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1 Sammanfattning 

Bakgrund: ATP som extracellulär signalmolekyl har inte alltid varit accepterad. Idag råder 

inga tvivel och dess inverkan på cancerutveckling är under kartläggning. Dess komplexa 

samverkan med andra delar i det purinerga systemet och olika uttryck av dess receptorer  gör 

att det finns stora skillnader i fysiologiska och patologiska cellsvar.  

Metoder:ATP-koncentrationen i cellodlingsmediet  har analyserats genom 

luminiscensmätning med luciferin-luciferas. Vidare har HT-29 inkuberats med apyras i olika 

koncentrationer för att utvärdera ATP och dess metaboliters effekt på celltillväxt. Cellräkning 

utfördes med Bürkerkammare. 

Resultat: Luminiscensvärdet för ATP i cellodlingsmediet hamnade mellan 0,002 och 0,02 

nmol ATP. Med en standardkurva fick cellodlingsmediumet ett värde på 0,0014nmol (14nM). 

Cellantalet ökade procentuellt jämfört med den negativa kontrollen vid inkubering med den 

högsta och lägsta apyraskoncentrationen och minskade vid två intermediära koncentrationer. 

Slutsats: En antydan till att HT-29 utsöndrar ATP till dess medium vid cellodling. Hur ATP 

och dess metaboliter påverkar koloncancercellinjen HT-29 går det inte att dra några slutsatser 

om på grund av studiens begränsade omfattning. 
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3 Bakgrund 

3.1 ATP - inte enbart en energimolekyl 

ATP(adenosintrifosfat) förekommer i en hög koncentrationen intracellulärt     3mM)[1]. Detta 

är centralt för cellens viabilitet, då ATP är en av cellens energibärare. ATP bildas framförallt 

från glukos som oxideras stegvis i olika intracellulära biokemiska processer [2]. Det finns 

dock även mätbara nivåer av ATP extracellulärt vid odling av celler[1]. ATP och dess 

influens på celler och organsystem som extracellulär signalmolekyl är inte lika väl känt. 

 

3.2 Hur det startade 

 På 1970-talet uppkom den purinerga signalhypotesen av Burnstock, men det var decenniet 

tidigare som de första iakttagelserna ägde rum. Burnstock et al. stimulerade nerver vilka 

innerverade glatt muskulatur samtidigt som den kolinerga och adrenerga transmissionen 

blockerades. Hypotesen att de glatta muskelcellerna skulle kontrahera visade sig felaktig. 

Istället kunde de se en snabb hyperpolarisering med relaxering. Fyndet följdes av fler 

experiment och Burnstock kunde nästan tio år senare lägga fram sin hypotes. Hypotesen var 

att ATP hade en funktion som extracellulär signalmolekyl. Det tog emellertid lång tid innan 

denna upptäckt accepterades, detta berodde på var att ATP enbart betraktades som en 

intracellulär energimolekyl.  Fram till dagens datum har likväl många framsteg på området 

gjorts. [3]  

 

3.3 ATP som signalmolekyl och dess receptorer 

De vetenskapliga avancemang och upptäckter som gjorts fram tills idag talar för att samtliga 

organ och cellsystem har en autokrin och parakrin signalering med nukleotider[1]. Det finns 

flera mekanismer som man idag känner till med vilka ATP kan transporteras extracellulärt. 

Bland annat har det observerats att hemikanaler av pannexiner och connexiner har förmåga till 

ATP-frisättning. Vesikulär exocytos är fastställt som ett centralt bidrag till den extracellulära 

poolen av ATP. Utöver detta har man även sett att ATP kan transporteras ut av sin egen 

receptor(P2X7)[1,3,4]. I det extracellulära utrymmet agerar nukleotiden ATP som ligand för 

de cellmembranbundna P2-receptorerna, vilka delas in i två huvudgrupper, P2Y och P2X. 

P2Y är en grupp G-proteinkopplade P2-receptorer med åtta subtyper (P2Y1, P2Y2, P2Y4, 

P2Y6, P2Y11, P2Y12, P2Y13, P2Y14). P2X är en grupp membranbundna jonkanaler som med 
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dagens kunskap delas in i sju subtyper (P2X1-7). P2 receptorer uttrycks fenotypiskt hos de 

flesta celltyper[3,5-7]. 

