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Sammanfattning

Frekvensen av kromosomaberrationer i vita blodkroppar kan använ-

das som mått på deii dos en person erhållit. Det föreslås att

olika metoder att separera de aberranta kromosomerna från de öv-

riga bör prövas som alternativ till den nuvarande manuella in-

spektionen av kromosomerna i mikroskop. En litteraturundersök-

ning har gjorts för att närmare utreda denna möjlighet.
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INLEDNING

Den hittills mest framgångsrika metoden för "biologisk dosimetri

utnyttjar kromosomaberrationer i vita blodkroppar som index för

den dos som objektet utsatts för. Utvärderingen av dessa aber-

rationer sker för närvarande genom manuell inspektion av kromo-

somerna i mikroskop. Denna utvärdering är mycket tidskrävande

och sätter en praktisk "begränsning för metodens användbarhet till doser

större än ca 50 rad (i). Antalet aberrationer scm induceras per ml

blod är emellertid tillräckligt stort för att doser kring 1 rad

teoretiskt skulle kunna bestämmas (tabell 1). För att rationa-

lisera metoden har en maskinell inläsning av mikroskopets bil-

der och bildanalys med en dator tidigare diskuterats (2).

En annan hittills oprövad metod, som denna rapport kommer att

diskutera, är att först behandla cellerna så att en suspension

av fria kromosomer erhålls. Det blir då möjligt att använda he-

la den arsenal av separationsmetoder som används i andra samman-

hang för att åstadkomma en separering av de aberrant?, kromoso-

merna från de övriga. Dessa separationsmetoder är i allmänhet

snabba. Om en fullständig separation blir möjlig så skulle an-

vändbarheten av biologisk dosimetri kunna utvidgas till små

doser och stora populationer. Även om separationen ej kan göras

fullständig, dvs om de aberranta kromosomerna efter separationen

är kontaminerade med normala kromosomer, så skulle en efterföl-

jande mikroskopisk inspektion avsevärt kunna underlättas.

Denna rapport är resultatet av en litteraturundersökning som

gjorts för att närmare kunna analysera denna möjlighet.



METODER SOM HAR ANVÄNTS FÖR ISOLERING OCH KARAKTERISERING AV

METAFASKROMOSOMER

ISOLERING AV METAFASKROMOSOMER

Ett flertal metoder att isolera metafaskromosomer och erhålla

en suspension av fria kromosomer finns angivna i litteraturen

(3-13)» Syftet har i samtliga fall varit att göra en kemisk

karakterisering av kromosomerna. Metoderna kan kort sammanfat-

tas enligt följande:

En hög yield av metafasceller (20 - 50 %) har erhållits genom

"behandlig med vinblastin sulfat, colchicine eller colcemid i

upp till 15 timmar. Efter en kort behandling med ett hypotont

medium, har cellmembranen gjorts sköra genom tillförsel av sa-

ponin (9» 13) eller genom att sänka pH (3-8, 10-13). Digitonin

och formamid har också använts i detta syfte (4). Cellsuspensionen

har sedan utsatts för skakning, dragits genom en smal kanyl eller

behandlats med en glashomogenisator varvid cellmembranen har

spräckts och en suspension av metafaskromosomer, cellkärnor och

andra cellorganeller har erhållits. Kromosomsuspensionen har

sedan renats genom upprepade centrifugeringar och genom filtre-

ring (6, 10, 11). De så erhållna kromosomerna har i allmänhet

varit fria från kontamination av andra partiklar och bedömts

ha god morfologi genom observation med ljusmikroskop och elektron-

mikroskop (3, 7).

SEPARATION AV METAFASKROMOSOMER

I en del av de tidigare angivna litteraturreferenserna har även

en separation av kromosomerna efter storlek utförts med hjälp

av centrifugering i sukrosgradienter (8, 10-13). Separationen

har dock blivit ofullständig och en uppdelning av kromosomerna

i några få fraktioner har blivit resultetet. Svårigheterna tycks

vara förekomsten av aggregat av kromosomer, växelverkan med

centrifugrörets väggar samt heterogeniteter på grund av att

kromosomerna är olika mycket kontraherade.

En ytterligare separation har också prövats med hjälp av foku-

serande elektrofores (13). Vid denna metod placeras kromosomer-

na i en pH-gradient och en elektrisk spänning läggs över gra-



dienten. Kromosomerna kommer då att vandra till den punkt i gra-

dienten där deras nettoladdning är noll. Det visade sig att kro-

mosomerna är positivt laddade för pH < ca 3*9 och negativt lad-

dade för pH > ca 4.3. I pH-intervallet 3.9 - 4.3 erhölls en dis-

tribution av kromosomer med ett antal delvis upplösta toppar,

som reflekterade olikheter mellan olika typer av kromosomer.

