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FORORD

Denne rapporten er et nøyaktig opptrykk av en hovedfagsoppgave
ved Universitetet i Oslo, Fysisk institutt, Avdeling for
Biofysikk. Det eksperimentelle arbeidet ble utført ved Statens
institutt for strålehygiene, Medisinsk seksjon med veiledning
fra forsker Terje Christensen.

Siden innholdet i rapporten ikke er bearbeidet etter
innlevering til Universitetet i Oslo, står innholdet for
forfatterens regning og representerer ikke nødvendigvis
Statens stråleverns syn i alle aktuelle spørsmål.
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SAMMENDRAG
I forbindelse med lysbehandling av nyfødte med
hyperbilirubinemi, blir store lysdoser gitt til barn mens de
har en relativt høy konsentrasjon av bilirubin i de vev som
utsettes for lysstråling. Derfor er det av interesse å studere
cellers reaksjon på kombinasjoner av bilirubin og lys in
vitro. For å kunne velge mest mulig optimal bølgelengde ved
lysbehandling, må mulige uheldige virkninger av lys på celler
trekkes inn som et vurderingskriterium. I dette studiet er
celle-effekter av balgelengder i det blå og grønne området
sammenlignet.
I innledende forsøk ble følgende effekter på celler vist:
Hemming av cellevekst ved heve lysdoser i nærvær av
bilirubin. Celler behandlet med bilirubin i mørke viste
at bilirubin i seg seiv forårsaket veksthemming, og lave
lysdoser opphevet denne mørketoksisiteten av bilirubin,
antakelig ved dannelse av mindre toksiske fotoisomere.
Inaktivering av celler målt ved at celler bestrålt i
nærvær av bilirubin eller inkubert med bestrålte
bilirubinløsninger, mistet evnen til å danne synlige
kolonier i kultur. Det ble også observert at lys alene i
høye doser, i fråvær av bilirubin, kunne forårsake
celleinaktivering.
Trådbrudd i DNA målt ved hjelp av en teknikk som drar
nytte av differensiell fluorescens hos et fluorescerende
fargestoff.
Enkelte av effektene på celler ble studert videre ved bruk av
monokromatisk lysstråling. Det ble vist at både
celleinaktivering og skade på cellenes DNA var større i det
blå området enn i det granne. Foto-oksydasjon av bilirubin
viste samme type bølgelengdeavhengighet, og en kan anta at en
del av de skadelige effektene på cellene oppstår som feige av
fotokjemisk oksydasjon av bilirubin. Det er tegn som tyder på
at det dannes toksiske nedbrytningsprodukter ved bestråling av
bilirubin, og at disse tildels ar langlivede.
Det er ikke klart om celleskader forekommer under fototerapi
av nyfødte. Under enhver omstendighet bør mistanken om
celleskade føra til at det velgas bølgelengder med minimalt
skadelig potensiale uten at det går på bekostning av den
terapeutiske affaktiviteten. Had dagens kunnskap om
virkningsaskanismene bak fototerapi kan man med fordel unnlate
å bruka lys med kortara bølgalengde ann 450 na. Hvis de
toksiske effektane på cellene soa er vist i danne rapporten,
også forakomaer ln vivo, er det grunn til å foreta ncrmere
studiar av omfanget av eventuelle langtidseffekter av
fototerapi.

ABSTRACT
CELL DAMAGE BY BILIRUBIN AND LIGHT
By Torun Granli
The present report is an offprint of a thesis written as a
part of the work to obtain the title Cand. scient. at the
Institute of Physics, University of Oslo. All the experimental
work was done at the Medical section of the National Institute
of Radiation Hygiene with supervision from Dr. Terje
Christensen.
Large doses of light are given to newborns during phototherapy
for hyperbilirubinemia. Tissues containing concentrations of
bilirubin almost in the mH range may be subjected to
irradiation. Therefore it is of interest to study cellular
effects of light and bilirubin on cells. In order to select
the optimal wavelength, possible detrimental effects of light
on cells must be taken into consideration among a number of
other factors. In this study cellular effects of selected
wavelengths of blue-green light are compared.
In a series of preliminary experiments it was attempted to
obtain an overview of the various light effects:
Bilirubin inhibited cell multiplication in the dark. Low
light doses reversed this inhibition almost completely,
while high light doses caused a higher degree of
inhibition than bilirubin in the dark.
The cells lost their ability to form macroscopic colonies
in vitro when they were irradiated in the presence of
bilirubin or were exposed in the dark to bilirubin
solutions that had been pre-exposed to light. Light
between 400 and 530 nm caused a small and somewhat
variable inactivating effect on cells in the absence of
exogenous bilirubin.
Singl* strand breaks or alkali labile sites in the DNA in
irradiated cella were observed by a method taking
advantage of fluorescence from a dye giving different
fluoreacence quantum yield when bound to double stranded
or single stranded ONA respectively.
Some of the effects were studied in «ore detail by tha use of
monochromatic light. It was shown that both the inactivating
affect and tha formation of strand breaks ware larger for blue
than for green light. The wavelength dependence of photooxidation of bilirubin was similar, and one may assume that
soma of the cytotoxicity ia a consequence of bilirubin
oxidation. Some of the photo-oxidation products seem to be
long lived.
It ia not clear whether cellular damage occurs in vivo during
phototherapy of newborns. Since a possibility exists that some
adverse effects are caused by light, ona should choose
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wavelengths where these effects are minimal without loosing
therapeutic efficiency. Todays knowledge of the photochemical
mechanisms of phototherapy, indicates that short waved light
with wavelengths below 450 nm has a low therapeutic effect.
The data in this paper indicate that the cellular damage is
most severe at short wavelengths, and these should be reduced
to a minimum in the spectra of phototherapy lamps. Further
studies of possible side effects of phototherapy should be
made.

FORORD.

Dette er en ekstern hovedoppgave ved Universitetet i Oslo,
Fysisk Institutt, Avdeling for Biofysikk.
Arbeidet ble gjort ved Statens Institutt for Strålehygienes
medisinske seksjon på Rikshospitalet.
Jeg vil takke alle som har vært involvert i arbeidet mitt
med oppgaven. En stor takk til folkene ved seksjonen for hyggelig
arbeidsmiljø, til Ingar for fint faglig samarbeid, til Gunnar og
Eva for fine lunsjforhold. Spesiell takk til Terje Christensen,
som har vært en god veileder på alle vis.
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all hjelp med cellenes viderverdigheter.
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KAPITTEL 1. IMKLEDNING.