 

3.4 Effekt vid ligandinbinding 

 Resultat från olika experiment talar för stora biologiska variationer i cellsvar på extracellulärt 

ATP. Variationen beror på vilken histologisk subtyp som undersöks[3]. När P2Y-receptorn 

binder till sin ligand kan cellen svara med två olika intracellulära svar. Antingen aktivers 

fosfolipas C vilken leder till frisättning av intracellulärt Ca
2+

, eller så kommer adenylylcyklas 

påverkas vilken i sin tur influerar nivåerna av cAMP. De flesta receptorerna i P2X familjen är 

icke-selektiva katjonkanaler men med en hög permeabilitet för Ca
2+

[7,8].  

 

3.5 ATP-nedbrytning och dess metaboliter 

ATP hydroliseras extracellulärt av enzymfamiljen ektonukleotidaser vilka uttrycks på utsidan 

av celler. Ektonukleotidasen CD39(E-NTPDase) bryter ner ATP och ADP till AMP. AMP 

kan därefter hydroliseras till adenosin av ektonukleotidasen CD73(ecto-5'-nukleotidase). 

Adenosin verkar som ligand för en annan receptorgrupp, de G-proteinkopplade A1-, A2A-, 

A2B- samt A3-receptorerna[9,10].  

 

3.6 Purinerg modulering av inflammation 

En stor del av den forskning som gjorts pekar på att ATP framförallt skulle ha en 

proinflammatorisk effekt. Detta skiljer sig mot dess metabolit adenosin, vilken verkar 

antiinflammatoriskt. Adenosin verkar antiinflammatoriskt genom att till exempel inhibera 

immunologiska cellers aktivitet.  Man har sett att T-regulatoriska celler uttrycker CD39 och 

CD73. Dessa två enzym tros vara två av de T-regulatoriska cellernas verktyg för att styra 

immunsystemets aktivitet. Andra immunologiska celler som man har sett uttrycka dessa 

enzym är B-lymfocyter, NK-celler, monocyter, makrofager, dendritiska celler samt subtyper 

av T-celler [9].  
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3.7 ATP och cancer 

Tumörceller har högre ATP-nivåer i cytosolen jämfört med de flesta friska celler[6]. 

Dessutom ackumuleras det ATP i tumörinterstitiet. Detta skiljer från icke-carcinogen vävnad 

där ATP-nivåerna är låga eller inte mätbara[11]. Förändrat uttryck av ektonukleotidaser har 

dessutom setts hos flertalet cancertyper som bland annat kolorektalcancer[12], 

ovariecancer[13] och blåscancer[14]. De purinerga receptorerna uttrycks av alla cancertyper 

och i en del fall är de även överuttryckta. Det finns dock ett stort spektrum av vilka receptorer 

som uttrycks, samt att en och samma receptor kan ha helt motsatta effekter beroende på vilken 

tumörcell som uttrycker den. Den kan alltså att stimulera cellproliferation i en celltyp och 

inducera apoptos i en annan[6].  

 

3.8 Purinerg signalering och koloncancer 

Selzner et al. visade att en kort exponering i en hypoton miljö ledde till cellsvullnad  av 

koloncancerceller (sw403). Samtidigt kunde man se en 8,7 gånger ökad [ATP] extracellulärt 

jämfört med under ej stressade situationer. Dessutom iakttogs att ATP-nivåerna ökade 

exponentiellt med cellsvullnaden.  Vidare redovisar även författarna ett direkt samband 

mellan ATP-koncentration extracellulärt, utan inblandning av hypoton stress, och apoptos för 

denna cellinje. Detta samband demonstrerades ytterligare genom att apoptosfrekvensen 

hämmades när en drog som bryter ned ATP tillsattes i samband med att cellerna utsattes för 

den hypotona miljön[15].  Antonioli et al. upptäckte ett ökat uttryck av A2B-receptorn hos 

kolorektalcancer. Forskargruppen fann även att när A2B-receptorn binder adenosin ökar såväl 

cellmigration in vitro som metastasering in vivo [10]. När ileocekala cancercellinjen HCT8 

behandlades med ATP sågs en dosberoende apoptotisk effekt. Receptorn för denna reaktion 

tros vara P2X7 och medieras, helt eller delvis, av ROS-produktion[16]. Coutinho-Silva et al. 

visade att kolorectala cellinjen Caco-2 och HCT8 inhiberades dosberoende vid ATP-

inkubering (från 100µM-1mM ATP). Däremot vid inkubering med 10µM ATP stimulerades 

båda cellinjernas proliferation[17]. Buzzi et al. kunde också visa detta i ett annat 

experiment[18]. Yaguchi et al. visade att Caco-2cellers proliferation inhiberades vid höga 

nivåer av extracellulärt ATP. Inhiberingen förmedlades troligtvis via MAP-kinasberoende 

inhibering av proteinkinas c.  Teamet kunde även se att cellerna stannade i S-fasen av 

cellcykeln samt utesluta att effekten uppstod från någon metabolit av ATP[19]. Wu et al. 

visade att CD73 är överuttryckt hos kolorektalcancer. De fann även ett direkt samband mellan 
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uttryck av CD73 och tumörens differentiering, lokala invasion,  nodala invasion och 

långtidsöverlevnaden hos patienten[20]. 

