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SAMMENDRAG

Spektrofotometri og fluorometri er brukt i studier av DNA-skade
indusert av stråling. Metodikken er basert på en forskjell i
kvanteutbyttet

av fluorescens fra fargestoffet

Hoechst 33258 når

det er bundet til henholdsvis dobbelt- og enkelttrådet
Metoden kan brukes til å detektere tradbrudd
c-'j rantgenstråling. Lysbehandling
glioblastomceller

av TMG-1

DNA.

indusert av under 2

humane

farte til DNA-skade ved blå

(Philips 52)

fototerapilamper, mens ingen signifikant økning i tradbrudd
detekteres etter bestråling med granne

(Sylvania

fototerapilamper.

ferte til en

Tilsats av bilirubin

konsentrasjonavhengig

akning i antall tradbrudd

av celler. Økningen var s t a n t

kunne

grann)

etter belysning

ved heye konsentras joner. Ved

lavere konsentrasjoner ble det indusert

flere tradbrudd

i DNA ved

blått lys enn ved grønt lys. Det dannes toksiske og gentoksiske
produkter i bilirubinlasninger

som bestriles i nervar av albumin

fra storfe. Tilsats til celler viste at toksisiteten av
produktene var like stor etter bestråling med blått og grent lys.
Dette kan settes i sammenhr ig med foto-oksydasjon av bilirubin,
som skjer med tllnarmtt

samme hastighet ved klinisk

bilirubinkonsentras]oner.
fototerapilamper

Implika i j o m r

relevante

for valg av

ved behandling av nyfedte blir diskutert. Hvis

den terapeutiske effektiviteten av blitt og grent lys er like
god. vil resultatene her vare et argument
av granne

lamper.

for videre evaluering

SUMMARY

The use of photometric methods in studies of cellular damage
induced bv X-ravs and visible light.

DNA-damage in cells has been studied by use of

spectrophotometry

and fluorometry. The method is based on the differential
fluorescence quantum yield of the f luorochroine Hoechst 33258 when
bound to single and double stranded

DNA respectively.

DNA-damage

by doses of x-rays below 2 Gy was clearly detectable. Blue
light from Philips 52 phototherapy lamps inducted DNA-damage in
human TMG-1 glioblastoma, but no significant
observed

after irradiation with green lamps

effect could be
(Sylvania green). In

the presence of bilirubin

the amount of DNA-damage was

notably at high bilirubin

concentration

formation of long lived

photoproducts that could cause

when added to unirradiated

increased,

and by blue light./ The
toxicity

cells was observed. Under the

conditions used, the toxicity was similar whether blue or green
light was used. It is probable that the photoproducts result

from

photooxidation.

The relevance of the present data is discussed
proposed

use of green light

hyperbilirubinemia.

in phototherapy

of

in light of the
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INNLEDNING

I samarbeid med Helsefysisk avdeling, Rikshospitalet, er det nå
etablert

laboratoriefaciliteter

i to rom som ledd i

samarbeidsavtalen mellom SIS og Rikshospitalet. Laboratoriet er
gradvis blitt utrustet

for å gjere studier av stråleskader i

ulike biologiske systemer og også visse dosimetrifunksjoner. I
denne rapporten vil bruk av fotometriske metoder i studier av
lysinduserte skader i celler bli beskrevet

Innledningsvis

spesielt

grundig.

skal det også nevnes at laboratoriet har konkret

samarbeid med andre om to andre prosjekter hvor

fotometriske

metoder inngår. Sammen med Helsefysisk avdeling drives måling av
striledoser ved bruk av koppersulfat d o s i m e t n

(Fricks). SIS

deltar også i et prosjekt hvor man foretar malinger av graden av
kollagendannelse etter bestråling av tarm.

Bruk av fototerapi ved hyperbilirubinemi hos nyfedte har vart
beskrevet

i SIS-rapport

vitenskapelige artikler
medirbeidere

(Christensen og Reitan
(Christensen

1987). og i Z

19SG. Christensen og

1988). Ett av milene med denne SIS-rapport en er å

beskrive og diskutere de metoder som er tatt i bruk i
fortsettelsen

av dette arbeidet ved SIS' laboratorier pl

Rikshospitalet. Det vil bli presentert
DNA-skader

indusert

innledende data som viser

av Rentgen- og lysbestriling.