FAKTORER SOM PÅVERKAR KROMOSOMERNAS MORFOLOGI

Manipulering av kromo some mas morfologi är möjlig genom att

ändra sammansättningen på den lösning i vilken kromosomerna be-

finner sig. Stabila förhållanden med normal morfologi erhålls

om lösningen antingen har ett lågt pH eller om en låg koncen-
2+ 2-f

tration av tvåvärda joner som Mg och Ca är närvarande vid

neutralt pH. Reversibel expansion av kromosomerna har rapporte-

rats vid ökning av pH (9) och vid utbyte av tvåvärda joner mot

envärda (3» 9). Reversibel kontraktion har rapporterats vid

minskning av pH (7) och vid närvaro av hyperton sukros (3).

Oreversibla förändringar, i de flesta fall medförande uppspira-

lisering och disintegration av kromosomerna, har inducerats

med hög-a koncentrationer av tvåvärda joner (6), med detergenter

(4, 9)» med enzymatisk nedbrytning (4, 9), med urinämne (4),

vid behandling med låga koncentrationer av kaliumklorid (14)»

samt med ammoniaklösning, varmt vatten och kaliumcyanid (15)»

Med användning av lösningar med lämplig sammansättning har man

kunnat förvara kromosomsuspensioner i kylskåp eller frysbox

under långa perioder utan märkbar förändring av morfologin.

METODER SOM KAN TÄNKAS VARA ANVÄNDBARA VID SEPARATION AV

ABERRANTA KROMOSOMER FRÅN NORMALA

De experimentella resultat som ovan har refererats har samtliga

gällt normala kromosomer. Hur aberranta kromosomer uppträder i

olika situationer är helt öppet för spekulation, (inget arbete

om detta har kommit till författarens kännedom.) Det kan t ex

vara värt att undersöka hur de aberranta kromosomernas morfologi

förändras i olika lösningar, eftersom en eventuell (men kanske



inte så trolig) selektiv påverkan kan utgöra grunden för en se-

nare separation.

Möjligheten till separation måste basera sig på de specifika

skillnader som föreligger mellan de aberranta kromosomer som

är av intresse för biologisk dosimetri och de normala kromoso-

merna. Dessa är:

Dicentrisk kromosom;

Acentrisk ringkromosom:

Centrisk ringkromosom:

två centromerer mot normalt en,

sluten struktur mellan centromererna.

ingen centromer, i.iga ändpunkt ex,

sluten struktur.

inga ändpunkter, sluten struktur.

Dessutom är dessa kromosomers DNA-innehåll, massa,""volym och

sammansättning onormal (vilket också gäller alla andra typer

av kromosomanomalier som inte är lämpliga för biologisk dosi-

metri).

Centromererna har specifika egenskaper vilket bl a demonstreras

in vivo av att spindel-fibrerna fäster vid dem vid mitosen.

En färgmetod som specifikt färgar centromererna har också be-

skrivits (16). Det har också framhållits vid diskussioner om

kromosomaberrationers uppkomst att kromosomernas ändar måste

ha vissa unika egenskaper som skiljer dem från ändarna i en

avbruten kromosom. Kodan följer en kort beskrivning av meto-

der som skulle kunna vara tillämpliga för att utnyttja de spe-

ciella egenskaperna hos de aberranta kromosomerna för att åstad-

komma en separation.

KROMATOGRAPISKA MEffODER

Principen för en kromatografisk separation av kromosomer kan

skisseras på följande sätt. En suspension av kromosomer pumpas

genom en kolonn innehållande en stationär fas, t ex små kulor

eller fibrer som finns kommersiellt tillgängligt. Växelverkan

mellan den stationära fasen och kromosomorna medför att dessa

blir fördröjda vid passagen genom kolonnen, olika mycket beroende



på hur stark interaktionen är. Genom att förändra sammansättning-

en av den rörliga fason, t ex pH eller jonstyrka, kan interak-

tionens storlek regleras. Ett specialfall är absorptionskroma-

tografi, vilket i detta fall innebär att man i början har såda-

na betingelser att kromosomerna fastnar i kolonnen och sedan

successivt ändrar den rörliga fasens sammansättning så att kro-

mosomerna lossnar, först do som sitter lösast bundna och sedan

successivt de som sitter hårdare.