 

3.9 Purinerg signalering hos kolorektalcancercellinjen HT-29 

Höpfner et al. inkuberade HT-29celler med 500µM ATP och åstadkom en mycket stor 

proliferationshämning. En inkubering med samma koncentration adenosin gav inte någon 

signifikant skillnad. En samtidig inkubering med en Ecto-ATPas-hämmare och ATP ökade 

proliferationshämningen mer än när endast ATP tillsattes. Detta talar för att effekten erhållits 

från ATP och inte adenosin. Resultaten antyddes också förmedlas via P2Y2-receptorn[5]. 

 

4 Syfte 

Studiens syfte var att undersökt med farmaka hur ATP påverkar antalet HT-29 celler. Vidare 

undersöks om ATP frisätts ut i cellodlingsmediet från HT-29celler. 

 

5 Material och metoder 

5.1 Cellodling 

Koloncancercellinjen HT-29 kommer från American Type Culture Collection (ATCC) 

Manassas, VA, USA.  Dessa odlades i odlingsflaska  med 10ml cellodlingsmedium. HT-29 

växer i ett monolager och adherent till odlingsflaskans yta. Mediet bestod av: 90% RPMI 

1640 (Gibco®, Paisley, Scotland, UK) och  10% FBS (Fetal-Bovine-Serum)(Thermo Fisher 

Scientific Inc.). 10 µl PEST (Penicillin-Streptomycin-Glutamine)(100x, Gibco®) tillsattes 

direkt till cellodlingsflas                                                       med en 

atmosfär på 5% CO2. Medium och PEST byttes varannan dag och cellerna splittades var 3-4e 

dag. Splittning innebar att man tog ett litet antal celler från en odlingsflaska. Dessa överfördes 

till en ny odlingsflaska och nytt odlingsmedium och PEST tillsattes. Splittningen startade med 

att den gamla vätskan togs bort. Sedan tillsattes 2ml trypsin-EDTA (10X, Gibco®) vilken 

spätts tio gånger med DPBS(Gibco®, Paisley, Scotland, UK). Trypsinet tillsattes för att 

cellerna skulle släppa från underlaget, det var därför viktigt att trypsinet kom i kontakt med 
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alla celler. Flaskan inkuberades därefter i fyra minuter, sedan tillsattes minst 2ml 

cellodlingsmedium. Detta steg var viktigt för att avaktivera trypsinet som annars kunnat skada 

cellerna. Vätskan och cellerna överfördes sedan till en falcontub som centrifugerades för att 

bilda en pellet av celler. Supernatanten togs sedan försiktigt bort utan att förstöra pelleten. 

Cellerna späddes därefter i 5ml cellodlingsmedium varpå 0,5 ml  av cellsuspensionen 

överfördes till en ny cellodlingsflaska. 9,5 ml cellodlingsmedium och 10µl PEST pipetterades 

sedan in i flaskan. Cellerna förvarades sedan enligt tidigare anvisningar.  Odlingsflaskorna 

tvättades två gånger med DPBS vid varje byte av cellodlingsmedium. En passage startar då 

celle såtts ut i en cellodlingsflaska och slutar vid påbörjad splittning.  

 

5.2 ATP-mätning i cellodlingsmedium 

För att detektera ATP och bedömma dess koncentration i cellodlingsmediet från HT-29 

genomfördes en luminiscensstudie. I försöket mättes luminiscens från totalt sex olika 

lösningar. Dessa var: 

1. 100 µl DPBS, Negativ kontroll.  

2. 100µl av ATP-lösning med en substansmängd på 2 nmol. 

3. 100µl av ATP-lösning med substansmängd 0,2 nmol. 

4. 100µl av ATP-lösning substansmängd 0,02 nmol. 

5. 100µl ATP-lösning med substansmängd 0,002 nmol.  

