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TVön t.arkoituksena o1i tutkia säteil1m aiheut,tamia vaurioit,a
interfaasisoluissa. Säteily saa aikaan DNÀ-vaurioita (kaksoisjuoste-
ja yhden juosteen katkoksía), jotka näk1ruät kromosomiaberraat,ioina
solunjakautumisen j älkeen.,Jotta voitaisiin a:r¡ioida solunj akautumisen
aikana tapahtuvaa ÐNÀ-korjauksen kinetíikkaa, on voitava tutkia
vauríoita heti säteilyaltistuksen jälkeen. Interfaasin vaurioita
voidaan tutkia PCC-menetelmän (premature chromosome condensation)
arn¡Ila.

Tässä työssä tutkittiin ihmisen llmfosl¡¡ttien vaurioita interfaasissa
ín vitro eri säteilyannosten (L, 2 ja 3 gray) jälkeen. T!össä käytet-
tiin PCC-menetelmää yhdessä fluoresenssi in situ -hybridisaation
(FISH) kanssa. fnterfaasin lepotilassa (G0) olevat ihmisen lymfoslartit,
fuusioitiin mitoottisten kiinanhamsterin ovariosolujen (CHO-solut)
kanssa, jolloin lymfosn¿ttien DNA kondensoitui ennenaikaisesti.
Lymfosl¡¡ttien PCC-kromosomeissa oli nähtävíssä yksittäinen
kondensoitunut kromatidi G0-vaiheessa. FISH-menetelmässä kromosomit
maalatt,iin käyttäen spesifísiä koettimia kromosomeille 1, 2 ja 4, sekäpansentromeerikoetinta. Detektiossa käytet.tiin fluorokromi-
konjugoituja vasta-aineita. Maalattujen kromosomien genominen osuus on
22e6. Samoista verínäytteistä tehtiin myös 48 tunnin
lymf osyyt.tivil j elmät j a metaf aasipreparaateil le tehtiin FISH-maal-aus
samoja koettimia käyttäen.

PCC-kromosomien ja metafaasikromosomien aberraatiofrekvenssit.
määritettiin. Tr:loksissa havaittiin eroja kromosomivaurioiden määrissä
interfaasissa ja metafaasissa. Metafaasissa havaittiin enemmän
vaihdostlapin aberraatioita ( translokaat,iot ja disentriseE kromosomit)ja vähemmän asentrisiä fragrmentteja kuin interfaasissa. Aberraatioista
laskettujen katkosten määrä o1i interfaasissa suurempi kuin
met.afaasissa. hrlos viít,taa siihen, et.tä DNA-korjaus oli vielä kesken,
eivätkä kaikki vaihdostlappiset aberraatiot. o11eet ehtineet muodostua
säteilytyksen ja solufuusion välisessä ajassa, joka o1i kolme tuntia.
Tulos Eukee käsitystä, jonka mukaan kaikki kromosomivaihdokset. eivät
synny heti säteilyalEistuksen jäIkeen (fast repair), vaan huomattava
osa niistä muodostuu useiden tuntien kuluessa (slow repair).
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