Växelverkan mallan kromosomerna och don stationära fasen kan

vara av många olika slag. Ett exempel är elektrostatiska kraf-

ter. Som diskuterats ovan förändras kromosomernas nettoladdning

från negativt till positivt i pH-intervallet 3*9 - 4»3» Om t ex

den stationära fasen har positiva laddningar i detta pH-inter-

vall så kommer kromosomerna att fastna om pH är högre än 4» 3»

ty då är de negativt laddade. En gradvis sänkning av pH kommer

sedan att medföra att kromosomerna lossnar när de blir neutrala

eller positivt laddade, under förutsättning att inga andra inter-

aktioner mellan kromosomerna och den stationära fasen förekommer.

För att få en interaktion av önskat slag har man möjlighet att

binda olika ämnen och funktionella grupper till den stationära

fasen (17)» Har man t ex hittat ett ämne som bindor specifikt

till kromosomernas centromerer, så finns möjlighet att koppla

detta ämne till den stationära fasen, och en separation efter

antal centromerer skulle kunna erhållas. Ett tänkbart sådant

ämne är isolerade spindelproteiner.

ELEKTROPORES

En elektroforetisk metod att separera kromosomer har tidigare

använts (se ovan). Metoden utnyttjar i allmänhet molekylers

ollor partiklars (i detta fall kromosomers) vandringshastig-

het i elektriska fält. Hastigheten bestäms av dels partiklar-

nas laddning dels av deras storlek. Om en sådan metod är an-

vändbar för separation av aberranta kromosomer boror av centro-

merernås och kromosojaändarnas bidrag till laddningen. I don ti-

digare angivna littcraturroforensen (13) finns den intressanta

iakttagelsen att kromosomfragment (som troligen uppkommit vid
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isoleringen av kromosoiaerna) vandrade till ett annat pH än de

hela kromosomerna.

CENTRIFUGERING

Av de redan gjorda försöken att döma är en fullständig1 separa-

tion av kromosomer med centrifugering svår eller omöjlig. Efter-

som ringkromosomerna i allmänhet är relativt små och de dicentris-

ka kromosomerna stora kan man emellertid åstadkomma en anrikning

av aberranta kromosomer med denna metod. En efterföljande inspek-

tion i mikroskop skulle därför kunna underlättas, under förut-

sättning att god morfologi kan upprätthållas.

RÄKNING AV KROMOSOMER I SUSPENSION

Vilken separationsmetod man än använder så ställs man inför

problemet att räkna kromosomerna. En enkel metod är att filt-

rera suspensionen och räkna kromosomorna på filtret under mik-

roskop. Sådana metoder används för att räkna t ex bakterier.

Ett flertal typer av instrument för räkning av partiklar i sus-

pension finns också tillgängliga. Principen är att suspensioncn

pumpas genom en smal apertur och partiklarna registreras elektriskt

eller optiskt vid passagen genom aperturen. En viss typ av sådana

instrument, som utnyttjar rosistansförändringen vid passagen av

en partikel, ger en utsignal som är nära proportionell mot par-

tikelns volym (18). Kopplad till en mångkanalsanalysator erhålls

då volymsfördelningen av partiklarna. Ett sådant instrument kan

t ex användas för registrering av kromosomerna vid utloppet av

-?n kromatografikolonn, varvid i princip en tvådimensionell ana-

lys erhålls.

En annan typ av instrument av intresse i detta sammanhang mäter

fluorescensen hos partiklarna (19). Om dessa färgas med en för

DNA specifik färgmetod (19) "blir utsignalen proportionell mot

partiklarnas DNA-innehåll och en fördelning av mängden DNA i

partiklarna kan erhållas på en mångkanalsanalysator. Maximala

räknehastigheten för dessa instrument är av storleksordningen

1 000 partiklar/sek. Upplösningen är for närvarande sådan att



man inte kan förvänta sig att få alla typer av kromosomcr upp-

lösta i skilda toppar. En karakterisering av kromosomerna med

ett sådant instrument kan därför inte ensamt användas för bio-

logisk dosiraetri.

SLUTSATSER

Utveckling1 av metoder att separera aberranta kromosomcr från

normala kromosomer skulle avsevärt utvidga tilläinpbarhetcn av

biologisk dosimetri. Utsikterna att lyckas med detta förefaller

gynnsamma.

Tabell 1

Dos, rad Antal inducerade dicentriska xintal inducerade ring-
kromosomer/ml blod kromosomer/ml blod

1

4
16

64

256

10'

10'

10

10'

10

10

10-

Ungcfärliga antalet inducerade kromesomaberrationer i de små
Q

lymfocyterna i 1 ml blod, innehållande totalt ca 10 kromosomer,

(Dosrcsponskurva i ref 1 har extrapolerats till do lägre doserna.)
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