6. 100 µl cellodlingsmedium från HT-29cellsodling 

Alla lösningar avlästes i tre separata brunnar på en 96-brunnsplatta. Vid mätning av 

luminiscens tillsattes 2,5 µl Luciferin-Luciferas(Chrono-log) till varje brunn. Mätningen 

utfördes med en spektrofotometer. Det gjordes tio avläsningar av alla brunnar. Alla 

spädningar i denna laboration gjordes med DPBS. Mediet som undersöktes har utvunnits vid 

splittning av HT-29                   -     fram till genomförandet av laborationen. Det ATP 

som användes i laborationen för spädning av de olika ATP-lösningarna kommer från Chrono-

log.  

 

5.3 Behandling med apyras av HT-29celler 

Hur ATP och dess metaboliter påverkar HT-29 utvärderades genom inkubering av cellinjen 

med apyras vilken katalyserar hydrolysen av ATP. Cellerna från försök 1, 2 och 3 erhölls från 
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celler som genomgått 5, 6 respektive 7 passager sedan upptining. Antalet passager speglar 

antalet splittningar som de undersökta cellerna genomgått. I försök 1 och 2 såddes cellerna ut 

i tre stycken 6-brunnsplattor med 250 000 celler, 2ml cellodlingsmedium och 2µl PEST i 

varje brunn. Detta gav ett totalt cellantal per 6-brunnsplatta på 1 500 000. Cellantalet räknades 

innan med hjälp av Bürkerkammare. Denna metod redovisas senare. Cellerna               

      med en atmosfär på 5% CO2 under 24 timmar. Mediet avlägsnades sedan och varje brunn 

tvättades två gånger med 2ml PBS. 1ml av en apyraslösning (Sigma) (1U/ml eller 0.1U/ml) 

samt 1µl PEST tillsattes till en 6-brunnsplatta. Totalt preparerades två plattor med 

apyraslösning, en platta för respektive apyraskoncentration. I den tredje 6-brunnsplattan, den 

negativa kontrollen, tillsattes endast 1ml cellodlingsmedium och 1µl PEST per brunn. 

Plattorna inkuberades sedan i exakt 24 timmar. Därefter avlägsnades apyraslösningen och 

brunnarna tvättades två gånger med 2ml DPBS. Efter DPBS avlägsnats tillsattes 0,5ml trypsin 

till vardera brunn. Plattan inkuberades sedan i fyra minuter. Därefter tillsattes 1ml 

cellodlingsmedium till varje brunn. Alla sex brunnars cellösningar samlades i en falcontub, 

varpå det totala cellantalet räknades ut med hjälp av Bürkerkammare. Försök 3 gick tillväga 

på samma sätt med enda skillnaden att två ytterligare koncentrationer av apyras (10U/ml och 

0,01U/ml) undersöktes. Detta innebar att totalt fem stycken 6-brunnsplattor användes i det 

tredje försöket.  

 

5.4 Bürkerkammare 

När celler räknats med denna metod eftersträvades det en väl utspädd cellösning. 10µl av 

lösningen tillsattes i utkanten av ett täckglas som placerats i en Bürkerkammare. Cellösningen 

dras då in under täckglaset med hjälp av kapillärkraften. Om det bildades luftbubblor under 

täckglaset gjordes detta steg om. Bürkerkammaren placerades sedan under ljusmikroskåp med 

10x förstorning. Man såg då Bürkerkammarens rutsystem och cellösningen som låg ovanför 

denna. Rutsystemet bestod av 9 stora kvadrater som i sin tur bestod av 16 mindre kvadrater. 

För en noga cellräkning eftersträvades det ett cellantal på 0-100 per stor kvadrat. Cellantalet i 

fyra (hörnen) av de nio stora kvadraterna summerades och medelvärdet togs fram.  Denna 

siffra kunde sedan appliceras i en formel för att få fram cellantalet per ml. Med en känd 

volym av ursprungslösningen kunde man sedan räkna ut det totala antalet celler.  
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5.5 Databearbetning och dess presentation 

All data som insamlats har bearbetats i Microsoft Office Excel. Med samma programvara har 

samtliga tabeller och figurer som redovisas tagits fram. 