Lysbehandling av nyfødte med gulsott er en meget utbredt
behandlingsform. I dag behandles mellom 5 og 10 % av alle som
fodes.
Det er en glidende overgang mellom alvorlige og lettere
tilstander av hyperbilirubinemi. En aweining mellom nytteeffekt
og skadeeffekt bør gjøres for å vurdere om behandling skal settes
inn. Det eksisterer retningslinjer i form av grenseverdier for
bilirubinkonsentrasjonen i blodet til de nyfødte, som brukes som
veiledning ved vurdering av om behandling skal startes.
Det er gjenstand for diskusjon hvordan lysbehandlingen bør
gjennomføres for å optimalisere den terapeutiske virkningen samt
å minimalisere eventuelle skadelige effekter.
I denne forbindelse er det særlig lysets farge eller
bolgelengde som er av betydning. Det har også vært foretatt
undersøkelser av hva som er den optimale irradians for fototerapi
[ 55 I . Det antas at de fleste lyskilder som er i bruk har for
liten irradians, og at det er mye å vinne på enkle tiltak for å
oke irradiansen på behandlingsstedet I 4 ] .
Muligheten for å bruke intermitterende fototerapi, det vil
si at behandl ingen brekkes opp i intervaller med innlagte pausar,
har også blitt undersøkt. Total bestrålingstid kan dermed minxes,
og det har v«rt rapportert at den terapeutiske virkningen er like
god som ved kontinuerlig behandling I 28 ) .
Utfra strålehygieniske prinsipper er det viktig å ikke
utsette pasienten, i dette tilfelle den nyfødte, for unødig
stråling. I folge ALARA-prinsippet
(As Low As Reasonably
Achlevabla) skal dosen holder si lav som mulig, og det gjelder
her som for andra typar stråling.
Salv om synlig lys oppfattas å vera forbundat mad relativt
få og lita alvorlig» skadaaffektar, har dat motsatte vert
rapportart av flara forskar». Man har kunnat observera negative
affektar på molekylart nivå soa felga av bilirubin og lys
! 10, 13, 24, 49, 53 I .
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Det har også vært rapportert at blått lys alene uten at
bilirubin er tilstede, kan medføre forandringer i arvestoffet i
celler I 49 ] .
For å kunne si noe om hvilken del av spekteret som
forarsaker mest celleskade, har det vært gjort mere spesifikke
undersokelser av ulike balgelengder av synlig lys både i nærvær
av bilirubin og uten bilirubin [ 12, 44, 48, 51 ] .
På grunn av de rapporterte skadeeffektene in vitro er det
grunn til å legge vekt på å bruke det optimale bølgelengdeområdet
i fototerapi.
I dette studiet var målsetningen å undersøke celleskade
forårsaket av bilirubin og lys i ulike deler av spekteret i det
blå og granne området. Det var ønskelig å bruke lys med definerte
balgelengder for å se på deres relative potensiale for å danne
celleskader sammen med Dilirubin. Bølgelengdene som ble valgt var
410 nm, 450 nm, 490 nm og 530 nm, altså lys fra grensen til UVA
til klart blått, sjøgrønt og klart grønt lys.
Det ble gjort studier av overlevelsen til celler når de ble
utsatt for relevante konsentrasjoner av bilirubin og de ulike
bølgelengdpne av lys. Videre ble det gjort studier av trådbrudd
i DNA ved fluence der noen celler inaktiveres, men der mange
celler likevel kan overleve. Fluence er antall mol fotoner pr.
areal som faller inn på objektet som bestrales.
Dannelsen av fotoisomere av bilirubin og bilirubinets
fotooksydasjon ble også studert.
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KAPITTEL 2. BRKGRPNNSSTOFF.

2.1. Bilirubin og hvperbllirubinemi.
Bilirubin er et lineært tetrapyroll som er nesten symmetrisk
om det
sentrale
karbonatomet.
Molekylet
består . av to
pyrrometenoner, og hver av dem representerer en absorberende
enhet, en kromofor. Strukturen til molekylet i planet er vist i
figur 1.

HOOC

COOH

Figur 1: Bilirubin IXQ. Struktur i planet.
I den tredimensjonale strukturen boyer molekylet seg i en
vinkel, der molekylets polare grupper (-C0OH, -NH', -C=0) vendes
sammen innover i molekylet, som blir stabilisert med 6
hydrogenbindinger. Dette er vist i figur 2.
Molekylet kan eksistere som to ulike stereoisomere, der den
ene har P-helicitet, og den andre har M-helicitet. Forskjellen
mellom dem bester i en dreining om det sentrale karbonatomet, C
1 1 1 . Sa figur 1.
Bilirubin IXo ar «t nedbrytningsprodukt fra de røde
bl odl«gemene. Hemoglobin spaltes i en porfin-del og en globin-del
t milten. Porfin-delen oksideras vidare til det granne pigmentet
billverdin som igjen gir opphav til bilirubin IXo.
IX symboliseret at stoffet er avledat fra protoporfyrin IX,
l0

4

Figur 2: Bilirubin i sin tredimensjonale form [21 ] .
Hydrogenbindingene mellom de polare gruppene gir en vinkel
mellom de to halvdelene av bilirubinmolekylet på ca. 100° [ 1 ] .

Figur 3: Strukturen til de tre viktigste pigmentene i
nedbrytning av heme fra de røde blodlegemene: (fra venstre)
heme, biliverdin og bilirubin IXa. M: metyl, P: propionsyre. V:
vinyl. I 27 J .
og a forteller at porfinringen er åpnet ved a-karbonet.
Strukturen til heme, biliverdin og bilirubin IXa er vist i
figur 3.
Bilirubin er nesten uleselig i vann ved fysiologisk pH, og
utskilling gjeres mulig ved konjugering av stoffet i leveren.
Leverenzymet
bilirubin-UDP-glukoronyltransferase
omdanner
bilirubin til vannleselige mono- og diglukoronider. Dette skjer
pi det endoplasmatiske retikulum i hepatocyttene der enzymet er
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et membranprotein med site aktive sete på lumensiden av det
endoplasmatiske retikulum [ 27 ) .
Hyperbilirubinemi hos nyfødte er en tilstand av forhøyet
konsentrasjon av det gulrøde gallepigmentet bilirubin i blodet.
Fysiologisk gulsott, som er en annen betegnelse på sykdommen,
oppstår i de nærmeste dagene etter fødselen. Hos de fleste barn
blir ikke bilirubinnivået faretruende nøyt, men så mange som
1-10 % av alle som fødes blir behandlet 1 11 ] . Det vil si at
mellom 500 og 5000 barn behandles hvert år her i landet.
Antakeligvis er tallet stigende på grunn av at stadig flere for
tidlig fødte blir behandlet, og etter nyere opplysninger
behandles for tiden 5-10 % av alle fødte.
Tilstanden forårsakes av flere faktorer. Før fødselen tar
moren seg av ekskresjonen
av gallepigmentet.
Bilirubin
diffunderer over placentabarrieren og konjugeres i morens lever.
Dersom det dannes noe konjugert bilirubin i fosteret, vil dette
bli hydrolysert ved hjelp av enzymet Ø-glucoronidase [ 21 ] .
Ved fødselen må barnet brått seiv overta konjugering og
ekskresjon av bilirubin. Aktiviteten til j3-glucoronidase må
stoppes. Det oppstår et problem hvis levercellene hos barnet ikke
ennå er fullstendig utviklet. Konjugering i leveren skjer da ikke
effektivt nok, og resultatet er en opphopning av ukonjugert
bilirubin i blodbanen. Nivået er som regel på topp 3-4 dager
etter fødselen, for så å synke gradvis.
Problemet er størst for for tidlig fødte barn, men en viss
økning i bilirubinkonsentrasjonen kan oppstå i alle grupper av
nyfødte.
En annen faktor er at de røde blodlegemene dannes og brytes
ned raskere hos nyfødte enn hos eldre individer. Dette gir også
et tillegg til total mengde bilirubin i omløp. Hvis barnet har
en hemolytisk sykdom, vil dette oke behovet for behandling.
Det er normalt at bilirubinkonsentrasjonen øker de første
levedøgnene, og hos de fleste vil gulfargen forsvinne av seg seiv
når enzymaktiviteten i leveren tar seg opp. Hvis bilirubinnivået
overskrider en viss konsentrasjon, mi man behandle tilstanden.
Det eksisterer retningslinjer for når fototerapi bør settes inn.
Grenseverdien for bilirubinkonsentrasjon varierer, avhengig av
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fødselsvekt, fra 150 >iM til 300 /iM I 11 1 . Bare ved svært høye
bilirubinkonsentrasjoner (over 360 pH for fullbarne) blir det
nødvendig å foreta utskiftingstranfusjon. Det vil si at man
skifter ut hele eller deler av barnets blodvolum med blod fra
blodgivere.