Innvirkning av

ulike lysipektra vil bil viet serlig stor oppmerksomhet.

siden

innfering av fototerapilamper med lengre belgelengde kan vare et
aktuelt optimaliseringa!Utak

i fototerapi.

METODE»
Apparatur oa blolonl.k f

t«i/«fm

Den sentrale appiratruran brukt 1 disse studien* ar at «erklnElmer LSSe fluorescensspektrometer

og at Parkin-Elmer

lambda I

4
absorpsjonsspektrofotometer.

Disse apparatene er koblet til en

Copam PC 285 ved bruk av henholdsvis CFS og PECSS software fra
Perkin-Elmer. Cellekulturer er blitt dyrket ved

Inst. for

Patologi på Rikshospitalet. Som modellr.elle ble glioblastomceller
av linjen TMG-1 valgt, hovedsakelig
også med

av praktiske grunner, men

sideblikk til at de er isolert fra en svulst i

nervesystemet. Nervevevet er særlig utsatt ved
bilirubintoksisitet

hos nyfedte. mens eventuelle

senskader

kanskje like godt kan tenkes I ramme andre vev.

Metode for maling av enkelttrådbrudd

i DNA

Denne metoden er vist i fig. 1 og er tilpasset etter Kvam
og baserer seg på at DNA-strengene separeres gradvis
lesning

(Rydberg

(1988)

i alkalisk

1975). TMG-1 cellene ble behandlet med enten

bilirubin el"jr lys (eller eventuelt

røntgen). Etter

behandling

ved 0 C ble cellene utsatt for 0.05 NaOH i 30 min. Dette ferer
til at h y d r o g e n b m d i n g e n e mellom DNA-strengene gradvis brytes. og
man får regioner av DNA som er enkelttrådede.
begynner også på punkter hvor det er brudd
at mengder enkelttrådet

ONA har en sanuienheng med antall

langs ONA-st rengen. Etter en oppviklingstid
fluorescerenda

Oppviklingen

i DNA-strengene. slik

fargestoffet

skader

på 30 min. ble det

Hoechst 33258 tilsatt

sammen med

saltsyre slik at latningen bl* neytral. Deretter bl*
c*ll*l*sning*n

behandlet med ultralyd. Dett* resultert* i *n

blanding av *nk*lttrid*d* og dobb*lttrid*d* 0NA-blt*r
aktuell* l*»ning*n
r*natur*ring.

bl* tiltatt *n d*t*rg*n

Fargattoffat Hoechst 33258 bind** til ONA og

fluorescerar med ulik kvant**/faktlvit*t
bundat

som i d*n

for i hindr*

til enkelt *ll*r dobb*lttrid*t

avhengig om d*t *r

ONA. Fluorescens spektra av

Mo*ch»t 33258 bundat til hennoldsvit *nk*lt og dobb*lttrådet
•r vist 1 fig. 2.

starker* fra dobb*lttrld*t
enkelttrådet

ONA

M»n kan i* av figuren at fluor*tc*nc*n *r
likk* NaOH-b*handl*tI

DNA ann fr*

ONA. En belyst prav* visar fluorescent mellom ditt*

ytt*rpunkt*n*.

i M G l eels treated with BFUiøtf

W»©®
Uftwtidhg in 0.05 N NaOH

Add 0.39 uM HcMcfut 33258 and H O

Sonicate

fleatf fluor»jc*v* tor 3 5 3 m. *m 45* rmt

r>
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Figur 1.

Skisse av den eksperimentelle metoden for måling
av tradbrudd (Kvam 198P).

FtBUT 2.

Fluoraacanl «Ktit»«Jomtpaktra tr» Hoaehat J)25a 1
prevar mad n»nholdivli dobbaltrldat DNA. enhelttrldet
ONA Of lysBahandlat ONA.

PHILIPS TL 2W/M

tt

MW,

sttæuNHE

Figur 3.

Lampaipaktr» «ra grenn og bit fototerapllampa
Imodifiort åttar Hannavik. SIS).

