhersla hefur verið lögð á að rannsaka byggingu og virkni CFTR klórganganna 
vegna hlutverks þeirra í slímseigjusjúkdómnum, sem er einn algengasti víkjandi banvæni 
sjúkdómur sem herjar á hvíta 
kynstofninn (caucasians) (McCarty 
2000). CFTR er himnuprótín sem er 
meðlimur í ATP-bindisnældu (ATP-
binding casette, ABC) 
flutningsprótínafjölskyldunni. Það er 
samsett úr fimm virknihneppum (2. 
mynd).: Tveimur vatnsfælnum 
himnuhneppum, sem hvert um sig 
hefur sex α helixa sem spanna 
himnuna (MSD1 og MSD2), tveimur 
vatnssæknum himnutengdum 
hneppum sem innihalda raðir sem 
mynda kirna-bindihneppi (NBD1 og 
NBD2), og stjórnhneppi (R) sem 
inniheldur margar raðir sem prótín 
kínasi A (PKA) og C (PKC) geta 
fosfórað (McCarty 2000). 

Stjórnun á CFTR fer fram í tveimur skrefum, fyrst með samgildum breytingum (fosfórun) 
á stjórnhneppinu með cAMP-háðum 
PKA kínasa og því næst með vatnsrofi 
ATP í kirna-bindihneppinu. Bæði 
skrefin eru nauðsynleg fyrir opnun 
ganganna (Barrett et al. 2000), en 
fosfórunarástand stjórnhneppisins segir 
til um virkni ganganna, mikið fosfórað 
stjórnhneppi hefur í för með sér háa 
virkni (Hwang og Sheppard 1999) (3. 
mynd). cAMP styrkur í frumunni er því 
nátengdur virkni CFTR klórganganna. 
Vísindamenn hafa nýtt sér þetta í 
rannsóknum á CFTR og notað efni sem 
örva framleiðslu á cAMP í frumum.  
Eitt af þessum efnum er forskolin sem 
örvar adenylyl cyclase (ensýmið sem 
hvatar myndun cAMP úr ATP)  
(Schultheiss et al. 1998). Hugmyndir 
eru uppi um að cAMP stjórnaði einnig magni CFTR í frumuhimnunni með því að stuðla að 
útfrumun eða innfrumun eftir því sem við á (Kleizen et al. 2000), en sú kenning er umdeild 
(Greger 2000). 

2. mynd: Hneppi CFTR klórganganna.
Himnuhneppin tvö mynda göngin í gegnum
himnuna. Kirna-bindihneppin (NBD1 og 2) binda
ATP og hýdrólýsera. Stjórnhneppið (R) hefur svæði
sem PKA og PKC kínasarnir fosfóra. Mynd fengin
frá Barret et al. 2000. 

3. mynd: Stjórnun á CFTR klórgöngum. Þegar
stjórnhneppið (R) fosfórast geta göngin opnast
með vatnsrofi ATP í kirna-bindihneppi 1
(NBD1) á meðan vatnsrof ATP í kirna-
bindihneppi 2 (NBD2) lokar þeim. Mynd fengin
frá Hwang et al. 1999. 
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Sértæk hindrun á virkni jónaganga er alveg jafn mikilvæg og 
örvun í rannsóknum á þekjuvef. NPPB (5-Nitro-2-(3-
phenylpropylamino)-benzoate) er dæmi um klórganga hindra 
sem er talinn vera frekar góður (Tilmann et al. 1991) þó að 
hann virki misvel á mismunandi vefi (Greger et al. 1991). 
NPPB virkar með því að stífla klórgöngin, en til þess að geta 
gert það í CFTR klórgöngum þarf efnið að fara inn í frumuna 
og stífla þau innan frá. Það er vegna þess að α helixar 
himnuhneppis CFTR eru taldir liggja á ská með endana 
saman við ytra borðið þannig að ytra gatið er minna en það innra, og of lítið fyrir NPPB 
(McCarthy 2000). Mikilvægasta hindrunarsvæði NPPB er karboxýl-tengdi bensen 
hringurinn vegna súrleika hans en alkýl keðjan er talin auka stöðugleika bindingar 
sameindarinnar við innra byrði klórganganna  (4. mynd) (Hwang et al. 1999).  

Auk þess að virka sem klórgöng hefur CFTR verið tengt við stjórnun annarra jónaganga 
eins og natríumganga í þekjuvef (ENaC), kalíumganga í ytri nýrnamerg (ROMK), 
„úthverfum” klórgöngum (ORCC) (Schwiebert et al. 1999), Cl-/HCO3

- andferjunni (Lee et 
al. 1999a, Lee et al. 1999b) og kalsíum stýrðra klórganga (CaCC) (Wei et al. 1999). Þessi 
stjórnun fer fram á ólíka vegu en hefur það sameiginlegt að vera ekki stjórnað af 
klórseytuninni beint, heldur af annarri virkni eða hluta CFTR sameindarinnar (Schwiebert 
et al. 1999).  