2.2. Kierneicterus.
Bilirubin fraktes rundt i blodbanen hovedsakelig bundet til
blodproteinet albumin. Ved høye konsentrasjoner av bilirubin
overskrides bindingskapasiteten, og bilirubin vil eksistere i fri
form. Det er ubundet bilirubin som kan passere blodhjernebarrieren og forårsake hjerneskade.
Blod-hjernebarrieren er antatt å være mer permeabel for
bilirubin hos nyfødte enn eldre personer (56 ] . Bilirubin
forårsaker en gulfarging av basalgangliene i hjernevev, og det
oppstår en tilstand som kalles kjerneicterus. Tilstedeværelse av
bilirubin i hjernevev kan gi permanent hjerneskade som cerebral
parese, eller det kan i ekstreme fall være dødbr: ngende ( 6 ) .
Andre forhold kan disponere for utvikling av kjerneicterus
også ved relativt lave konsentrasjoner av bilirubin. Ved acidose
øker faren på grunn av at bilirubin fraktes mer effektivt over
biologiske membraner ved lavere pH. Dersom barnet får
medikamenter som konkurrerer med bilirubin om binding til
albumin, vil en større andel av det totale bilirubin eksistere
i fri form, og faren for kjerneicterus øker.
Man vet lite om muligheten for at også små konsentrasjoner
som ikke fører til kjerneicterus, kan gi uheldige effekter på
hjernevevet. Det har blitt hevdet at også små forhøyelser i
nivået kan medføre nevrologisk skade som forstyrrer den kognitive
utviklingen I 21 ) .
2.2.1. Toksisitet «v bilirubin.
Bilirubin kan virke cytotoksisk ved lave konsentrasjoner,
fordi det er svart lipofilt. Det kan dermed lett trenge inn i

plamamembranen og andre membraner.
Det finnes ulike teorier for hvordan bilirubin fester seg
til og transporteres over biologiske membraner. Det finnes ingen
entydig modell for mekanismen.
En modell skisserer at den lave løseligheten til bilirubin
forårsaker aggregater av bilirubin som kan feste seg i apolare
områder av membraner og gi gulfarging av celler. Man mener at
bilirubin også kan feste seg til spesifikke fosfolipider i
membraner, som molekylet har stor affinitet for I 7 ] .
En annen modell for hvordan transport over membraner skjer,
er skissert i figur 4. Det negative ionet av bilirubin tar opp
to hydrogenatomer på yttersiden av lipiddobbeltlaget og loser seg
i membranen i syreform. På innsiden av membranen kan to hydrogen
avgis.

H* H*

H'-^^.

IT

fififi g tfiffi"f f f i
I

ssnsss"

I <,

PLASMA

2 H PLASMA
! MEMBRAN

fUi
H*

&
CYTOPLASMA

Figur *: Foreslått modell for transport av bilirubin over
biologiske
membraner.
Bilirubin-dianion
tar
opp
to
hydrogenatomer og loser seg i membranen i sin lipofile
syreform. I 63 I .
Effekten er svjert avhengig av pH, fordi hvis pH synker, vil
flere bilirubinmolekyler kunne passere membranen.
Inne i cella kan bilirubinet fraktes rundt bundet til et
lite protein som kalles "small binding protein". Celler som er
viktige for ekskresjon av bilirubin: lever-, nyre- og tarmceller,
har serlig mye av dette proteinet i cytosol I 27 ] .
Han mener at bilirubin virker toksisk på mange mater.
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For det første kan plasmamembranen skades. Det har blitt vist at
membranproteiner loses opp i det utenforliggende medium i nærvær
av bilirubin. Stoffet kan også hemme respirasjonen ved å frikoble
oksidativ
fosforylering
i
mitokondriene,
slik
at
elektrontransport blir inhibert [ 16 I .
Bilirubin kan transporteres ved fri diffusjon gjennom
lipidmembraner (vist på liposomer), og diffusjonen er avhengig
av
relativ
intern
og
ekstern
albuminpool.
Videre
er
lipidsammensetningen i membranen av betydning. Hvis andelen av
kolesterol oker, vil assosiasjonskonstanten mellom membran og
bilirubin oke. I denne modellen fordeles bilirubin mellom indre
og ytre albuminpool og membranen seiv I 25 1 .

2.3. Bilirubinets transport OCT fordeling i kroppen.
Bilirubin fraktes hovedsakelig rundt i blodbanen bundet til
albumin, men også andre blodkomponenter kan binde bilirubin, bare
mye svakere- Albumin er et blodprotein som er 100 ganger tyngre
enn bilirubin, og det har ulike bindingssteder for bilirubin.
En modell for albuminmolekylet der det binder to
bilirubinmolekyler, er vist i figur 5. Man mener at det finnes
en type bindingssted som har høy affinitet for bilirubin og to
andre som binder bilirubin mye svakere I 27 1 .
Andre stoffer konkurrerer med bilirubin om bindingen til
albumin, og de kan føre til at bilirubin fjernes fra albuminet,
blant annet virker noen typer legemidler på den^e måten, f. eks.
sulfonamides Den absolutte konsentrasjonen av bilirubin i plasma
er ikke nødvendigvis en god indikator på om nivået er faretruende
høyt. Hvis albuminets affinitet av en eller annen grunn er
nedsatt, vil det vere en større andel fritt bilirubin som kan
diffundere ut i vevene.
Graden av gulfarge på hudene har vert foreslått som et bedre
mål for ' 'erneskadefaren. Målingene gjeres med et "jaundice
meter" son festes på huden I 31 I .
Man kan se på bilirubinfordelingen som et dynamisk system
der bilirubinet fordeler seg mellom blod, lever og hud.

Bilirubm

B

Figur 5: Foreslått modell for albuminmolekylst. Albumin er
skravert, og de to distale enhetene b>'=;r hvert sitt
bilirubinmolekyl. Den sentrale enheten til albumin kan binde
fettsyrer. I 26 I .
Bilirubin bundet til albumin kan diffundere ut i vevet. En teori
går ut på at det finnes spesifikke reseptorer på cellemembranen
for bilirubin-albuminkomplekset. Når komplekset fester seg til
reseptoren, minker albuminets affinitet for bilirubin, og mengd?n
fritt bilirubin utenfor membranen eker. Dette kan diffundere over
membranen til cytosol.
En undersekelse med synaptosomal plasmamembran viste at
bilirubin danner et elektrostatisk kompleks med en polar
hodegruppe pi ytterslden av plasmamembranen hvorpi bilirubin
inkapsles i en hydrofob kjerne i membranen. Det ble også vist at
membran fra nyfødt* rottar hadde høyere affinitet for bilirubin
•nn tilsvarande membran fra voksne dyr. Han antok at forskjellen
skyldtes den ulike andel av kolesterol I 59 I .
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Sfingomyelin og fosfatidylcholin var de membrankomponentene som
kunne binde bilirubin mest effektivt.

2.4.

Bilirubinets fotokiemi.

Bilirubin absorberer maksimalt omkring 450 nm, avhengig av
sine
omgivelser.
Absorpsjonsspekteret
for
bilirubin
i
standardlosning (se kap. 3.2) er vist i figur 6.

.328B
8.2483
A
B.168B

368.8

3S8.8

458.8

588.8

558.6

688.8

658.6

788.8

m
figur 6: Absorpsjonsspekteret for bilirubin. Spekteret er tatt
av bilirubin i standardlosning (se kap. 3.2.) med celler
tilstede fortynnet 20 ganger i PBS til et.. 8 (iM bilirubin.
Nar et foton absorberes og bilirubin eksiteres, kan dette
f i ulike utfall. Fluorescens er en mulig overgang f ra første
eksiterte singlatt til grunntilstanden. Foruten dette er mange
strilingaleaa overgangar mulige. Se figur 7, som viser et
foranklat
Jablonaki-diagraa
for
noen
av
overgangane
i
bilirubinmolakylet. Energien kan overføres til et annet molekyl
(quenching), dat kan akja an vibrasjonen relaksasjon mad varme
som resultat, bilirubin kan isomerisaras aller spaltes opp 1
mindre dalar vad fotookaidasjon.
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2.4.1. Relaksasion som involverer stråling.
Ved romtemperatur spiller fluorescens bare en underordnet
rolle for den totale deaktiveringen av bilirubin. Kvanteutbyttet
er da 4 =0, 001. Bilirubin var løst i CHClj, som har lav
viskositet [ i l . Ved lavere temperatur og stivere omgivelser vil
kvanteutbyttet eke. Albuminbinding vil også oke verdien.
Observert fluorescens var maksimal ved 525 nm [ 1 1 .
fluor

Fosforescens fra bilirubin har ikke blitt observert seiv ved
lave temperaturer i stive omgivelser [ i l .