• ««trinna
Callana bla planart 1 bagar 1 lavann og «att ovar fototarapilampene. Lampane var av to typar, antan Sylvania F It I 12 grann
allar »rulip» TI 20 w/52 bli. Spahtrana av diaaa laaipana ar viat
> M g . 3. Irredlenten bla milt vad bruk av fotodloder luOT allar
•hotodyne) og korrigert for dateatoranat tpektrale fel tonnet.
Cellene Ole uttatt for ti N/m blitt lya ellar 32 M/m grant ly».
1

2

7
Dette tilsvarer benholdsvis 0,88 og 0,50 mol kvanter/m
(Einstein/m

2

time

. time).

Fotooksydasjonen av bilirubin ved bestråling ble målt som
reduksjon i absorbans ved 45i> nanometer.

Korreksjon for indre filtereffekt av bilirubin
Siden bilirubinet absorberer ved omkring 450 nanometer hvor
Hoechst 33258 har sin emisjonsbelgelengde. vil økende
konsentrasjoner av bilirubin forårsake en reduksjon i
fluorescensavlesningen. Dette ble korrigert for ved kjente
tilsetninger av bilirubin til cellesuspensjoner. En
korreksjonskurve ble brukt i de forsak hvor heyere
konsentrasjoner av bilirubin ble kombinert med Hoechst-teknikken
(fig. t>.

Mitodidlihuiion
Absorbans er brukt til konsentrasjontbestemmelse gjennom alle de
gjennomferte studier. Oette har lkke medfart noen metodologiske
problemer.
Oa innledende studiane vad bruk av fluorescensmetoden til 1 mile
enkelttrådbrudd 1 ONA har vart opplettande. Metoden inneberer
praktiske fordeler ved at man kan behandle et stort antall prever
på relativt kort tid. Metoden ser ut til I vare pålitelig, og
variasjonane 'ra fortak til forsak ar innan akseptable rammer
variasjonane fre forsak til fortak oi mellom enkeltprever er
sannsynligvis matt influert ev neyaktIgheten i gjennomfåringen av
'orsaket. Neyaktlgheten i pipetteringer og fordelingen av et likt
antall cellar til rtver prava ar dat natt kritiske. Hin vil i
fremtiden gjere at fortak pl I forenkla metoden ytterligare vad I
kombinere den mad et protelnastay for I korrigera for eventuelle
variasjonar i celletall mellom prevene.
•ruk av fluoretcentmetolen for I detektere ONA-skader her vart

e
gjort for skader indusert av ioniserende stråling og fotosensibiliserte reaksjoner indusert ved bilirubin. Det er også
blitt vist (Kvam 1988) at metoden virker bra for skader indusert
av andre fotosensibiliserende stoffer. Antakelig vil metoden
virke for alle typer agens som induserer enkelttrådbrudd.
dobbelttrådbrudd eller alkalilabile punkter i DNA. For å oppnå
et kvantitativt mål for den totale mengde DNA-skader indusert,
ber prevene behandles ved lav temperatur slik at DNA-reparasjon
unngås. Dette kan innebare begrensninger for in vivo bruk og bruk
i narvar av stoffer som krever metabolsk aktivering.
Felsomheten ser ut til å være relativt god for in vitrq forsøk.
Man kan detektere DNA-skader av straledoser ned til noen meget få
Gy med stor sikkerhet. Noen metode for bruk i virkelig
lavdoseproolematikk er det likevel ikke. Det kan her nevnes at vi
har arbeid på gang mud andre fluorescerende stoffer som muligens
kan gi et sterre fluorescensutbytte (eller fosforessensutbytte)
og dermed eke metodens sensitivitet.
Til slutt må det bemerkes at det kan forekomme lasjoner i DNA som
denne metoden ikke kan detektere. DNA-skader etter ultrafiolett
lyt er et eksempol pl slike skadetyper. Man kan ikke vente å se
thymidin dimere og andre fotoprodukter i DNA ved bruk av denne
tluorescentteknikken. DNA-protein addukter og andre typer
kjemiske bindingar til DNA vil ogtl vare vanskelig i detektere.
Antakelig er metoden for lite felsom til å detektere
DNA-trldbrudd som dannes av endonukleaser aktive ved reparasjon
av disse typene skader. Avslutningsvis kan det nevnes at vi er pl
sporet etter tluorescensmetoder som kan supplere med informasjon
om graden av andre typer ONA-skaeer.

INNER FILTER EFFECT O F BILIRUBIN
RELATIVE FLUORESCENCE OF H33258, EX. 353nm, EM. 454 nm.