CFTR klórgöngin hafa verið mikið 
rannsökuð í þeim vefjum sem koma 
verst út úr slímseigjusjúkdómnum, 
ristilþekja er einn af þeim vefjum. 
Rannsóknir á ristilþekju spendýra 
hafa leitt í ljós að CFTR eru 
líklegast einu klórgöngin á holhlið 
þekjufrumnanna (Mall et al. 1998), 
það er þó umdeilt því að sumir telja 
sig hafa fundið CaCC klórgöng 
(Soria et al. 2009). Á blóðhlið eru 
hinsvegar rúmmálsnæm klórgöng 
sem fara í gang við mikið 
innstreymi vatns. Virkni CFTR í 
þessum vef felst í að seyta klóri og 

draga með sér natríum og vatn til 
að halda vatnsmagni slímsins á 
holhliðinni í jafnvægi, og að 
stjórna öðrum jónagöngum. ENaC 
á holhlið frumanna eru dæmi um 
göng sem falla undir neikvæða 
stjórn CFTR, það er vegna þess að CFTR stólar á mikinn rafhalla fyrir Cl- til að hafa 
drifkraft til seytunnar og ef ENaC göngin (taka upp Na+) eru virk á sama tíma þá minnkar 
rafhallinn. Kalíum göng á holhliðinni er einnig undir óbeinni stjórn CFTR, þau eru örvuð 
af Ca2+ og þar sem hár styrkur cAMP inn í frumunni hindrar Ca2+ göng þá hefur það einnig 
hindrandi áhrif á kalíum göngin. Önnur flutningsprótín og göng sem fundist hafa í 
ristilþekju spendýra á holhlið frumanna eru: Na+/H+ og Cl-/HCO3

- andferjurnar, H+/K+-

5. mynd: Flutningsprótín og jónagöng ristilþekju
spendýra. Flutningsprótín eru táknuð með hringjum,
ATP drifin með dökkum hringjum en sam- eða
andferjur með ljósum hringjum. Annað eru jónagöng.
Mynd fengin frá Greger 2000. 

4. mynd: Sameindabygging
NPPB. Mynd fengin frá
Tilmann et al. 1991 
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ATPasi og andferja sem tekur upp stuttar fitusýrur á kostnað anjóna. Flutningsprótín og 
jónagöng á blóðhlið eru þau sömu og hafa áður verið nefnd (5. mynd) (Greger 2000).   

Rannsóknir á ristilþekju hænsnfugla 
(Gallus gallus) hafa leitt í ljós að 
jónaflutningur ristilþekjunnar er að hluta 
ólíkur þeim sem er í spendýrum. Það 
kemur ekki á óvart sökum þess að 
hænsni stjórna bæði jónastyrk og 
vatnshlutfalli hægða og þvags í 
ristlinum ólíkt spendýrum sem hafa sér 
kerfi fyrir hvort um sig (Laverty et al. 
2006). Natríum-glúkósa samferjan 
(SGLT), sem er til staðar í ristlinum 
þegar hænsnið er á háu saltfæði, er 

nokkuð sem sker ristilþekju hænsnfugla 
frá þeirri sem finnst í spendýrum. 
Miklar breytingar verða á 
jónaflutningskerfi hænsna við breytingar 
í saltmagni fæðu, ENaC er skipt út fyrir 
SGLT við hátt saltmagn til að hænsnin 
haldi betur í vatn og öfugt við lágt 

saltmagn (6. mynd) (Árnason og Skadhauge 1991). Þetta er vegna þess að við þvagið 
verður hyperosmótískt við hátt saltmagn fæðu sem veldur því að vatn dregst úr blóðinu og 
inn í ristilinn. SGLT samferjan vinnur á móti vatnstapinu með því að taka upp glúkósa og 
natríum og hækka þar með osmótískan þrýsting frumunnar í ristilþekjunni.  

Önnur flutningsprótín og jónagöng í hænsnum eru talin vera undir líkri stjórn og þau í 
spendýrum en klórflutningur hefur þó ekki verið skilgreindur að fullu ennþá. Fundist hafa 
tvö mismunandi klórgöng (Fischer et al. 1991) sem bæði eru bæði hindruð af NPPB en það 
er enn óljóst hvort um CFTR klórgöng sé að ræða, þó það þykir frekar líklegt (Laverty et 
al. 2006). 

Markmið þessarar rannsóknar verður því að kanna tilvist CFTR klórganga í ristilþekju 
hænsna. Tilgátan mín felur í sér að CFTR klórgöng séu til staðar í ristilþekju hænsna og 
séu cAMP örvanleg, þar sem þau eru svo mikilvæg og stjórna mörgum þáttum í ristilþekju 
spendýra.    

 

 

6. mynd: Líkan af jónaflutningskerfum í
hænsnaristli við lágan saltstyrk (efri) og háan
saltstyrk (neðri). Flutningskerfið einkennist af
Na+ upptöku og klórseytun við lágan saltstyrk
og Na+ og glúkósa upptöku við háan saltstyrk.
Mynd fengin frá Laverty et al. 2006 
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2 Efni og aðferðir 
Fimm varphænsni á venjulegu fæði voru fengin frá eggjabúinu Elliðahvammi. Þau voru 
aflífaðar með hálshöggvun, kviður opnaður og ristill þeirra, á milli botnlanga og 
coprodeum, einangraður og fjarlægður. Ristillinn var því næst ristur upp og allur úrgangur 
hreinsaður frá með kældri krebs-fosfat búffer. Ristillinn var því næst settur í fosfat búffer, 
sem var súrefnaður með innstreymi af 100% súrefni og kældur á ís, þar til 
tilraunauppsetningin var tilbúin. Ristillinn beið aldrei í langan tíma.  

 Ristillinn var svo tekinn úr fosfat búffernum og vöðvalagið fjarlægt frá ristilþekjunni með 
því að skrapa hana varlega af með smásjárgleri. Ristilþekjunni var því næst skipt upp í 4 
búta og þeir merktir samkvæmt uppruna:  Nærristill, miðristill-1, miðristill-2 og fjærristill, 
þar sem nærristill var næstur botnlöngum og fjarristill næstur coprodeum.  Hverjum bút var 
komið fyrir í  Ussing útþekjubaði (7. mynd) með 0,62 cm2 opi og 10 mL af fosfat búffer 

strax bætt við báðum megin. Fosfat 
búfferinn innihélt 140 mM Na+, 8,0 
mM K+, 2,6 mM Ca2+, 1,0 mM 
Mg2+, 139 mM Cl-, 8,0 mM PO4

2-, 
1,0 mM SO4

2-. Fosfat búfferinn á 
blóðhlið ristilþekjunnar innihélt að 
auki 20 mM af glúkósa. Ussing 
böðunum var haldið við 37°C hita 
með innra vökvakerfi og fosfat 
búffernum var haldið á hreyfingu 
og súrefnaður með innstreymi af 
100% súrefni.   