Figur 7: Forenklet Jablonski-diagram for bilirubin viser noen
mulige overgangar i molakylet. Foaforascens fra T. til S. har
ikke blitt detektert (oaskrevet etter I 26 1 ) .

a .4.a. gtrållnaalaaa overgangar.
For bilirubin ar sannsynligheten aterst for at deaktivering
skjer via strilingslese overgangar.
Intersyste» crossing (ISC) fra ferste singlet til forsto

III

i ^ l l

.
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-

—

-
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triplet har et kvanteutbytte som er mindre enn 0,005 og er derfor
relativt uviktig 1 1 1 .
Internal conversion (IC) er vibrasjonen relaksasjon fra en
eksitert
tilstand
til
en
lavere
tilstand
med
samme
resultantspinn. IC og fotokjemiske reaksjoner utgjor de viktigste
deaktiveringsveiene for bilirubin. Bilirubin kan isomeriseres,
spaltes opp i mindre bestanddeler, eller det kan skje en
energioverforing som kan modifisere andre stoffer (guenching).

2.4.3. Isomerisering.
Når det gjelder den terapeutiske effekten av lyset, er det
omdannelsen av bilirubin til mindre toksiske og mer vannloselige
stoffer man interesserer seg for.
Det dannes to grupper av isomere, de geometriske og de
strukturelle. Man betegner det opprinnelige bilirubinet som
ZZ-bilirubin, der Z står for zusammen og henspeiler på at de to
ytterste pyrrollringene er i sin opprinnelige orientering, og de
polare gruppene tr bundet sammen ved hydrogenbindinger son vist
i figur 2.
Når molekylet eksiteres, kan man fé dannet en geometrisk
isomer ved at hydrogenbindingene brytes, og en av de ytterste
pyrrollringene foretar en 180 graders dreining i forhold til
resten av molekylet. Dette gir opphav til 4E, 15z-bilirubin dersom
dreiningen skjer om dobbeltbindingen i karbon-4-posisjon. E står
for det tyske ordet "entgegen", som betyr motsatt.
Hvis dreiningen skjer i C-15-posisjonen, gir dette
4Z, 15E-bilirubin.
Bida ZE-bilirubin
og
EZ-bilirubin
kan
isomeriseres vidare til 4E,15E-bilirubin. Alle overgangane er
reversible bida fotokjemisk og tarnlsk. Sa figur 8, dar de mulige
geometriske isoaerene ar vist.
Binding til albualn vil
til an viss grad virke
stabiliserande pa E-isomerena. Ved foto-ekvilibriun eksisterer
det en blanding ned faste andeler av de tre geoaetrisko
lsomarena.

JNTi -«E.5VN-15Z

X \ "

J

^

SVH-DZ.ANTI-15E

*NT I -i*£ . A.*fT I - 15€

Figur 8: Geometrisk isomeriseritig av bilirubin IXa (overst) .
Reaksjonene er reversible, og ved fotoekvilibrium er det en
fast andel av hver isomer 1 26 I .
Det er en viss sannsynlighet for at resultatet av
eksitasjonen blir en fotosyklisasjon til den strukturelle
isomeren lumirubin. Se figur 9, der strukturen i planet er vist.
Den dannes ved at endo-vinyl-gruppa i posisjon 3 danner en ekstra
ringstruktur til posisjon 7 samtidig som det skjer en dreining
om posisjon 4. Denne prosessen er ikke reversibel.
Det er ikke klart hvorvidt lumirubin dannes direkte fra
ZZ-bilirubin i en ett-foton-prosess, eller om dannelsen skjer i
en to-foton-prosess via den geometriske isomeren EZ-bilirubin.
Se figur 10, som viser en skisse av de mulige prosessene.
Ennevar og Oresing har rapportart at kvanteutbyttet for
lumirubin da ranframstilt EZ-lsomer ble bestrålt i ncrvcr av
humant serum albumin, var 0,12 og 0,19 ved henholdsvls 450 og
510 nm.

HODC

COOH

Figur 9: Strukturen til lumirubin. Venstre side av molekylet
har fått dannet en ekstra ringstruktur mellom endo-vinylgruppen og C -atomet i ZZ-bilirubin.
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ZE-BILIRUBIN
LUMIRUBIN -*.

ZZ-BILIRUBIN
\
EZ-BILIRUBIN

Figur 10: Oannelsen av lumirubin er irreversibel, og det er
uvisst om den bare dannes ved en to-foton-prosess via EZisomer, eller om den også kan dannes direkte fra ZZ-bilirubin.
Ved
a sammenlikne
med
tidligere
undersøkelser
av
kvanteutbyttet for lumirubin fra ZZ-bilirubin I 39 I , konkluderte
de ned at verdien de fant var hey nok til at to-foton-prossessen
kunne vare den «neste veien til lumirubindannelse I 23 I .

2.4.4. rotookaidaaion.
Dan første fotokjemiske reaksjonen i bilirubin soa ble
oppdaget, var fotookaldaejon, soa Innebarar an oppspalting til
mono- og dipyrroller 1 narvar a<- oksygen. Produktane er
vannløsaliga oq farqelesa, oq det M e lenge antatt at dette var
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reaksjonen som ga den terapeutiske effekt I 38 ] .
Senere har det vist seg at denne reaksjonen har et svært
lite kvanteutbytte. For hver gang et molekyl fotooksyderes, vil
130 molekyler isomeriseres 1 52 ] . En slik reaksjon vil omfatte
dannelse av bilirubin i triplettilstanden og senere reaksjon med
oksygen. Kvanteutbyttet for triplet bilirubin er som nevnt lavt,
og fotooksydasjon blir følgelig lite sannsynlig.

2.4.S. Eksitonkoblina i bilirubin.
Bilirubinets fotokjemi kan anskueliggjores ved hjelp av
potensialkurver for grunntilstanden og det første eksiterte
nivået. Se figur 11, som viser dobbelminimumskurven for
bilirubin.