0.1

Figur

4.

fc2
0J
ABSORBANCE AT 454 nm

Reduksjon i
au

fluorescens

f r a Hoechst

33258 e t t e r

tilsats

bilirubin.

250 KV X-rays

Daa* Myl

'lour J.

•••ultit fra pilot/orsak «iao Rantganbattrllta ca. lar
IJSO xv. 2 mm «II. Naturlig logarttma av
dobr >ltrldfral*t)on fraaiatllt ion funksjon «v «trlladosa.
utikkarhatar ar standardavvik rra J-4 obsarvaajonar.
ounktar utan uttkkarhet ar ailddol av to obsarvasjonar.
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RESULTATER

Innledende forsak med

rantaenstrålino

For å korrelere bruken av denne metoden med tidligere
resultater vedrerende enkelttrådbrudd

publiserte

ble det gjort bestrålings-

forsek med røntgen. Resultatet av disse forsokene var oppleftende
og man oppnådde en god lineær sammenheng mellom den
logaritmen av dobbelttrådfraksjonen

naturlige

og dosen. Dette er vist på

fig. 5. I tillegg var sensiviteten på metoden
man kunne registrere ekt trådbruddsfrekvens

som forventet

siden

allerede ved doser på

under 2 Gy.

Innledende studier av

lvsbeatråling

Effekter av Ivsbestråling

av THG-1

celler

En av problemstillingene var som nevnt å sammenligne effekter av
blått og grønt lys brukt i fototerapi. Cellene ble opplast i
fosfatbufret

saltvann og belyst uten noen som helst

Indre, naturlige krontoforer kan forårsake biologisk

tilsats.
skade. Dette

er vist i fig. 6 hvor sammenhengen mellom lysdose og Hoechst
fluorescens er vist. Det kan trekkas den konklusjonen at blått
lys forårsakar

signifikant

mens ingen signifikant
med grent

senkning i Hoechst-

senkning ble observert

fluorescensen,
etter bestråling

ly* innen praktiske bestrålingstider.

I begge de nevnte

tilfellen* ble cellene bestrålt maksimum 5 timer.

variansen

i fluorescensen vea grent lys. er adskillig

sterre enn

variansen ved blitt lys (fig. 6 ) . Oette ser ut til 1 vare et
gjennomgående trekk 1 vire forsak, og kan tenkes forklart ved at
det granne lyset har en relativt dårlig overlapping med
autorpt)cnsspektret
spesielt

til viktige biologiske kromoforer. Oette er

tydelig 1 forhold til blllrubinspektret

Ise under), ved

et dårlig overlapp vil sml variasjonar l eksperimentelle
kunne gi store variasjonar

forhold

1 rasultatene fr» fortak til fortak.

EFFECTS OF LIGHT ALONE ON CELLS

4

5

UQHT

H33258-FLU0RESCENCE VS. LIGHT DOSE

o

g i»
HI

^ * s

>

1

m oss
c
UJ

i
O

s
s

Figur 6.

0.»

Fluorescens fra Hoechst 33258 i celler belyst ved 0° C
suspenrlert i saltvann uten tilsetninger. Usikkerheter er
standardavvik fra 4-6 observasjoner.

PHOTOBLEACHING OF BIURUBIN
160 uM BR, Bfcalb • 3:1
TYKOFUUK
HUE

«ON

IMHTOOtt

Fiour T.

R«dukt-«"i i •b»orb»n««n av bllirublnlaioingar vad tSO om
I t Snm) uo» fonktjon av lysdoaa.
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Fotoreaks-ioner i narvar av bilirubin
Det ble foretatt et studium av fotooksydasjon eller bleking av
bilirubin ved de to anvendte lampetypene. Bakgrunnen for at
dette studiet ble foretatt, var at man tidligere har observert
fototoksiske effekter kun ved lysdoser som gir en tydelig
fotooksydasjon av bilirubin [Christensen 198S, 1968). I fig. 7 er
absorbansen ved 450 nanometer angitt som funksjon av lysdose. Man
kan ss liten forskjell i fofooksydasjonshastighet ved blått og
grønt lys.
DNA-skaden i celler som har vart belyst i narvar av bilirubin,
var sterkt konsentrasjonsavhengig (fig. 8 ) . Derimot ser det ikke
ut til i vare noen store prinsippielle forskjeller mellom blitt
og grønt lys. Den eneste forskjellen mellom blitt og grønt lys er
at det ble induseret noe DNA-skade ved 10 uM bilirubin nir
cellene var belyst med blatt lys. Ved denne lave konsentrasjonen
mitt man opp i sipass høye lysdoser at økningen i DNA-skade ikke
nødvendigvis kan tilskrives noen bilirubineffekt, men kan ha vart
en effekt kun av lysreaksjoner pi naturlige kromoforer i cellene.
Ved høy konsentrasjon derimot, ble ONA tydelig skadd bide ved
blitt og grønt lys og man kan ikke ut fra de presenterte data
pisti at det ene er mer skadelig enn det andre.
3