Vefjabútarnir voru svo núllstilltir 
með tilliti til spennu með 
spennuþvingunarkerfi (e. voltage 
clamp) (DVC 1000; WPI), þar sem 
leiðrétt er fyrir viðnámi vökvans 
jafnóðum. Agar brýr voru notaðar 
til að raftengja hol- og blóðhliðar 

lausnarinnar við rafskaut til að mæla spennumun á milli. Aðrar brýr fjær vefnum voru 
notaðar til að gefa straum til að vega á móti spennumuninum sem ristilþekjan myndaði  (7. 
mynd). Þar sem jónastyrkur var sá sami báðum megin þekjunnar var rafstraumurinn 
mælikvarði á virkan jónaflutning yfir þekjuvefinn.   

Straumurinn (Isc) var mældur jafnóðum og breytt í stafrænar upplýsingar af Power lab 
8/30 (ADInstruments) og send þaðan í Chart 5 forritið (ADInstruments) sem reiknaði 
strauminn per cm2 og sýndi breytingarnar í straumnum myndrænt og tölulega í μAmp/cm2. 
Á sex mínútna fresti var viðnámið (R) mælt með því að senda rafstraum í 3 sekúndur, sem 
gaf 1 mV spennumun yfir þekjuna, og straumbreytingin sem varð við það, notuð til að 
reikna út viðnámið samkvæmt Ohms-lögmálinu (R = ∆V/∆I) og táknað sem Ohm*cm2.    

Vefjunum var leyft að jafna sig á um 60 mínútum, áður en einhverju var bætt út í.  

7. mynd: Skematísk mynd af Ussing útþekjubaði. 1)
U-laga glerhólf, 2) Loftinnstreymi, 3) Baðið sem
vefurinn skilur að, 4) Agar brýr, 5) Straumgjafi, 6)
KCl fylltar elektróður, 7) Spennumælir. Mynd fengin
frá Hug 2002 og lituð í Photoshop.  
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Gerðar voru tilraunir með eftirfarandi efni:  Glúkósi var settur holmegin til að kanna tilvist 
natríum-glúkósa samferja (SGLT) (Árnason et al. 1991). NPPB (5-Nitro-2-(3-
phenylpropylamino)-benzoate), sem er klórganga hindri (Greger et al 1991, Tilmann et al. 
1991), var bætt við holmegin til að kanna tilvist klórganga. Og forskolin á blóðhlið til að 
kanna tilvist cAMP-stýrðra CFTR klórganga.  Forskolin fer auðveldlega í gegnum 
frumuhimnuna og örvar sértækt adenylyl cyclase innan frumunnar og hvatar þar með 
myndun cAMP (Seamon et al. 1981). 

Efnunum var bætt út í Ussing böðin eftir jöfnunartímann í sérstakri röð til þess að kanna 
tilgátuna hvort að CFTR klórgöng séu til staðar.   

1. 20 mM glúkósi á holhlið allra vefja 

2a. 200 μM  NPPB  á holhlið fjarristils og miðristils-1 sem segir okkur hvort einhver 
undirliggjandi klórseytun er til staðar án örvunar. 

2b. 1 μM forskolin á blóðhlið miðristils-2 og nærristils sem segir okkur hvort að NPPB 
nái að bæla seytun cAMP stýrðra klórganga. 

3a. 1 μM forskolin á blóðhlið fjærristils og miðristils-1 sem gefur okkur hámarks 
cAMP stýrða klórseytun. 

3b. 200 μM NPPB á holhlið nærristils og miðristils-2 sem segir okkur hvort að NPPB 
nái að hindra þá klórseytun sem var örvuð af forskolin.  

Viðbæturnar í 2a og 2b voru framkvæmdar samtímis, og eins var með viðbæturnar í  3a og 
3b. Um það bil átján mínútur voru á milli viðbóta nr. 1, 2 og 3 (8. og 9. mynd).  Í öllum 
tilvikum er rætt um lokastyrk efnanna í Ussing böðunum. 

NPPB og forskolin voru bæði fengin frá Tocris Bioscience og blönduð út í DMSO 
(dimethyl sulfoxide).  Vökvamagnið sem sett var út í 10 mL af fosfatbúffer var frá 10 til 20 
μL og hefur DMSO eitt og sér engin áhrif á þekjuna þessu magni. 

Til að reikna út breytinguna sem varð við viðbót efnanna þá var tekið meðaltal straumsins 
(Isc), í μAmp/cm2, bæði nokkrum mínútum (1-5) áður en efnið var sett út í og um 18 
mínútum seinna og mismunurinn reiknaður. Í sömu mælingum var næsti viðnámstoppur 
við mældur, til að hægt væri að kanna breytingu í viðnámi. Gert var ráð fyrir því að 
jákvæður straumur táknaði straum mínusjóna yfir ristilþekjuna frá blóðhlið yfir á holhlið.  