J0.H

| tt.ltZ

,*» (,« |
'2.137

Figur 11: Anskua1iggjar1ng av akaltonkobling i bilirubinots
fotokjemi ( i l . Eksltasjon til hoya vibrasjonalla nivåar (1)
gtr at dalokalisort ak»i ton, «ans aksltasjon til lava niv&or
(1) gir «t lokaliacrt akaiton.
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Siden bilirubin består av to kromoforer, tenker man seg en
eksitonkobling mellom de to kromoforene, som ikke er helt like.
Man foreslo en slik modell på grunnlag av at bilirubin viste en
bolgelengdeavhengig fotokjemi. Dette vil si at kvanteutbyttet for
en fotokjemisk prosess ikke er lik ved alle bolgelengder. For
eksempel er ikke kvanteutbyttet for dannelse av lumirubin fra
EZ-bilirubin det samme ved 450 nm og 510 nm I 23 1 .
De to pyrrometenon-halvdelene som utgjor de to kromoforene,
danner en vinkel på ca. 100 grader mellom seg 1 1 1 . Elektronisk
kobling mellom dem medfører en splitting i energinivået som kan
beregnes ved perturbasjonsteori. Det ene nivået blir hayere enn
det opprinnelige monokromofor-nivået, og det andre ligger lavere.
De to nivåene er representert ved de to potensialkurvene på
figur 11. Energinivåene svarer til de to eksitonene, og de
lokaliseres der. Representert ved en potensialkurve gir dette en
dobbelminimumskurve.
Agati og Fusi har utfra kunnskap om bilirubinets fotokjemi
gjort antagelsen at det hoyeste nivået svarer til "venstre" del
av molekylet, den delen som gir opphav til EZ-bilirubin dersom
den isoineriseres. Det laveste nivået antas å tilsvare delen som
gir opphav til ZE-bilirubin 1 1 1 .
Dette kan forklare hvorfor det er mer ZE- enn EZ-isomer ved
futoekvilibrium, det vil si når andelene av de ulike geometriske
isomero har stilL seg inn pi en fast mengde. Ved eksitasjor til
hoyere vibrasjonelle nivåer (kort bolgelengde, 1 på figur 11.)
vil oksitonet vere delokalisert pi da koblede molekylhalvdelene.
Ved vibrasjonen relaksaajon vil sannsynligheten for at eksitonet
vil tilhøra dat lavaata nivået vere «torst, og dette gir størst
sannsynlIghet for ZE-iaoaar.
Vad akaitasjon til lavere vibrasjonelle nivåer (lengre
bolgelengde. 2 pi figur 11.) vil regioaelektiviteten minke som
folga av at akaitonet er lokalisert til en av de to halvdelene.
Dette forklarer regioaelektiviteten når bilirubin isoneriseres
og dermed ege* bilirubinate belgelengdeavhenglga fotokjeni.
Når bilirubin er bundet til albumin, antar man at vinkelen
mellom kromoforene, og dermed ogaå ekaitonkoblingen, forandres
på en slik nata at det eker regioaelektiviteten I 23 I .
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Det vil si at ZE isomeren dannes i storre mengder enn EZ ved
fotoekvilibrium.
Videre antas det at fettsyrer som binder seg til albumin
samtidig vil modifisere vinkelen mpli-rm de to kromoforene ipotsatt
vei av det som er omtalt over, slik at regioselektiviteten
minker, og kvanteutbyttet for dannelse av EZ-bilirubin og
lumirubin oker tilsvarende I 34 I .
Dannelsen av lumirubin er også stereospesifikk. Det vil si
at det dannes mest av den ene stereoisomeren av lumirubin. Disse
to stereoisomerene av lumirubin har ulik helicitet på samtee måte
son det opprinnelige ZZ-bilirubin kan eksistere i to utgåver,
enten med P- eller M-helicitet. De to stereoisomerene er like med
.nntak av at de blir speilbilder av hverandre i den
tredimensjonale framstilling av lumirubinmolekylet. Ulikheten
består i en dreining om det sentrale karbonatomet, C
(Se figur 9, som viser strukturen til lumirubin.) [ 36 ] .
10

Det har vært vist at humant serumalbumin foretrekker å binde
seg til den ene stereoisomeren av ZZ-bilirubin, mens bovint
serumalbumin binder seg oftere til den andre stereoisomeren
l 37 l . Bindingen til albumin kan være grunnen til at
stereoisomerene dannes i ulike mengder.

2.S. Fototerapi.
Siden 19S6 har man visst at lys har an fordelaktig virkning
på gulsott hos nyfedte. Dette ble oppdaget ved en tilfeldighet,
fordi en sykepleier la merke til at barn som li nærmest vinduet
syntes å bli mindre gule i huden enn de andre I 17 I .
Barna som behandlas leggas på en madrass under en lyskilde.
Lyskildan bastår oftast av et stativ med 4-8 fluorescercnde
lysstoffrør. Oa utstyres ned øyebaskyttelse for å unngå skader
på netthinnan son følg* av dat ir.tensa lyset. Tidan for
behandling ar varierande ettersom hvor alvorlig tilstanden til
barnet er, fra noan tinar til flara døgn.
Man kan latt forestille sag hvilkan forbadring overgangen
til fototerapi r«presentarta, sidan bahandlingen son bl* brukt

tidligere var utskiftingstransfusjon. Barnas blod skiftes da ut
med blod f ra blodgivere, og dette innebærer stor risiko for
barnet. I dag er det bare svært sjelden nødvendig å utføre.
Mange forskjellige typer lysrør med ulik irradians og
bølgelengdefordeling er i bruk. Det finnes i dag ingen
standardisering av utstyret som brukes i behandlingen.
Det vanligste er å bruke lysrør med hovedtyngden av energien
i det blå området av spekteret, men også hvite dagslysrør brukes
mye. En undersøkelse av lampetypene på noen sykehus i Sør- og
øst-Norge viste at både lampespekter og irradians varierte mye
( 15 I .
Det har vært gjort mange undersøkelser for å finne ut
hvilken av fotoisomerene som er viktigst for å senke
bilirubinnivået i serum. En nyere undersøkelse viste at seiv om
det under fototerapi er høyere konsentrasjon av geometrisk isomer
i blodet (15-20 % av totalt bilirubin) enn av strukturell isomer
(2-6 % av totalt bilirubin) , trenger ikke dette å bety at de
geometriske er de viktigste isomerene.
En viktigere faktor er utskillingshastigheten til stoffene.
De skilles hovedsakelig ut via gallen men også via urin.
Undersøkelsen viste at ZE-bilirubin med sin halveringstid
i kroppen på 15 timer, ikke alene kan forårsake den observerte
nedgang i serumbilirubin. Halveringstiden til lumirubin, som var
mindre enn 2 timer, gjør at denne isomeren antageligvis er
viktigere for den terapeutiske effekt [ 22 ) .
Seiv om det ved fotoekvilibrium bare er lite EZ-isomer
tilstede, har albumin lavere affinitet for denne enn for ZEisomer. Dette kan medvirke til større opptak i lever av EZbili rubin, fordi den ikke bremses av HSA i så stor grad I 2 3 ) .
Dc- gjøres undersøkelser for a kartlegge den optimale
bølgelengden og irradiansen for fototerapien, og man ønsker å eke
dannelsen av lumirubin. Dette kan gjeres på grunnlag av hva man
vet om bilirubinets fotokjemi, hudens optiske egenskaper,
utskillelsesforhold i kroppen og eventuelle skadeeffekter.
Bruk av grønt lys ble første gang foreslått i 1983 I 60 I .
Det grønne lyset kan vere like bra som eller bedre enn det
tradisjonelle blå lyset med tanke på å optimalisere
k
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dannelsen av lumirubin.
Det har vært foreslått å forbedre effekten av fototerapi ved
å gi et stoff i tillegg som minker nedbrytningen av hemoglobin
til bilirubin, ved at det inhiberer enzymet hemeoksygenase.
Sink- og tinn-protoporfyrin har imidlertxd vist seg i en
undersokelse å virke fotosensibiliserende in vitro, ved at de gir
DNA-trådbrudd ved bestråling [ 8 ] .

2.5.1. optimalisering av terapeutisk virknina.
Hvis man onsker å optimalisere dannelsen av lumirubin,
er det viktig å kunne bestemme et aksjonsspekter for dannelsen.
Dette har vært forsøkt gjort av flere forskere.
En italiensk gruppe har gjort en undersokelse av
aksjonsspekteret der de også tar hensyn til hudens optiske
egenskaper ved ulike bølgelengder I 2 ] . De tar utgangspunkt i at
aksjonsspekteret er uttrykt ved:

*L8

X

£

ZZ

X

C

ZZ

der « er kvanteutbyttet for dannelse av lumirubin fra ZZbilirubin, t er ekstinksjonskoeffisienten for bilirubin og c„
er konsentrasjonen til ZZ-bilirubin ved fotoekvilibrium. Det er
altså ikke bare bilirubinets ekstinksjon som er avgjorende for
hva som er det antatt beste bølgelengdeområdet for dannelse av
lumirubin.
lR
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Det har vist seg at kvanteutbyttet for dannelse av lumirubin
fra ZZ-bilirubin er bolgelengdeavhengig. Det samme gjelder for
konsentrasjonen av ZZ-bilirubin ved fotoekvilibrium.
Disse
to
faktorene
gjer
at
aksjonsspekteret
for
lumirubindannelse in vitro blir grennforskjevet relativt til
bilirubinets absorpsjonsspektrum. Agati og medarbeide re beregnet
in vltro-aksjonsspekterets maksimum til ca. 480 nm.
For A komme fram til et aksjonsspekt«r som tar hensyn til
hudens optiske egenskaper, brukar da en mangelagsmodell for hud.
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Resultatet gir et aksjonsspektrum som er enda mer gronnforskjøvet
med maksimum ved 49 0 nm.
Det er ikke tatt hensyn til effekt av fettsyrer som vil
binde seg til albuminet in vivo. Effekten av dette ville vært en
ytterligere forskyving mot grønt.
Det har blitt gjort studier av hva som skjer med fotokjemien
til bilirubin-HSA-komplekset når fettsyrer binder seg til HSA
[34 1 . Man observerte at lumirubindannelsen okte når det ble
tilsatt lange fettsyrer (karbonkjede med 10 karboner eller mer).
Lumirubindannelsen okte .ved tilsats av opptil 5 enheter fettsyre
pr. enhet albumin. In vivo er andelen av fettsyrer
0,5-3,0 relativt til albumin. Man antar at effekten kan forklares
på bakgrunn av at bindingen mellom bilirubin og HSA endres når
fettsyrer bindes samtidig, slik at vinkelen mellom de koblede
kromoforene i bilirubin oker. Denne endringen medforer at
maksimum i absorpsjonsspekteret vil få et skift mot lengre
bolgelengder, og kvanteutbyttet for dannelse av lumirubin oker.
Det ble også observert hyperkromisitet under disse
forholdene, som betyr at absorpsjonsstyrken til molekylet oker
ved maksimun.
En annen problemstilling som ikke har blitt gitt så mye
oppmerksomhet, er optimalisering av irradiansen som brukes i
fototerapi. For utskilling av geometriske isomere er ikke
irradiansen så viktig, fordi dannelsesreaksjonen er reversibel,
og det vil raskt stille seg inn et fotoekvilibrium.
Dannelsen av lumirubin derimot er irreversibel, og okning
i irradians eker dannelseshastigheten til lumirubin.
Tan har gjort en studie som viser at nedgang i bilirubin er
proporsjonal ned irradians inntil en metning inntreffer, da
videre okning ikke gir bedre resultater. Denne metningen
inntreffer ved en irradians pi ca. 2 mW/cm (72 kJ/m h) for
blitt lys [ 55 I .
2

J
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2.5.2. Optiske forhold i huden.
Huden består av tre lag: det øverste hornlaget (stratum
corneum), epidermis og dermis. Se figur 12. Tykkelsen til huden
varierer, men hos nyfodte mener man tykkelsen har en ovre grense
på 2 mm. Epidermis er tynnere enn 0,1 mm [ 2 ) .
I huden skjer blodforsyningen via et nettverk av kar
forløpende parallellt med dermis/hypodermis-overgangen med kar
videre til dermis. Lys fra fototerapi kan virke på bilirubin i
disse cynne kapillærene eller i vevet.
Dersom et område på huden dekkes til under fototerapi, vil
dette området framstå som gulere enn det behandlete området, noe
som indikerer at det viktigste virkningsstedet muligens er
utenfor blodbanen I 11 ] .
Lys av ulik bølgelengde vil få ulik inntrengningsdybde i hud
p.g.a. at refleksjon, spredning og absorpsjon i hud vil variere.
I det ultrafiolette og synlige området trenger langbølget
stråling dypere enn kortbolget. Se figur 12.
Nyfodte, og spesielt for tidlig fødte, har tynn hud som har
god transmisjon for lyset fra fototerapilampa. Gulfarget hud kan
likevel ikke erstattes av en modell i form av bilirubin i
løsning, til det er det for mange andre f aktorer som spiller inn.
Huden består av mange andre stoffer som også kan absorbere lyset,
og refleksjon og spredning får også stor betydning. Huden må
antageligvis regnes som optisk tynn med hensyn til bilirubin

I 56 I .
Det har blitt utviklet modeller for absorpsjonsforholdene
i huden. Agati og medarbeidere opererer med en mangelagsmodell,
der all bilirubin befinner seg i et lag under epidermis.
I tillegg inkluderer modellen dermis og et lag med hemoglobin,
som simulerer effekten av absorpsjon i blod (maksimal absorpsjon
ved 415 nm). Transmisjonsspekteret fra denne modellen kan brukes
som korreksjon for in vitro-forhold I 2 I .
Det har blitt gjort målingar av transmisjon av blitt og
grønt lys i grisahud, og belgelengdene var hanholdsvis 488 nm og
514 nm. Resultatane viste at inntrengningsdybden var ca. 3 mm,
og at forskjellen mellom de to belgelengdene var liten da lyset
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Figur 12: Inntrengningsdybde i hud i den ultrafiolette, synlige
og infrarcde delen av det elektromagnetiske spektrum. I det
synlige området oker inntrengningsdybden med økende bolgelengde
I 19 I .

ble detektert i foroverretning. Verdiene for tilbakespredt lys
viste at det granne lyset trengte dypere enn det blå.
Inntrengningsdybden til blått lys ble sammenlignet for grisehud
og menneskehud, og den var noe mindre i menneskehud I 43 | .
I en annen undersøkelse rapporteres det at mens bare 57 t
av lys med 400 nm bølgelengde trenger gjennom epidermis i human
hud, vil 77 * av ly» mad bolgelengde 550 nm trenge gjennom

I 18 I .

En rakk* lyakildar ar i dag i bruk i behandling av
hyparbilirubinami. Vanligst ar fluorisarenda lysrør med ulike
Uropeapaktre, f ra hayenargetisk blått lys til lamper mad
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hovedvekt i det gronne området. Hvite dagslysrør er også i
utstrakt bruk.
Metallhalidlamper har ikke vært så lenge i bruk. Fordelen
er den hoye irradiansen fra lampa, men stor varmeproduksjon og
kilde som er liten i utstrekning taler i mot bruken av disse
lampene.
I de senere år har man forsokt å utvikle et fiberoptisk
teppe som barnet kan innhylles i. Barnet kan dermed være i
nærkontakt med moren under behandlingen, som ellers ville fore
til adskillelse av mor og barn i perioder. Det fiberoptiske
teppet har vist seg å gi like god irradians som tradisjonell
fototerapi [ 21 ) .
Den tradisjonelle behandlingen under en fototerapienhet kan
f orbed res ved at ir." : .nsen på behandl ingsstedet okes. Dei-te kan
oppnås enkelt ved å redusere behandlingsavstanden eller ved å
henge et reflekterende hvitt laken rundt enheten l 4 ] .
a

2.6. Kortsiktige sidee/fekter•
Det kan observeres noen korttidseffekter av fototerapi under
og umiddelbart etter behandlingen: utslett, diare, væsketap og
slovhet. Han regner ikke disse effektene som alvorlige.
En mer alvorlig tilstand som kan etterfolge fototerapi er
bronse-baby-syndromet. D*t viser seg ved at huden antar en gyllen
farge. Denne tilstanden oppstår bare svart sjelden, og man er
usikker på mekanismen bak. Arsaken antas i vere at nivået av
konjugert bilirubin er unormalt heyt som feige av en hindring i
levcren for dette stoffet, alik at stoffet ikke utskilles normalt
I 56 I .
Den
fototoksiske
effekten
av
bilirubin
kan
skade
erythrocytter på lik linje aed andre celler ved at membranen
forandre» eller skades I 36 1 . Dette kan auligens eke heaolysen
slik at bilirubinproduksjonen eker. Dette gir da den stikk
motsatte effekt av den ønskelige ved fototerapi. Effekten vil
sntagellgvis bare gjore seg gjeldende i liten grad i forhold til
den ønskede effekten.
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2.7. Langsiktige sideeffekter.
Det har blitt gjort en lang rekke undersokelser av effekt
på celle-nivå i forbindelse med lysbehandling av nyfedte. Man
frykter for at den fototoksiske effekten av bilirubin kan ha
negative konsekvenser for arvematerialet.
Den synlige delen av det elektromagnetiske spektrum regnes
som ufarlig, og man vet at det har heldige effekter på kropp og
sjel og er nødvendig for opprettholdelsen av livet. Likevel kan
en tenke seg skadelige effekter når blått lys på grensen mot den
ultrafiolette delen av spekteret brukes alene i store doser
sammen
med
det
naturlige
(endogene)
men
effektivt
fotosensibiliserende stoffet bilirubin.
Lysbehandling er en effektiv og enkel terapiform som brukes
i stor grad. Man vet ennå lite om senvirkninger av behandlingen,
fordi fototerapi ikke har vært brukt lenge nok ennå.
Man vet at blått lys i store doser ikke er heldig for
oynene, og det er dette man tar konsekvensen av når man beskytter
oynene til barna som får fototerapi. Det har blitt vist at
choroidal og retinal blodgjennomstromning hos nyfedte grisunger
forandres som feige av fototerapi I 54 I . Man antar at blått lys
også kan forårsake skade av fotokjemisk natur på netthinnen.
Terskelverdi for skade er i området 30 kJ/m* til netthinnen.
Effekten er naksimal rundt 440 nm I 47 i .