  

5.6 Felkällor 

5.6.1 ATP-mätning i cellodlingsmedium 

Luminiscenslaborationen hade ett tidskritiskt moment. Momentet var från att luciferin-

luciferas tillsattes till att luminiscensmätningen startade. Vid laborationens första försök 

hinder som inte hade tagits med i beräkningarna. Konsekvensen av detta blev att tiden mellan 

dessa två moment förlängdes. Efter optimering av laborationsmiljön kunde emellertid en 

tillfredsställande tidsfrist för momentet uppnås. Den bristfälliga metodsplanering som fanns 

vid första försöket  gör att dess resultat inte kommer redovisas. 

5.6.2 Behandling med apyras av HT-29celler och Bürkerkammare 

Vid laborationen med apyrasbehandling av HT-29 fanns moment som kunde påverka 

cellantalet vid räkning. Ett av dessa var när trypsin tillsattes för att få cancercellerna att släppa 

från underlaget. En upphävning av alla cellers adherens gick aldrig att uppnå. Hur många 

celler som lösgjordes har sannolikt varierat. Den manuella cellräkningen med Bürkerkammare 

är en annan möjlig felkälla, då den den mänskliga faktorn som felräkning inte helt kan 

ignoreras.  

5.6.3 Kontaminering 

Under cellodlingens fjärde passage kunde en kontaminering i två av de tre befintliga 

cellodlingsflaskorna identifieras. Kontamineringen orsakades av okänd fungi och källan till 

kontamineringen kunde aldrig identifieras. De två berörda flaskorna kasserades. Inkubatorn 

och LAF-bänken som användes under försöken desinfekterades sedan med en 70% 

etanollösning. Inget spår av kontaminering kunde ses efter denna incident.  

 

5.7 Etiska överväganden 

HT-29 är en cellinje som marknadsförs och säljs kommersiellt. Detta faktum medför att det 

inte krävdes något etiskt godkännande för att genomföra denna studie. 
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  Kontroll

 cellantal

1 5,152,500 - - 3,915,000 75,98 2,857,500 55,46 - -

2 6,300,000 - - 3,402,000 54,00 7,380,000 117,17 - -

3 2,925,000 3,532,500 120,77 3,150,000 107,69 2,812,500 96,15 3,307,500 113,08

          10U/ml

 cellantal  /      %

Försök          0,01U/ml

 cellantal  /      %

          0,1U/ml

 cellantal  /     %

            1U/ml

 cellantal  /      %

6 Resultat 

6.1  Celltillväxt vid behandling med apyras 

 

Försök 1 visade ett minskat cellantal med ökad koncentration apyras. Försök 2 visade ett 

minskat cellantal vid koncentrationen 0,1U/ml. Flaskan som inkuberats med den högre 

koncentrationen apyras, 1U/ml, hade ett högre cellantal jämfört med kontrollen. I försök 3 

undersöktes fyra olika apyraskoncentrationer. En av dessa, 1U/ml, orsakade ett lägre cellantal 

jämfört med kontrollen. De övriga koncentrationerna hade ett högre cellantal jämfört med 

kontrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 1 framgår det att de celler som inkuberats med 0,01 och 10U/ml apyras har högre 

cellantal än kontrollen. Antalet celler för de som inkuberats med 0,1U/ml och 1U/ml var lägre 

än kontrollen. 0,1U/ml apyras orsakade den största inhiberingen av cellantalet. 0,01U apyras 

hade störst stimulerande effekt på celltillväxten. 

Tabell 1. Experiment med koloncancercellinjen HT-29: Effekt på celltillväxt vid 24 timmar inkubering med apyras. 

Celltillväxt anges i antal och procent av kontrollen i respektive försök. 

Figur 1. Diagrammet visar tillväxten hos HT-29 vid inkubering med apyras. 

Tillväxten anges som procentuellt medelvärde där alla enskilda data hittas i tabell 

1. ± 1 SD anges vid de undersökta koncentrationer där n>1.  
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6.2 ATP-mätning i Cellodlingsmedium 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionen från standardkurvan i figur 2 ger en ATP-mängd i cellodlingsmediet på 0,0014 

nmol (14nM). I tabell 2 framgår det att den negativa kontrollen (känd ATP-nivå på 0 nmol) 

hade en luminiscens på nära noll. Cellodlingsmediets luminiscensvärde hamnade mellan de 

två lägsta kända [ATP].   

 

 

 

 

 

Figur 2. Luminiscenslaboration på cellodlingsmedium från HT-29. Standardkurva och dess funktion från 

luminiscensvärden med känd ATP-mängd. Punkterna i figuren representerar de kända ATP-lösningarnas 

luminiscensvärden, vilka kan ses i tabell 2. 