Eins og sést á 8. mynd vörðu áhrif forskolins frekar stutt þegar það var sett út í á eftir 
NPPB. Því var tekið á það ráð að mæla þekjustrauminn á þeim tímapunkti þegar áhrifin 
voru sem mest (hæsti punktur grafsins eftir forskolin viðbót) í stað þess að mæla eftir 18 
mínútur. Til að halda samræmi þá var það einnig gert þegar forskolin var sett á undan 
NPPB, þó að þess hefði ekki þurft (9. mynd). 
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8. mynd: Dæmi um mælingar á þekjustraumi í miðristili 1, þar sem NPPB var sett á undan 
forskolin, tekið úr Chart 5 forritinu og unnið í myndvinnsluforritinu Adobe Photoshop CS2 
9.0.2. Blá línan sýnir Isc í μAmp/cm2.  Lóðréttu bláu strikin á línunni sýna 
viðnámsmælingar  með strauminnskoti í 3 sekúndur.  Punktalínurnar tákna hverja 
efnaviðbót.  Hvert bil á x-ásnum mælist sem 5 mínútur og hvert bil á y-ásnum sem 50 
μAmp/cm2.  

 

 

9. mynd: Dæmi um mælingar á þekjustraumi í miðristili 2, þar sem forskolin var sett á 
undan NPPB, tekið úr Chart 5 forritinu og unnið í myndvinnsluforritinu Adobe Photoshop 
CS2 9.0.2. Græna línan sýnir Isc í μAmp/cm2.  Lóðréttu grænu strikin á línunni sýna 
viðnámsmælingar  með strauminnskoti í 3 sekúndur.  Punktalínurnar tákna hverja 
efnaviðbót.  Hvert bil á x-ásnum mælist sem 5 mínútur og hvert bil á y-ásnum sem 50 
μAmp/cm2.   

Þekjustraums-gögnin voru sett upp í súlurit með Microsoft® Office Excel 2003 þar sem 
hver súla táknar meðaltal hvers ristilbúts úr hænsnunum 5 ± frávik meðaltals (SEM). Þegar 
þekjustraums-breytingin (delta Isc) var skoðuð kom í ljós að sameina mætti niðurstöður 
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fjarristils við niðurstöður miðristils 1, sem og niðurstöður fyrir miðristil 2 og nærristil þar 
sem engin marktækur munur mældist nema í glúkósasvari fjarristils/miðristils 1. 
Sameinuðu niðurstöðurnar voru settar upp í súlurit þar sem hver súla táknar meðaltal 
sameinaðra niðurstaða ± frávik meðaltals, þar sem hvert meðaltal er fengið úr niðurstöðum 
10 ristilbúta. Sömu aðferð var beytt við framsetningu á viðnáms-gögnunum. 

Öll tölfræði úrvinnsla var framkvæmd í tölfræðiforritinu R 2.5.1. (© 2007 The R 
Foundation for Statistical Computing) og aðallega notast við eins- og tvíþátta t-próf.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

3 Niðurstöður 
 

3.1 Þekjustraumurinn (Isc, short-circuit 
current) 

 

3.1.1 Upphafstraumur   

Vefurinn var um klukkutíma að ná jafnvægi eftir að hann var settur í Ussing böðin og var 
upphafstraumurinn, þ.e. þekjustraumurinn (Isc) eftir 60 mínútna jöfnunartímann, mismikill 
eftir vefjahlutum og hænsnum. Upphafsstraumurinn mældist frá sirka 80-140 μAmp/cm2 
en munur á milli ristilbúta mældist ekki marktækur (p = 0,24-0,45) (10. og 11. mynd).    

Miðristill 1 hefur svipaðann þekjustraum og miðristill 2 í upphafi og við glúkósa viðbót, en 
yfirleitt hærri þekjustraum en fjarristill í öllum tilvikum. Í tveimur hænsnum voru lítil sem 
engin viðbrögð í fjarristli sem gæti skekkt niðurstöður, þar hefur líklegast verið tekinn 
coprodeum í stað fjarristils. 

 

3.1.2 Áhrif glúkósa. 

Glúkósa (20 mM) var bætt holmegin út í Ussing bað allra ristilbútanna til að athuga tilvist 
natríum-glúkósa samferja. Þekjustraumurinn var sirka 80-140 μAmp/cm2fyrir viðbót og 
sirka 70-160 μAmp/cm2 eftir viðbót glúkósa. Glúkósa viðbótin breytti ekki Isc marktækt í 
neinum ristilhluta  (fjarristill.: p =  0,18, miðristill.1: p =  0,06, miðristill.2: p = 0,07 , 
nærristill.: p = 0,29) (10., 11., 12., og 13 mynd).  

 

3.1.3 Fjarristill og miðristill 1: NPPB fyrst og forskolin seinna 

Breyting í þekjustraumi (delta Isc) ristilbúta fjar- og miðristils 1 við hverja viðbót er sýnd á 
12. mynd. Ristilsbútarnir voru sameinaðar í einn flokk þar sem það mældist ekki 
marktækur munur á svari bútanna eftir hverja lyfjagjöf (NPPB: p= 0,07, forskolin: p= 
0,27). Marktækur munur fannst þó á svari ritstilsbútanna eftir viðbót glúkósa (p= 0,02). 
Breytingin var reiknuð með því að draga þekjustrauminn, sem mælist sirka 18 mínútum 
eftir viðbót efnis, frá þeim þekjustraum sem var rétt áður en efnið var sett út í Ussing 
baðið.  

NPPB, sem er klórganga hindri (Greger et al 1991, Tilmann et al. 1991), var bætt út í 
Ussing böðin til að kanna hvort einhver undirliggjandi klórseytun eigi sér stað án örvunar. 
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Isc í fjarristli og miðristli 1
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10. mynd: Þekjustraumur (Isc, μAmp/cm2) yfir útþekju fjar- og miðristils 1 í lok 
aðlögunartíma  (Upphafsstraumur) og 18 mínútum eftir viðbót 20 mM glúkósa á holhlið, 
200 μM NPPB á holhlið og 1 μM  forskolin á blóðhlið. Gildin eru gefin upp sem meðaltal 
± frávik meðaltals (SEM) í μAmp/cm2, n=5. 