2.7.1. Mawbranskade.
En ru»»iik undersøkelse viste at bilirubin hadda negativ
aftakt på membran fra narveender. Aktiviteten til anzyaene
ATP-ase og acetylcholinesterase minkat atter behandling sted
bilirubin, og dan «inket ytterligare S O B falga av bestråling mod
blått lys. Effekten var også har pH-avhangig, 09 dan fototoksiske
affekten bla også observert når bilirubin var bundat til HSA. Man
antok at affekten skyldtes peroksidasjon av fettsyrer i
membranen, aoa 9a skadelige paroksidar I 57 ) .
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En annen tilsvarende undersokelse med erythrocytter viste
skade på cellemembranen i form av økt lipidperoksidasjon. Man
konkluderte med at effekten var formidlet ved singlet oksygen som
ble produsert når bilirubin ble bestrålt i nærvær av oksygen. Den
observerte skaden lignet skader forårsaket av hydrogenperoksyd.
Det ble også observert at det fotosensibiliserende stoffet virket
mer effektivt når det var bundet til en membran. Dette ble tolket
som at molekylet krever mindre energi for aktivering i bundet
form, og at det får forlenget liv i eksitert tilstand I 41 ] .
Lipidperoksidasjon kan resultere i peroxyl frie radikaler
(R00), som i henhold til et studium kan initiere og promotere
tumorutvikling ( 35 I . Det som gjør disse radikalene potensielt
farlige er at de er relativt
stabile med levetid i
størrelsesorden noen sekunder. Dette gjør det mulig for dem å
diffundere til andre cellekomponenter fra der de ble dannet.
Radikalet kan reagere ned DNA direkte og modifisere det, eller
det kan virke indirekte via andre stoffer som er tilstede .
Man kan anta at peroksidene, som blir dannet ved
peroksidering av lipider i membranen, har en lignende biologisk
aktivitet som hydrogenperoksid. H 0 er toksisk for celler, og
normalt skjer en nedbrytning
av
peroksider
i cellens
peroksisomer.
I en undersokelse der man behandlet celler med lave
konsentrasjoner av H 0 (10-1000 /iM) , kunne man observere økt
forekomst av kromosom- og kroroatid-aberrasjoner. Hvis man
tllsatte
katalase,
son
er
enzymet
som
bryter
ned
hydrogenperoksid, minket antall skader I 42 I .
Nar
bilirubin
fotooksldaras,
skjer
dette
ved
on
enargioverferlnq fra aksitart bilirubin til oksygen slik at dot
dannes singlet oksygen eller et superokoid-anion-radikal (0, )
I 29 ) . stoffene har an potensiell skadeeffekt på DNA-niva, »o..
de er kort 11vada og har dermed liten rekkevidde. Da kan vidare
reagere aed bilirubin 1 oagivelsene.
2

2

;

2
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2.7.2. DNA-skade.
På DNA-nivå har det blitt gjort en del undersokelser in
vitro på celler i kultur, og de viser at bilirubin og lys også
kan gjore skade på gen-nivå in vitro. Det er blitt rapportert
ulike typer DNA-skader.
Trådbrudd i DNA som folge av at bilirubin virker
fotosensibiliserende har blitt undersøkt ( 9, 12, 44, 45 1 .
Man har også funnet okt mutasjonsfrekvens i celler etter
behandling med bilirubin og synlig lys I 13 •] .

2.7.3. Effekt på immunsystemet.
Hudens immunforsvar består i epidermis av Langerhansceller
og keratinocytter. I dermis består det av lymfocytter.
Effektene av blått lys og bilirubin kan tildels ligne på
effekter av bestråling med UV-lys. Det har vært observert
skadeeffektar på immunsystemet etter UV-bestråling (UVB) . Man har
sett at UVB svekker evnen til å gjenkjenne og avvise UV-induserte
tumorer.
Man kan tenke seg at bilirubin og lys kan virke uheldig også
her. I en studie av spesielle lamper som brukes i tannbehandling
(svak lrradians av UVA + sterk irradians av synlig lys)
observert* man at bare få minutters bestråling minket antallet
av langerhansceller kraftig. Disse cellene er en viktig komponent
l Immunforsvaret. I forsøket bestrålto man nakenmus som hadde
fått transplantert biter av menneskehud I 5 I .
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KAPITTEL 3. MATERIALER OG METODER.

3.1. Cellelinja.
I alle forsøk ble cellelinja med typebetegnelsen 308 brukt.
Dette er celler tatt fra voksen musehud (epidermis) som først var
behandlet med et carcinogen. De viser et malignt vekstmønster men
er ikke tumorigene i musehud [ 64 i .
For å holde cellene i jevn eksponensiell vekst, ble en liten
andel av cellene satt om til ny flaske med friskt vekstmedium
1 gang pr. uke. Flaskene som ble brukt, var av typen Costar med
dyrkningsareal 25 cm . Cellene ble løsnet ved hjelp av trypsin
(0,25 * løsning) tilsatt EDTA (0,02 % av løsningen) som fikk
virke noen minutter inntil cellene løsnet fra underlaget.
Trypsinet ble så inaktivert ved å tilsette vekstmedium. Andelen
av trypsinløsning måtte nå maksimalt utgjøre 20 t av det totale
volumet. Cellesuspensjonen ble manipulert forsiktig med pipette
for å homogenisere suspensjonen slik at den i størst mulig grad
besto av enkeltceller. Så ble 1/20 av celleløsningen dryppet opp
i en ny flaske mad nytt medium.
2

Mediet ble i tillegg skiftet 1 gang pr. uke. Vekstmediet var
"Eagle modified Minimum essential medium" (MEM) tilsatt
L-clutamin. Mediet Inneholdt 7 t føtalt kalveserum.
308-cellene vista seg å vare velegnet for kvantitative
cellevekst- og kolonidannelsesforsøk. Cellene er runde eller
ovalo i forman, noa som gjorde det latt å skille cellene fra
hverandre vad tailing. Hir da dalar aag, dannar da runde og vel
avgronaede koloniar.
Det bla etablert an vekstkurva for cellelinja, so ooo
enkeltceller bla aidd ut i hver flaske, og entail caller pr.
koloni bla bastant på ulika tidspunktar som beskrevat undar
"Vekstforsak *, punkt 3.3. Resultatet ar framstilt 1 figur 1}.
Det tok en tid far cellene startat delings og kom i
•ksponensiell vakst.
1
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Figur 13: Vekstkurve for 308-celler (epidermale museceller) .
Antall celler pr. koloni ble bestemt på ulike tidspunktet etter
utsåing av 5 x lu' celler pr. celleflaske.