I figur 8 er det vist ytterpunkter for konsentrasjoner av
bilirubin. Oen lavett* konsentrasjonen ble valgt som den
minimumskonsentratjon «om ga utslag i pilot for teken». og den
høyest* ligger rundt døn serumkomentra• jon tom barna kan ni før
fotobchandling blir satt i gang (dett* g^eldler fullbirn* barn).
For i studere konsentrasjonsavhengigheten narmere ble en fast
lysdose anvendt ved ulik bilirubinkonsentrasjon. Konklusjonen er
at det foregikk øn gradvis økning i ONA-tkaden mød
konsentrasjonen I figur 3). I fravar av bilirubin kan det
observeres øn minket fraksjon dobbelerldet ONA etter blitt lya. 1
trid med dataene for Hoecntt-fluorescens vist 1 figur 6. Kurvene
l figur 9 «tartar derfor pl ulika nivlar pl grunn av an ran
lyseffekt pl cellene. DNA-skaden akta raskare mad akande
biliruDinkonsentraajon atter blitt lyt ann åttar grant lys.
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DNA damage In cells Irradiated with green light
BHIrublrcalbumln = 3:1
«uMBR

eotMBR

•

Fraction double stranded DNA {r«U

D N A d a m a g a in calls irradiated with blua light
Blllrubln'.albumln «= 3:1

13

10

FiaoHon doubla etrandad DNA (reU

4

f -"»^
\ O

OJ

04

04

0

—»^_^

\*

o~---^o

\
\

°

o

•
'

x\*

ItgnidM*

Figur 8.

ONA akade 1 callar o«ly»c i nmrvmr av bilirubin v«d 0 c
Prakajon dobbalttrldat DNA ar milt ralatlvt til callar
bahancUat mad dan aktualla blllrubinkonaantraijon i
marka.
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Kurvene i figur 9 er tegnet i konsentrasjonsintervallet 0 uM 80 uM. Belysningen av celler med grønt lys i nærvær av ISO uM
bilirubin ga mer variable resultater. I de fleste forsøkene
observerte man en tydelig økning i DNA-skaden etter doser av
grønt lys i området 0,25 - 1,5 E/m . Variabiliteten er som
diskutert over, antakelig forårsaket av små ulikheter i de
eksperimentelle forholdene i ulike forsøk.
Det er tidligere vist av forfatterne (Christensen 1984, 1986) og
av Rosenstein og medarbeidere (1983) at belysning av bilirubin
kan føre til dannelse av langlivede fotoprodukter. Den neste type
forsøk var derfor en sammenligning av toksisiteten til langlivede
fotoprodukter dannet ved henholdsvis blått og grønt lys. Hele
bestralingen ble fullført før den bestrålte bilirubinløsningen
ble tilsatt til cellene. Cellene ble si inkubert ved 4 C i en
time sammen med den bestrålte bilirubinløsning. Resultatene ble
korrigert for indre filtereffekten av bilirubin og eventuelt
mørketoksisitet og er presentert i fig. 10. Utviklingen av
DNA-skade med dosen var i dette tilfellet helt lik ved blått og
grønt lys. Det er også interessant å legge merke til at dannelsen
av ONA-skader viste økende tendens opp til et sted rundt 1 1/2
E/m for deretter å flate ut. Det er fristende å foreslå at dette
kan vare forårsaket av at en stor del (ca. SOZ) av bilirubinet
var foteoksydørt ved den dosen. Effektiv konsentrasjon av
bilirubin var derfor lavere, og det er naturlig å forestille seg
at hastigheten for dannelsen av fotoprodukter ble nedsatt.
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Effects of different concentrations of BR
(0.88 E/sqm, blue or green)
BUIE