 

Isc í nærristli og miðristli 2
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11. mynd: Þekjustraumur (Isc, μAmp/cm2) yfir útþekju nær- og miðristils 2 í lok 
aðlögunartíma (Upphafsstraumur) og 18 mínútum eftir viðbót 20 mM glúkósa á holhlið, 1 
μM  forskolin á blóðhlið og 200 μM NPPB á holhlið. Gildin eru gefin upp sem meðaltal ± 
frávik meðaltals (SEM) í μAmp/cm2, n=5. 



11 

 

NPPB olli marktækri minnkun á þekjustraumi sameinaðra niðurstaða fjarristils og 
miðristils 1 (p = 0,0001).  

Forskolin, sem er cAMP örvari (Seamon et al. 1981) og þar af leiðandi CFTR klórganga 
örvari (Schultz et al. 1999), var bætt við á eftir NPPB til að kanna hvort NPPB nái að 
hindra öll CFTR klórgöng. Áhrif forskolins voru marktækt jákvæð á þekjustraum 
sameinaðra niðurstaða miðristils 1 og  fjarristlis (p = 0,04) (12. mynd). Forskolin-svar 
vefjanna var í hámarki eftir u.þ.b. 3-4 mínútur og varði toppurinn í stuttan tíma í báðum 
tilvikum (2-4 mínútur) og dalaði fljótt eftir það (sbr. 1. mynd). Tekið var á það ráð að mæla 
þekjustrauminn þegar toppnum var náð, en ekki miða við 18 mínútur eins og gert var í 
hinum tilfellunum (sjá: Efni og aðferðir). 

 

3.1.4 Miðristill 2 og nærristill: Forskolin fyrst og NPPB seinna 

Breyting í þekjustraumi (delta Isc) ristilbúta nær- og miðristils 2 við hverja viðbót er sýnd 
á 13. mynd. Ristilbútarnir, voru sameinaðar í einn flokk þar sem það mældist ekki 
marktækur munur á svari bútanna eftir hverja efnagjöf (glúkósi: p = 0,86, forskolin: p= 
0,32 og NPPB: p= 0,24). 

Forskolin var bætt út í Ussing böð miðristils 2 og nærristils til að athuga hámarks cAMP 
stýrða klórseytun. Forskolin hafði mikil og jákvæð markverð áhrif á þekjustraum 
sameinaðra niðurstaða úr miðristli 2 og nærristli (p = 7,8 x 10-8). Viðbót NPPB, sem gerð 
var til að kanna hvort NPPB næði að hindra hámarks seytunina eftir forskolin, olli sterku 
neikvæðu markverðu svari í þekjustraumi sameinaðra niðurstaðna miðristils 2 og nærristils 
(p = 2,2 x 10-6) (13. mynd).    

Svörun ristilbútanna við lyfjunum (NPPB og forskolin) var mismunandi eftir því hvort 
efnið var sett á undan. Marktækur munur (p = 0,0033) fannst á svari vefjanna við forskolin 
viðbót eftir því hvort því var bætt við á undan NPPB eða eftir. Ef forskolin var bætt við 
eftir NPPB fékkst svar sem var aðeins 22% af því sem fékkst ef forskolin var sett á undan 
NPPB. Enginn marktækur munur (p = 0,16) mældist á NPPB svari eftir því hvort því var 
bætt við á undan forskolin eða á eftir.   
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Breyting í Isc í fjarristli og miðristli 1
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12. mynd: Breyting í þekjustraumi (delta Isc, μAmp/cm2) yfir útþekju fjar- og miðristils 1 
eftir viðbót 20 mM glúkósa á holhlið, 200 μM NPPB á holhlið og 1 μM  forskolin á 
blóðhlið. Marktæk breyting í þekjustraumi mældist eftir viðbót NPPB (p = 0,0001) og 
forskolin (p = 0,04). Gildin eru gefin upp sem delta meðaltal ± frávik meðaltals (SEM) í 
μAmp/cm2, n=10 
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13. mynd: Breyting í þekjustraumi (delta Isc, μAmp/cm2) yfir útþekju nær- og miðristils 2 
eftir viðbót 20mM glúkósa á holhlið, 1 μM forskolin á blóðhlið og 200 μM NPPB á holhlið. 
Marktæk breyting í þekjustraumi mældist eftir viðbót forskolin (p = 7,8 x 10-8) og NPPB (p 
= 2,2 x 10-6). Gildin eru gefin upp sem delta meðaltal ± frávik meðaltals (SEM) í 
μAmp/cm2, n=10. 
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3.2 Viðnámið (R, resistance) 

Viðnám vefjabútanna, R, úr fjarristli hélst að meðaltali í um 130 ± 30 ohm*cm2 alveg þar 
til forskolin var bætt út í og viðnámið minnkaði niður í 92 ± 34 ohm*cm2. Sömu sögu er að 
segja af viðnámi miðristils 1 sem hélst að meðaltali í um 80 ± 10 ohm*cm2 og minnkaði 
niður í 55 ± 14 ohm*cm2 (14. mynd).  

Viðnám í miðristli 2 og nærristli var á svipuðum stærðarskala og viðnámið í miðristli 1, 
eða að jafnaði í kringum 60-80 ohm*cm2 í upphafi og minnkaði eftir viðbót forskolins 
(Mynd 15).  

Niðurstöður úr viðnámsbreytingum ristilbútanna, fjar- og miðristill 1, leiddu í ljós að það 
var ekki marktækur munur á svari þeirra eftir hverja efnagjöf (glúkósi: p = 0,75, NPPB: p= 
0,56, forskolin: p= 0,14). Því voru bútarnir sameinaðir í einn flokk (16. mynd). Sömu sögu 
er að segja af niðurstöðum viðnámsbreytinga í nær- og miðristli 2 (glúkósi: p = 0,39, 
forskolin: p= 0,22 og NPPB: p= 0,38) því voru niðurstöðurnar einnig sameinaðar fyrir 
þessa ristilbúta (17. mynd).  