Tabell 2. De kända ATP-lösningarnas 

substansmängd samt deras och 

cellodlingsmediets luminiscensvärden. 

Luminiscensvärdet står angivet som 

medelvärde från de två första cyklerna. 

ATPs substansmängd är angivet i nmol. 
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7 Diskussion 

Denna studie gjordes i avsikt att dels undersöka om koloncancercellinjen HT-29 spontant 

frisätter ATP till sitt extracellulärrum, det vill säga till cellodlingsmediet, dels om HT-29-

cellernas proliferationshastighet kan påverkas av intervention mot den extracellulära ATP-

metabolismen, med hjälp av tillförsel av apyras.  

Resultaten från luminiscenslaborationerna i avsikt att påvisa ATP-frisättning kan tolkas som 

att det finns en antydan till låga koncentrationer av ATP i mediet som undersöktes. Denna 

slutsats kan härledas från framför allt tre iakttagelser. Ett första observandum var att mediets 

luminiscensvärde på 9,50 var högre än den lägsta kända koncentrationen i standardkurvan, 

samtidigt som båda dessa var högre än den negativa kontrollen. Den andra observationen 

framkom då mediets luminiscensvärde applicerades i luminiscensfunktionen från figur 2. x, 

vilken redovisar den okända ATP-koncentrationen, och erhöll då ett värde på 0,0014 nmol 

(14nM). Den tredje iakttagelsen var att samtliga mätvärden från de brunnar som mediet 

befann sig i, gav värden >0 i de två första mätningscyklerna. Avläsningen gjordes i tio cykler 

men tidsfaktorn påverkade resultatet därför att ATP konsumerades av reagensen, och 

koncentrationerna sjönk därmed under undersökningens gång. Detta tyder på en viss ATP-

mängd i mediet från början av undersökningen. Detta påstående kunde styrkas genom en 

jämförelse mellan den högsta kända ATP-koncentrationen och dess medelvärde i de två första 

cyklerna (1715,17) jämfört med medelvärdet i de två sista (911,17). Detta innebar att de 

absolut första mätningarna var de mest pålitliga och det är också därför de två första endast 

har använts vid redovisning av resultat och i standardkurvan i figur 2. Att ge något exakt 

värde på ATP-koncentrationen i det undersökta mediet går dock inte att göra med dessa data. 

Däremot med de ovan nämnda resultaten kan det alltså föreslås att det finns spår av ATP med 

en koncentration i nM i det undersökta mediet. 

Den koncentration som uppmättes var troligen långt från den koncentration som skulle kunna 

uppmätas i extracellulärvätskan i en tumör med samma celltyp. Detta diskuterar Praetorius 

och Leipziger i en litteraturöversikt om spontan ATP-frisättning hos icke-exciterbara celler.  I 

litteraturöversikten diskuteras det faktum att celler vid cellodling proportionellt omges av en 

större volym vätska jämfört med in vivo. Detta medför att det ATP som cellerna utsöndrar 

späds och får en lägre koncentration jämfört med koncentrationen av ATP i den 

interstitialvätska som omger cellerna i t.ex. en tumör. Vidare diskuterar författarna det faktum 

att externt tillsatt ATP snabbt bryts ned av ektonukleotidaser på ytan av odlade cellers 

cellmembran. Detta faktum tillsammans med att det finns nivåerextracellulärt ATP omkring 
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oprovocerade odlade celler borde innebära att det finns en jämvikt mellan den ATP som 

utsöndras av cellerna och den som bryts ned av deras ektonukleotidaser. De menar då att det 

sker ett toniskt frisättande av ATP hos vilande celler, det vill säga celler som inte stimuleras 

mekaniskt eller med exempelvis farmaka [1].Denna basala ATP-frisättning har visats vara 

viktig för en autokrin och parakrin signalering. Corriden och Insel belyser detta i en 

litteratursammanfattning angående basal ATP-frisättning där de tar upp resultat som att frisatt 

ATP verkar autokrint modulerande på olika cellers respons mot exempelvis hormoner[22]. 

