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Veren l-vmfosvvttien mikrotumien rnikroskooppianalvvsi on
vl i mê túôõ iñá' v Ie I s-tîñvE - ñðlõÞõuÉené ã- iã - iks inkeÍt a i suuten s á
vuoksi tvö- ia' elinvínpâristöh' qenotoksísÍ1le tekiiöi]Ie
aIÈ lãtuvien ñenÈl Itiiii^èñ-ËlõI ôqí õêssã -móñiEoroinní Ésa . vaikka
menetelmäI1ä pvstvtään periaaÉteessa havaitsemaan sekä
¡iiõmõõ õiñl[ãtxõf<é I ä 

-eÈËa- È;õmo õ õmIéñ -rüFumäåiäi- s i ä muut oks i a
aiheutÈavleñ tekiioioeñ tãikutuksiá, on kuitenkin epäqe1vää,
voiko lepovaiheisÉen periferisen veten lvmfosvvttieh in vivo
-altistuftrinen aneuploidoqeenille iohtaa frikroLùmien
sypt.yryiqeçn, kgn lymfosyitit stimúloidaan jakautumaan
sol-uval- lel.mr-ssa .

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli simuloida lepovaíheisten
lvmfôsvvttieñ j,n- vllo -:ãñèuÞIõiooõéeñi-altistumisLa käsi!-
Èqlem¡i11ã-Iimrõêvvtteja- viñblãstiíñisurfaa!i1|a 24. Çunnina'ran'ra pesemäL1ä' vñdíðte-ÞõIs-eññóñ-kuin lvmfosvvtit stimu-
lqitiíl jãkãutumãair. -ñãIñ'sããtuã çurqéta veÍrattiir¡ kqkei-
siin, ioíssa mitoqeenilla stimuloitu-ia iakautuvia fvmfo-
svvtteiã-[ãði-teIÈÍIñ tIñnrãsEliñisurfáaÉirra 72 ia 96 tunnin
vi1ielñissä. Yhdessä kokeessa iakautumaan stimulóituja
*gt53 i iitt e j a 

- -r.ãs 
I È e r t i i n- 2A-r úñn iñ - vi nb 1 a s r i i n í su r r á ar r i -

Tutkielmassa käsiteltiin lisäksi mikrotuma-analvvsin perus-
tei-ta ia siihen liittvviä onqelmia sekä menetelfrrân soVel-
tumi$t{-géñõüóksIseñ-ärçIsÈüñisitñ; éiityisésti aneuploido-geenialtístumisen, tutkimiseen.
Mikrotumia svntvi kaikissasuuresti eri- kä'sittelvissäsai reaqoida iakautuvien slisääntiminen-oIi ennen mi
seen käsittelvvn verrattuntavastí pienefrrñí11ä vinblakäsittelya jast.a.

eissa; tosin vaste vaihteli
keissa, ioíssa vinblastiini
en kanbsá, mikrotumien määrän
enistimuläatiota tapahtunee-
lion selvempi, ílmeni huomat:
ñíñ--plÈõisuükäi1la ja riippui
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On mahdotonta sanoa, svntvikö mitoqeenistimulaatiota edel-täneðn-puléõlrãslÈtêrvñ- õéslÈilvlñéñ -vãéÈe lvmfosvvttien
lepovaiheen aikana ia'välittvi fvtohemaqqlutiniinistimu-laãtion iälkeiseen ñitoosiinl vai aiheuÉúiko vaikutus
viñ6rástílñisEã. -ìoxã-õéõuIsfa ñuorlmáÈta oIi -iäänvL elatus-
ai-neeseen tai sô]ú-ien ^sísään. Eläinkokeilla voÍtaisiin
séIviÈtãa tãiremmiñ, - võlro. in -vivo :aneuploidqgçe¡lk¿¡sittely
Èodella aiheuttaa mikrotumien Iisääntymi-s;tä viljellyissä
lymfosyyteissä.
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