Ekki urðu miklar breytingar á viðnáminu yfir tíma eða við efnaviðbætur, nema eftir 
forskolin þar sem viðnámið minnkaði marktækt hjá báðum sameinuðum hópum 
(fjarristill+miðristill 1: p = 0,0004, miðristill 2+nærristill: p = 0,0003). Áhrif forskolins á 
viðnámið í fjar- og miðristli 1 er hins vegar rúmlega þrisvar sinnum meira en í miðristli 2 
og nærristli, og er munurinn þar á milli marktækur (p = 0,004) (16. og 17. mynd). 
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14. mynd: Viðnám (R, ohm*cm2) yfir útþekju fjar- og miðristils 1 í lok aðlögunartíma  
(Upphafsstraumur) og eftir viðbót 20 mM glúkósa á holhlið, 200 μM NPPB á holhlið og 1 
μM  forskolin á blóðhlið. Gildin eru gefin upp sem meðaltal ± frávik meðaltals (SEM) í 
ohm*cm2, n=5. 
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15. mynd: Viðnám (R, ohm*cm2) yfir ristilþekju nær- og miðristils 2 í lok aðlögunartíma 
(Upphafsstraumur) og eftir viðbót 20 mM glúkósa á holhlið, 1 μM  forskolin á blóðhlið og 
200 μM NPPB á holhlið. Gildin eru gefin upp sem meðaltal ± frávik meðaltals (SEM) í 
ohm*cm2, n=5 
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16. mynd: Breyting í viðnámi (delta R, ohm*cm2) yfir útþekju fjar- og miðristils 1 eftir 20 
mM glúkósa á holhlið, 200 μM NPPB á holhlið og 1 μM  forskolin á blóðhlið. Marktæk 
breyting í viðnámi mældist einungis eftir viðbót forskolins (p = 0,004). Gildin eru gefin 
upp sem meðaltal ± frávik meðaltals (SEM) í ohm*cm2, n=10. 



15 
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17. mynd: Breyting í viðnámi (delta R, ohm*cm2) yfir útþekju nær- og miðristils 2 eftir 
viðbót 20 mM glúkósa á holhlið, 1 μM  forskolin á blóðhlið og 200 μM NPPB á holhlið. 
Marktæk breyting í viðnámi mældist einungis eftir viðbót forskolins (p = 0,003). Gildin eru 
gefin upp sem meðaltal ± frávik meðaltals (SEM) í ohm*cm2 , n=10. 
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4 Umræður 
 

Í þessari rannsókn var jónaflutningur ristilþekju hænsna skoðaður með það að markmiði að 
kanna tilvist CFTR klórganga í ristilþekjunni. Tilvist klórseytunar í ristilþekju hænsnfugla 
er þekkt en gerð flutningspróteinanna hefur ekki verið könnuð til þessa (Laverty et al. 
2006).  

Tilrauninni var skipt í tvo hluta. Annars vegar var NPPB klórganga hindranum bætt út í 
Ussing böðin á holhlið ristilþekjunnar til að athuga hvort einhver klórseytun væri í gangi 
að staðaldri og hve mikil hún væri, og hvort að NPPB næði að halda þeirri hindrun uppi 
eftir viðbót á cAMP örvarnum forskolin á blóðhlið þekjunnar. Þetta var framkvæmt á 
fjarristil og miðristil 1. Hinn hluti tilraunarinnar fólst í því að bæta fyrst við forskolini til að 
kanna hámarks klórseytun ristilþekjunnar sem örvast af cAMP og hvort að NPPB næði að 
hindra alla þá klórseytun sem varð við cAMP örvun. Það var framkvæmt á miðristli 1 og 
nærristli. 

   

4.1 Jónaflutningur yfir ristilþekju 

Upphafsstraumurinn yfir ristilþekjuna, sem er summan af öllum jónaflutningi yfir hana í 
báðar áttir, var frá ~80-140 μAmp/cm2 sem gefur til kynna að þekjan sé með virkan 
jónaflutning í gangi (10. og 11. mynd) og að hann sé að mestu rafneikvæður frá blóðhlið að 
holhlið og/eða rafjákvæður frá holhlið að blóðhlið. Talið hefur verið að þekjustraumur 
óáreittrar ristilþekju hænsna sé nánast eingöngu vegna virks flutnings á Na+ um ENaC 
göngin á holhlið þekjunnar og Na+/K+ ATPasans á blóðhlið. Þessi flutningur breytist svo 
við hækkun á saltinntöku, ENaC göngin skiptast út fyrir natríum-glúkósa samferjuna 
(SGLT) (6. mynd) (Laverty et al. 2006). Klórflutningur virtist þó ekki breytast með breyttu 
saltmagni (Árnason et al. 1991). Því má álykta sem svo að upphafsstraumurinn sé vegna 
klórseytunnar og/eða upptöku á Na+. í gegnum holhlið ristilþekjunnar.  