+

Bilirubin concentration
(uM, bilirubin : albumin - 3 : 1

figur 9.

variation

1 ONA akadan attar an rait lyadoia vad
o
vad 0 C. Fraktjon

v a n a b a l bllirubinkontantraiJon
dobbaltridat

ONA «r milt ralativt

bilirubin l mark*.

til o l l a r

utan

DNA damage in cells incubated with irradiated BR
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Green light, 160uM BR, BR:alb = 3:1

Fraction double stranded DNA
-j1.0

0M

""
0.(

—'—x. __

—
'i

•
.

0.4

0

1

X

3

Light dosa
KM**

DNA damage in cella incubated with irradiated BR
Blue light, 160uM BR BR:alb = 3:1

Fraction double stranded DNA

to

L
^>r

OJ

a*
•

i

t

•

Light dose

figur 10. Aentokitik affekt av bllirubinleenlnger beitrllt *e«
ulike lytdoser ved 0 C. tetningane ble tilittt cellene
og fjernet etter • tlate ved t c. utlkkerneter er
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DISKUSJON
Lvsinduserte trldbrudd i DNA
Det er klart ut fra de presenterte dataene at f ototerapilamper.
seiv i fravar av bilirubin, kan ha en viss gentoksisk effekt in
vitro. Nar bilirubin er til stede under in vitro forhold, eker
den gentoksiske effekten. Dette trenger nødvendigvis ikke a bety
at fototerapi in uivo er gentoksisk og dermed kan fare til f.eks.
kreftutvikling i huden. Pa den annen side er langtidseffekter av
bilirubin og lys ikke mulig i utelukke fullstendig. Til i
utelukke en langtidseffekt ar dat foretatt altfor fa langtidsstudier.
I dagens situasjon ar det derfor naturlig i foreslå at
oppfelgningsstudier av langtidseffektar blir satt i gang, og at
man ikka for fremtiden bar overdosera bruken av fototerapi, men
bruka dan dar dan ar indisart og mad an vist forsiktighet. Oet
kan vara enskelig at dat innferes at ALARA-prinsipp for
bruk av lys i fototerapi. Dat ar påvist ut fra en rekke kliniske
studiar at fototerapi har sin absolutta barattigelsa. men likevel
ml terapiformen ikke batraktas som fullstandig bivirkningsfri pl
lang sikt far tilstrekkeliga oppfalgingsstudiar eventuelt har
påvist detta. Oa aktuelle bivirkningena slik man kjenner dam i
dag. ar derimot bagatellmessige i forhold til dat terapeutiske
utbyttet.
Oilirubinforsekene viaar ogsl andre ting som gir grunnlag for
oppfelgning i eksperimentelle studiar. Oet er en relativt hay
frekvens av oivltber* trldbrudd vad neye konsentrasjonar av
bilirubin. Oat ar nappa grunnlag for i trakka altfor vidtrekkande
konklusjonar av an saamenligning «ad trtdbruddtfrekvensen for
rentgenstrlling. man an taaaaanllgnlng kan likevel vara pl sin
plass. Typan DNA-skadar ar neit sikkert forskjellig åttar
rentgenstrlling og lysbestrtllng. llkelodea kan ikke Metoden
• Dille melloe> ttkalte alkall-lablle punkter og virkelige
trldbrudd 1 ONA. Oet ar an stor gentoksisk affekt vad H O uM
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bilirubin (fig. 8 og 10) og denne er på samme nivå eller overgår
dataene for 10 Sy rantgenbestriling (fig. 5). Det må imidlertid
tas med i betraktningen at studiene av rantgenbestrålte celler
var de innledende forsøk med metoden. Forsakene ble gjort i ulike
perioder og trenger derfor ikke å være direkte sammenlignbare. En
sammenligning med Kvams arbeid (1988) gir likevel grunn til å
påstå at våre data ikke er mye forskjellige fra det han fant ved
rentgenbestråling av NHIK 3025-celler. Forskjellen synes å være
at Kvam observerte ca. 20- 302 heyere bruddfrekvens enn i våre
pilotforsøk.