Att höja sensibiliteten för ett hormon vilken har en proproliferativ effekt på en cancercell 

skulle kunna vara ett sätt för cellen att öka sin tillväxt. Corriden och Insel tar också upp 

resultat vilka tolkas som att ATP utövar en direkt autokrin effekt som tillväxtfaktor hos 

hematopoetiska stamceller[22]. En parakrin effekt av ATP har exempelvis iakttagits hos 

fibrosarkom. Cancercellernas utsöndring av ATP har då setts öka Ca
2+

, via en P2Y-receptor, 

hos endotelceller vilket av författarna trodde möjligtvis kunna bidra till cancercellernas 

metastasering då den förhöjda nivån Ca
2+

 främjar en transendotelial invasion och därmed 

metastasering. [23] Med ovan belysta exempel finns det alltså mycket som talar för att ATP 

skulle kunna utöva en autokrin och parakrin verkan hos cancerceller för att gynna deras 

tillväxt och metastasering. Att visa närvaro av ATP extracellulärt vid cellodling av 

koloncancercellinjen HT-29 visar att detta fenomen även kan ha en stor roll i HT-29cellers 

tillväxt. 

Det finns få studier om hur HT-29-cellinjen påverkas av ATP eller dess metaboliter. Man har 

bland annat sett en kraftig proliferationshämmande effekt vid inkubering med höga nivåer 

(500µM) extracellulärt ATP. Adenosin i höga nivåer påverkade däremot inte 

cellproliferationen signifikant [5]. Detta tolkade författarna som att det var det externt tillsatta 

ATP som förmedlade denna effekt och inte dess metaboliter. Sakowicz-Burkiewicz et al. 

utsatte HT-29celler för 1µM selektiva A3-agonister och fick resultatet att cellerna ökade mer i 

cellantal jämfört med obehandlad kontroll. Samtidigt minskade andelen apoptotiska celler. 

Detta resultat kunde inte ses vid tillsats av agonist till någon av de övriga 

adenosinreceptorerna. Inte heller i närvaro av 10µM av en oselektiv 

adenosinreceptoragonist[24]. Resultaten från den sistnämnda källan kan tolkas som att en 

agonistisk verkan på A3-receptorn främjar proliferation hos HT-29 men att denna effekt med 

synergistisk effekt från en, eller troligtvis flera av de andra adensosinreceptorerna, motverkar 

denna effekt. Vid försöken med de selektiva agonisterna användes dock också en lägre 

koncentration  jämfört med försöken med den oselektiva adenosinreceptoragonisten. Denna 
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koncentrationsförändring av receptorernas ligand, och försökens olika utfall, skulle också 

kunna påvisa att receptorerna har en koncentrationsberoende effekt på värdcellen. I försöket 

med en oselektiv ligand skulle det kunna vara så att det förekommer en kompetetion mellan 

de olika adenosinreceptorerna. Nettoresultatet blev då att cellproliferationen inte påverkades 

även fast de olika receptorerna möjligtvis aktiverades, men att deras effekter tog ut varandra.  

De koncentrationer av ATP och dess metaboliter som funnits denna studies försök är troligtvis 

lägre än i de ovan nämnda studierna. Den slutledningen kan misstänkas då de övriga studierna 

som jag refererarat till ovan genomförts genom tillförsel av någon faktor i den purinerga 

kaskaden. I denna studie har däremot alltid den basala utsöndringen av ATP bestämt de 

extracellulära nivåerna. Detta medför att det kan vara svårt att jämföra resultaten mellan 

denna studie och de tidigare nämnda.  I mina försök har ingen antagonist av varken ATP eller 

någon av dess metaboliter administrerats.  Detta innebär också att det finns flera olika 

signalmolekyler som är med och påverkar resultatet. Som studien genomfördes har alla alltså 

alla delar i den purinerga kaskaden påverkat HT-29cellerna. Med den stigande 

apyraskoncentrationen försköts förhållandet mellan ATP och dess metaboliter. Det vill säga 

ATP-koncentrationen sjönk medan dess metaboliters koncentration steg. Metaboliterna och 

deras inverkan på försökscellerna har därför troligen påverkar cellantalet. Som figur 1 visar 

steg cellantalet vid den lägsta apyraskoncentrationen för att sedan sjunka till den lägsta nivån 

vid tio gånger högre apyraskoncentration. Därefter steg cellantalet med den ökande 

apyraskoncentrationen. Dessa resultat kan antyda som ovan diskuterat att ATP och dess 

metaboliter har en koncentrationsberoende effekt på HT-29. Ett koncentrationberoende 

fenomen har tidigare setts med ATP hos exempelvis kolorektalcancercellinjen Caco-2[17].  