   

4.2 Áhrif glúkósa á jónaflutning yfir ristilþekju 

Niðurstöður glúkósa viðbótarinnar leiddu í ljós að glúkósi hafði engin marktæk áhrif á 
þekjustraum, og þar af leiðandi á jónaflutning (12. og 13. mynd). Fyrri rannsóknir hafa 
sýnt fram á að hænur á saltmiklu fæði skipti út ENaC, natríum göngunum, fyrir SGLT, 
natríum-glúkósa samferjuna, og sýni þar af leiðandi mikla svörun við glúkósa (Árnason et 
al. 1991). Eins og áður sagði þá gerðist það ekki í þessu tilviki, því má álykta að hænurnar 
sem notaðar voru í þessari rannsókn hafi verið á meðalsöltu fæði, eins og varphænsni eru 
yfirleitt á. 
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4.3 Áhrif efnanna NPPB og forskolin á 
jónaflutning yfir ristilþekju 

Eins og sést á 2. og 3. mynd í Efni og aðferðir þá bregst ristilvefurinn hægt neikvætt við 
viðbót NPPB, klórganga hindranum, en áhrifin eru mun ákveðnari og hraðari eftir viðbót 
forskolins, cAMP örvarans. Þetta stafar af því að NPPB var hannað til að hindra klórgöng í 
nýrungum og virðist ekki virka eins vel í ristli. NPPB þarf að fara í gegnum frumuhimnuna 
til að komast að skotmarki sínu og þarf því að komast bæði í gegnum slímið og niður í 
þarmaholurnar (crypts) þar sem flest klórgöngin eru staðsett (Greger et al. 1991). Það gæti 
því verið að NPPB hefði komist betur í gegnum frumuhimnuna ef það hefði verið sett á 
blóðhlið ristilþekjunnar eins og Greger og félagar (1991) komust að væri örlítið 
áhrifameira. Þrátt fyrir það hefði virkni efnisins eflaust ekki verið jafn góð og hún er í 
nýrnaþekju. Það er talið vera vegna þess að klórgöng ristilþekjunar séu ekki eins viðkvæm 
fyrir NPPB og í nýrnaþekjunni, eða að NPPB sé að hafa einhver önnur áhrif á 
frumustarfsemina sem vinna á móti minnkaðri klórseytun (Greger et al 1991). 

Áhrif forskolins eru af öðrum toga en áhrif NPPB. Forskolin örvar adenylyl cyclase sem 
hvatar myndun cAMP úr ATP. cAMP örvar því næst PKA og PKC kínasana sem fosfóra 
stjórnhneppi CFTR klórganganna og virkjar þau þar af leiðandi. Áhrifin, sem eru jákvæð á 
þekjustraum ristilþekjunnar (2. og 3. mynd), eru fljót að koma fram og ná toppi eftir um 
fjórar mínútur og taka svo að minnka eftir það. Minnkunin gæti hugsanlega verið vegna 
neikvæðra áhrifa cAMP á magn Ca2+ í umfryminu sem valdi óvirkjun á Ca2+ stýrðum K+ 
göngum á holhlið frumunnar (Warth et al. 1996). Óvirkjun Ca2+ stýrðra K+ ganga myndi 
hækka innanfrumumagn K+ sem gæti minnkað virkni Na+/K+/2Cl- samferjunar og þar af 
leiðandi seytun í gegnum klórgöng á holhlið. Annar möguleiki felur í sér örvun á cAMP 
stýrðum K+ göngum á holhlið ristilþekjunnar vegna aukins styrk cAMP í umfryminu 
(Perry og Sandle 2009) sem vinnur á móti þekjustrauminum tilkomin af seytun Cl- um 
klórgöngin sem virkjast við cAMP. Hver sem skýringin kann að vera, þótti mér 
skynsamlegast að mæla hámarks þekjustraum sem forskolin olli til að komast hjá skekkjum 
sem eru tilkomnar af aukaáhrifum forskolins á önnur jónagöng eða flutninsprótín.   

 

4.4 NPPB fyrst og forskolin seinna  

Til þess að kanna hvort að virk klórgöng væru til staðar í ristilþekju var klórganga-
hindranum NPPB bætt út á holhlið ristilþekjunnar. Viðbótin hafði marktæk áhrif á 
þekjustrauminn sem bendir til þess að ristilþekjan innihaldi klórgöng sem séu að seyta 
klóri út á holhlið sína að staðaldri. Breytingin sem varð á þekjustraumnum var mikil, eða 
frá því að vera 72,20 ± 21,49 μAmp/cm2 í fjarristli og 148,81 ± 21,44 μAmp/cm2 í miðristli 
niður í 0,61 ± 4,75 μAmp/cm2 í fjarristli og 22,95 ± 7,34 μAmp/cm2 í miðristli 1. Þessi 
mikla breyting (10. og 12. mynd) bendir til þess að klórseytun sé stór hlutur af 
heildarjónaflutningi ristilþekjunnar, sem myndaði upphafsstrauminn (10. mynd). 

Viðbót forskolins eftir hindrun með NPPB hafði marktæk jákvæð áhrif á á þekjustraum 
ristilþekjunnar. NPPB ætti að hindra þau klórgöng sem örvast af cAMP, ef tilgátan stenst, 
þannig að engin áhrif ættu að finnast við viðbót forskolins. Skýringar á því þegar NPPB 
nær ekki að hindra að fullu áhrif forskolins gætu verið vegna þess að það er ekki í nógu 
miklum styrk í lausninni, ekki nógu sértækt fyrir cAMP örvuð klórgöng eða að forskolin sé 
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að örva eitthvað annað en það sem NPPB getur hindrað.  Hvers vegna NPPB náði ekki að 
hindra alveg í forskolin áhrifin er ekki ljóst.  

 

4.5 Forskolin fyrst og NPPB seinna 

Til að kanna hámarks örvun klórganga í ristilþekju var forskolin bætt út í Ussing böðin á 
blóðhlið ristilþekjunnar. Viðbót forskolins hafði marktæk jákvæð áhrif á þekjustrauminn 
sem er sterk vísbending um að CFTR klórgöng, sem eru cAMP stýrð, séu til staðar í 
ristilþekju hænsnanna (13. mynd). Þekjustraumurinn hækkaði úr 135,64 ± 13,22 
μAmp/cm2 í miðristli 2 og 161,91 ± 27,77 μAmp/cm2 í nærristli upp í 198,87 ± 14,21 
μAmp/cm2  í miðristli og 220,98 ± 27,84 μAmp/cm2 í nærristli eftir viðbót forskolins (11. 
mynd). 