Bilirubinate absorps-ionssaektrum og ikiionmnktrum
I fig. 1' er bilirubinets absorpsjonsspektrum vist. Emisjonsspektrene for de to lampetypene (som vist i fig. 3) er også
antydet. Oet kan se ut som et paradoks at bilirubinets
fotoreaks^oner i en del av forsakene er omtrent av samme styrke
ved blått og grant lys. Man ville vantet langt sterkare
reaksjonar vad blått lys sidan dan blå lampen overlappar badre
mad absorpsjonstpektret for bilirubin. På fig. T.t og 10 ar dat
motsatte vist; fotoreaksjonene ar omtrent lika sterke. Oet nar
etternvert blitt klart at man i vurdenngen av detta fenomenet må
ta dan opt i ska -eenetrasjonadybden mad i betraktningen. Oe
latningana som stort tatt ar anvendt i da navnta fortak,
mnenolder 160 uM bilirubin. I fig. 11 at abtorøt^onttpektret av
i .6 uM bilirubin vitt. En omregning av da oppgitte
abiorbantvardiene i fig. 11 antyder at 160 uM bilirubin har en
absorbent på omkring 6 vad *J0 nanometer og omkring 1 vad 500
nanometer, "lllrublnletningen tom er blitt bestrålt, har hatt
dimensjoner av tterrelietorden 1 x 1 cm. Når cellene er til
stede i oilirubinletnlngen (ca. 0.J - I « 10 celler pr.
milliliter), vil dat vara an sterk lytipredmng i latningen. et
ttort flertall av fotonene 1 da aktuelle tpektralomrldene vil
derfor bli absorbert 1 blllrubinlatningen. uansett farga. Oan
anette forskjellen vil vare at at 'grant* foton vil ha en langar
mldlere v*ilengde gjennom latningen far abtorptjonen tkjar. Oette
er for takt antydet pl fig. 11.
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Ved lavere bilirubinkonsentrasjoner ser det ut til at man oppnår
den forventede forskjellen mellom blitt og grant lys (fig. S og
9). Oe eksperimentell* lasningene vil da absorbere en lavere
andel av fotonene ved grant lys. Det mi likevel bemerkes at
konsentrasjoner pa over 160 uM er klinisk relevante.
hvis antagelsen over er riktig, ser det ut til at effektiviteten
av blitt og grant lys mad h*nsyn pi bilirubinoksydasjon ia vivo
•r lik. Det mi har pr*siser*s at kvante-effektiviteten for andre
fotoprosesser kan vare forskjellig (Agati 1989. McDonagh og
medarbeidere 1989). Det kan se ut til at fotoner i oet granne
området fremmer d«n strukturell* isomariteringen av bilirubin.
Oann*ls*n av den strukturell* isomeren lumirubin er sannsynligvis
vesentlig for den terapeutiske effekten av fototerapi.

KONKLUSJON
Det kan konkluder** at blitt lys kan forårsake gentoksisk*
•ff*kt*r i caller. Oen samme konklusjonen kan ikke trekkes tor
grant lys ut fra vir* data. og litteraturen antyder at grant lys
ser ut til å vara mindre gentoksisk i de fleste biologiske
systemer mnn blitt lys. I narvar av bilirubin kan man ikke sa
noen vesentlig* forskjellar mellom fotor*aksjonar pl blitt og
grant lys ved haye og klinisk r*l*vant* bilirubinkonsentrasjonar.
Ved laver* honsentraaJoner av bilirubin nvor don optiske
tettn*t*n av de eksperimentelle laamngene ar mindre, ser man
en forventet starra gentoksisk virkning av blitt i fornold til
grant ly*. Ni r man vidare nar evident for at grant lys kan var*
effektivt i terapien, ar d*t grunn til 1 forfalge tanken om at
fototerapi av nyperbllirubinoai kan gjare* etar optimal vad
langer b*lg*lengde ann dagane bil lysrer. Oet skulla ikke vare
nedvendig t navna nar *t «an ogtl bar gjar* andre
optlmallerlngat Utak f.ak*, bed r ing av do*im*trl*n og oppfelging
ly» gjennom vav he* nyfadte. ar og*l an viktig parameter vad va lg
•v lysfarga. Marmar* studiar av dette er tatt ig*ng.
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