Detta skulle kunna gälla för receptorfamiljer och/eller enskilda receptorklasser. Det vill säga 

de olika P2Y-receptorerna som HT-29 uttrycker skulle kunna starta/sluta förmedla signaler 

intracellulärt vid förändrade nivåer av ATP extracellulärt. Detsamma gäller för P2X-

receptorerna samt metaboliternas receptorer. Vid sidan av detta skulle det kunna föreligga en 

kompetition inom, men också mellan, de olika receptorfamiljerna. Alltså att en specifik 

receptors effekt motverkar effekten av en annan receptor. Dessa två ovan omnämnda  

teorierna om de purinerga receptorerna hos HT-29 och skulle kunna förklara de resultat som 

denna studie erhållit. 

 De resultat som tagits fram med denna studie har dock stora standardavvikelser. Detta 

tillsammans med det få antalet genomförda försök, vilket skapar möjlighet för felkällor att ha 

stor påverkan på resultatet, gör spekulationerna berörande ATP och dess metaboliters effekt 
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osäkra. För vidare utredning i ämnet skulle flera olika analyser vara av intresse. För det första 

skulle det behövas ett större antal försök på de experiment som genomförts i denna studie. 

Sedan för att undersöka huruvida t.ex. adenosin påverkar resultatet skulle en samtidig 

inkubering med en adenosinantagonist så som teofyllin[25] vara av intresse. Alternativt kan 

adenosineffekten förstärkas med dipyridamol[26] vilken hämmar det cellulära upptaget av 

adenosin. Tillsats av ektonukleotidashämmare för att förskjuta förhållandet mellan ATP och 

dess metaboliter mot ATP skulle också kunna ge värdefull data. I samtliga av dessa förslag är 

det av intresse att undersöka koncentrations-effektrelationen för de olika droger som kan 

användas för att påverka ATP metabolismen och/eller ATPs agonisteffekt på den studerade 

variabeln i cellinjen HT-29. 

 

8 Styrkor och svagheter 

Studiens omfattning och dess ringa antal utförda försök är en stor svaghet. Resultatens 

pålitlighet och dess exakthet kan därför ifrågasättas. Att statistiska metoder inte används är en 

annan svaghet. Det var dock ett avsiktligt val då studien sågs som en pilotstudie samtidigt 

som de olika experimenten utfördes så få gånger. 

Syften med studien var dels att undersöka hur ATP påverkar antalet HT-29celler. Att besvara 

denna frågeställning är dock svår med utformningen av experimenten då alla delar i den 

purinerga kaskaden är med och påverkar resultatet. I och med detta är det svårt att kunna säga 

specifikt om  hur ATP-nivåerna påverkar det resultat som erhållits.  

De apyraskoncentrationer som använts i studien har inte optimerats eller tagits fram i några 

tidigare försök. De olika apyraskoncentrationerna som testats är också få. Tiden som 

cellkulturerna har inkuberats har inte heller optimerats. Alla dessa tre ovan nämnda punkter är 

värda att i ett annat försök undersöka i olika varianter för att på så sett se en ännu tydligare 

eventuell dosresponssamband eller om en annan relation föreligger.  Apyraslaborationen är 

däremot en basal laboration vilket gör att det blir lätt att upprepa denna och eventuella 

tekniska problem som annars kan uppstå är inte ett hinder för laborationens utförande. 

Studiens försök är alla genomförd in vitro. Detta medför att den normala extracellulära miljön 

och samspelet mellan dessa uteblir. Exempelvis frånvaron av en normal tarmflora, 
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immunceller, extracellulärt matrix och andra normalt förekommande biologiska processer och 

vävnader gör att resultaten kunnat sett annorlunda ut med samma cellinje in vivo.  

 

9 Slutsats 

I denna studie har jag undersökt hur ATP och dess metaboliter påverkar cellantalet vid 

cellodling. Detta är viktigt för att få en ökad förståelse i hur det purinerga systemet påverkar 

koloncancercellinjen HT-29. Eftersom att resultaten i denna studie har allt för stora 

standardavvikelser och att studiens försöksantal är väldigt få går det inte att dra några 

slutsatser på ämnet. 

Vidare har det undersökts om HT-29 utsöndrar ATP till extracellulärvätskan 

(cellodlingsmedium). De resultat som erhållits indikerar att det finns låga nivåer av ATP i 

cellodlingsmediet från HT-29, vilket kan innebära att HT-29 utsöndrar ATP till 

extracellulärvätskan.  

 

10 Särskilt tack 

 

Ett stort tack till Dick Delbro för mycket bra handledning samt till Tanzina Mollick för din 

hjälp med de praktiska momenten.  
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