Þegar NPPB var bætt út í Ussing böðin á holhlið ristilþekjunnar á eftir forskolin urðu 
marktæk neikvæð áhrif á þekjustraum ristilþekjunnar sem bendir til þess að NPPB hindri 
þau göng sem voru örvuð með forskolin (13. mynd). Í raun urðu sterkari neikvæð áhrif á 
þekjustrauminn eftir viðbót NPPB en jákvæðu áhrifin sem forskolin olli. Þekjustraumurinn 
lækkaði úr 198,87 ± 14,21 μAmp/cm2  í miðristli og 220,98 ± 27,84 μAmp/cm2 í nærristli 
niður í 61,79 ± 8,45 μAmp/cm2 í miðristli 2 og 55,63 ± 6,39 μAmp/cm2 í nærristli eftir 
NPPB viðbótina, sem er tvöfalt meira svar en forskolin svarið (11. og 13. mynd). 

Líklegasta skýringin á því er sú að NPPB er að hindra önnur klórgöng sem örvast ekki af 
cAMP, göng eins og CaCC (kalsíum-stýrð klórgöng) eða ORCC (úthverf klórgöng) 
(Schultz et al. 1999). Þetta er þó ómögulegt að sanna með þeim gögnum sem ég hef. Það 
má þó nefna að Fischer og félagar (1991) fundu tvær mismunandi gerðir af klórgöngum í 
ristilþekju hænsna, annars vegar göng með lága leiðni og hins vegar stærri göng. Þetta gæti 
þá hugsamlega verið CFTR göngin og annað hvort ORCC eða CaCC. 

Þessum niðurstöðum þarf þó að taka með fyrirvara. NPPB er bendlað við að hindra önnur 
göng en bara klórgöng, þar á meðal ósérhæfð katjónagöng, rúmmálsnæm K+ göng og Ca2+  

virkjuð K+ göng (Schultz et al. 1999). Ef NPPB er að hindra K+ göng á blóðhlið 
ristilþekjunnar þá hefur það áhrif á klórseytun vegna þess að dregur það úr 
himnuspennunni sem veitir Cl- drifkraft til að seytast út á holhlið þekjunnar (Schultz et al. 
1999). 

 

4.6 Gegndræpi á milli og í gegnum frumur 
ristilþekju 

Viðnám þekjuvefs er notað til að meta gegndræpið á milli frumur vefjarins, því minna 
viðnám því meira gegndræpi. Þess vegna var viðnám ristilþekjunnar mælt í upphafi og eftir 
hverja efnaviðbót, líkt og þekjustraumurinn. Viðnámið mældist í kringum 60-80 ohm*cm2 
í nærristli, miðristli 2 og miðristli 1 í upphafi og eftir viðbót glúkósa. Viðnámið mældist 
heldur hærra í fjarristli, eða í kringum 130 ohm*cm2, í upphafi og eftir viðbót glúkósa (14. 
og 15. mynd). Þegar NPPB og forskolin voru sett út í Ussing böðin breyttist viðnámið 
einungis marktækt eftir viðbót forskolins, bæði þegar það var sett á undan NPPB (minnkun 
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upp á 9,66 ± 1,69 ohm*cm2) en einnig þegar það var sett í á eftir NPPB (minnkun upp á 
31,43 ± 5,95 ohm*cm2) (16. og 17. mynd).  

Ástæðan fyrir auknu gegndræpi eftir forskolin viðbót liggur líklegast í áhrifum forskolins á 
þéttu tengin á milli frumnanna í þekjuvef. Forskolin er, eins og áður hefur verið nefnt, 
cAMP örvari og cAMP virkjar PKA og PKC kínasana sem geta eftir það fosfórað ýmis 
svæði inn í frumunni. CFTR klórgöngin og svæði á þéttu tengjunum á milli frumna eru á 
meðal svæða sem PKA og PKC fosfóra. Fosfórun á þéttu tengjunum af PKA virðist auka 
jónaleiðni þeirra án þess að breyta hindruninni fyrir stærri sameindir (Karczewski og Groot 
2000) sem gæti skýrt niðurstöðurnar.     

Hvers vegna gegndræpið minnkaði þrefalt meira ef forskolin var bætt við eftir NPPB get 
ég ekki útskýrt. Eflaust er NPPB að hafa einhver áhrif sem auka áhrif forskolins, en hver 
sem skýringin er þá væri áhugavert að rannsaka þetta frekar.  
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5. Samantekt/ályktun 
Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru eftirfarandi:  Klórseytun er mun stærri partur af 
heildar jónaflutningi ristilþekju hænsnfugla en áður var talið. CFTR klórgöngin eru til 
staðar en eru að öllum líkindum ekki einu virku klórgöngin í þekjunni. CaCC klórgöngin 
koma sterklega til greina þar sem þau hafa fundist í ristilþekju spendýra en ORCC koma 
einnig til greina. Frekari rannsókna er þörf til að skera út um einkenni hinna klórganganna. 
Þessi rannsókn leiddi einnig í ljós að NPPB er ekki nógu sértækur hindri fyrir CFTR göng, 
þó að hann sé oft nefndur sem slíkur og að varast ætti oftúlkanir þegar þessi hindri er 
notaður við rannsóknir sökum hugsanlegra aukaverkanna. Einnig þarf að varast oftúlkanir 
þegar forskolin er notað. Virkjun þess á PKA og PKC kínösunum gæti haft önnur áhrif á 
frumuna en einungis fosfórun á CFTR, eins og sást í áhrifum þess á gegndræpið. 
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