Dette er den såkalte lag-fasen, som for 308-cellene varte ca. 1,5
dogn.
Etter
dette
vokste
de
eksponensielt,
og
populasjonsdoblingstiden var ca. 13 timer. Det vil si at antall
celler ble fordoblet på denne tida. Da flaskebunnen ble full,
dannet cellene et konfluent monolag. Det vil si at cellene hele
tiden hadde kontakt ned flaskebunnen og ikke kunne fortsette å
ekspandere "i hoyden". Seiv atter at flaskehunnen var full, kunne
cellene fortsette veksten ved at cellotettheten okto til en viss
grad. Deretter ble det for trangt, og cellene dodo i store antall
og ble avstøtt til vokstmodiet.
Plating efficiency (PE) angir antall celler son fester sog
og overlever relativt til det totala antall celler so; ble sedd
ut. PE kan variera fra flaska til flaaka hvis «an sår ut ulike
antall collar. Arsaken til datte kan vara at cellene skillar ut
stoffer 1 ned U t som stimulerar da andre cellene til vekst. Dot
vil si at da kondisjonerer mediet for hvorandre.
Forsakene bar foreg* i at oarade dar PE-kurven ar relativt
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flat, slik at behandling med skadelige substanser ikke får falsk
stor betydning. Det ble gjort et kontrollforsok hvor det framgikk
at PE var ganske konstant omkring 50 % når det ble sådd ut mellom
100 og 900 celler pr. flaske. Se figur 14. I storparten av
forsakene ble det sådd ut 500 celler pr. flaske.

0 4 -

410

600

Antan ulsådde celler

Figur 14: Plating efficiency for 308-cellene
colletall pr. flaske. Standardavvik for tre
bestemmelser i forsøket.

for ulike
parallelle

?.i, DiUrvblnlttnlnqtne,
Til de fleste 09 viktigste forsakene ble det brukt en
blanding av bilirubin og bovint seruaalbunin (BSA) i forholdet
l.S
1. Konsentrasjonen av bilirubin var 152 uM, og
konsentrasjonen til bovlnt seruaalbuain var 101 pK. Denne kallas
standardlssnlngen i forseksbeskrivelsene.
PBS (fesfatbufret saltvann) ble tilsatt fetalt kalveseru»
(konsentrasjon av BSA: 336 JJM, oppgitt fra produsent). Bilirubin
i pul ver forn (Sigma No. B-4126 Bilirubin fra bovine gallestener)
ble lest i 0.02 M NaOH, 1 KKJ/BI
tilsvarer
1600 un
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bilirubinlosning. Losningen ble sterilfiltrert gjennom et Costar
0,45 Mm sterilfilter og tilsatt til steril losning av bovint
serumalbumin i PBS.
For å justere pH i losningen til å ligge mellom 7,2 og 7,4,
ble losningen delt i en steril og en usteril del. Den usterile
og lett basiske losningen ble tilsatt IM HC1 i små mengder til
riktig pH var oppnådd. pH ble målt med et digitalt pH-meter
(Metrohm 654). Den samme mengde HC1 ble tilsatt til den sterile
delen av losningen.
I noen av de innledende forsokene ble det også brukt andre
losninger der forholdet mellom bilirubin og BSA var forskjellig
f ra 1,5. Dette oppnådde man ved å variere mengden av tilsatt
totalt kalveserum, slik at konsentrasjonen av BSA varierte mens
konsentrasjonen til bilirubin hele tiden ble holdt konstant lik
152 nM.

I de innledende trådbruddsforsokene ble det brukt en tynn
losning av bilirubin i PBS uten bovint serumalbumin tilstede.
Bilirubin ble lost i NaOH som beskrevet over, og det ble videre
fortynnet til bilirubinkonsentrasjonen 10 )iM.

3.3. Lvskllder.
Innledningsvis ble det brukt fluorescerende lysstoffror.
Rorene ble satt i separate holdere for hvert ror, og to og to ror
ble brukt i forsokene. Rørene ga enten gront lys (Sylvania green
F20T12) eller blått lys (Philips 20W TL20/52). Spektre for disse
lampene er tidligare blitt bestemt I 4 I , og de er vist i
figur 13.
For a fjerne UV-straling, ble det lagt en ploxiglassplatc
oppa rerene. Ved tidligare måling i spoktrofotomotar ble
transmisjonen funnet a vare 50 % ved 375 raa I 3 I .
Sidan kurven var raskt stigende oakrlng 375 na, kunna en
regne med at Uv-stralingen bla filtrert bort ganske affektivt.
Den bli lampa hadde spekter ned maksloum ved ca. 450 nm og don
granne ved ca. 535 nn.

Philips
TL 20W/52 Slue

Sylvania
F20T12-Green

/' \
/'
/'
/

. i
400

/\
\

/

\

'

/ jj\

V i!\
^:--iJ>^
500

600

700

Ba'gelengd? (nm)

Figur IS: Lampespektre for fluorescerende lysror brukt i de
innledende forsøk. Det blå lyset har sitt maksimum nær 450 nm
mens det granne har maksimum nsr 535 nm I 4 l .
Monokromatisk lys ble skaffet til veie ved hjelp av en
Kvikksolv/Xenon utladnlngslampe (200W, LTI Model A 1020, AMKO
Light technology instruments GmbH) med monokromator (Photon
Technology International) der gitteret, hadde 1200 linjer pr. mm,
og avstanden mellom nver gitterlinje var 300 nm.

3.«. Dosiaetri.
For a mila irradiansen fra lysk i ldana bla dat brukt at
rad tomatar (United Detector Technology mad typebetegnelse 371)
mad an silikon fotodiode (26(10 «ad overflata pa 1 ca*. Man kunna
leio av affekten av total Innfallande stråling 1 «tW/cV.
Oetaktoran var av produsenten kalibrert åttar belgelongden 633na>
der responsen var satt til 1. Dan hadde varierande respons for
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ulike bolgelender i det interessante intervall fra 400-550 nm.
Det ble korrigert for disse ulikhetene ved å bruke en
korreksjonskurve [ 4 1 .
Ved oppmåling av de fluorescerende lysstoffrorene ble
fotometerets probe plassert på prøvens sted ved bestråling.
Effekten for hele lampespekteret, som strekker seg fra ca.
400-500 nm for blå lampe og fra 500-600 nm for grønn lampe, ble
lest av.
Ved oppmåling av monokromatisk lys ble monokromatoren først
stilt inn på ønsket bølgelengde. For å oppnå en tilstrekkelig
irradians, ble halwerdibredden for A valgt til 20 nm. Detektoren
ble plassert sentralt i strålebunten så nær lyskilden som mulig
på samme sted som prøven ble plassert i forsøkene. Se figur 16,
som viser forsøksoppsettet. Irradiansen fra lyskilden ble avlest.
Verdien var svært avhengig av plassering, da bare 1 mm forskyving
ga stor endring i avlest verdi. Detektoren ble derfor fiksert ved
hjelp av et stativ med klemmer når en ønsket å bestemme verdien
for de fire aktuelle bølgelengdene: 410 nm, 450 nm, 490 nm og
530 nm. Dette ble gjort for å sikre at relativ forskjell mellom
balgelengdene ble riktig.

Monokromator

Hg-Xe lampe

/
Rør med bihrubin/celler
rigur 16: Eksperimentelt oppsett for bestråling i forsøk med
ovarlevelie av cellar.

Tidsutviklingan til lampa ble målt opp for å finne ut hvor
lang tid atabiliseringen tok 09 0» irradiansen ble svekket over
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lang bestrålingstid. Resultatet viste at stabilisering tok ca.
15 minutter, og irradiansen ble bare svekket ubetydelig etter 2,5
timers bestråling. Det ble derfor ikke nødvendig å korrigere for
denne nedgangen i forsøksøyemed. Kontrollmålinger ble foretatt
ved de enkelte forsøk.
Det ble ikke foretatt korreksjoner av irradians p.g.a.
spredning og absorpsjon i veggen til selve prøverøret. Det ville
antakeligvis være små forskjeller for ulike bølgelengder.
Standardløsningen av bilirubin ble regnet som optisk tykk.
Det vil si at tilnærmet alle innkommende fotoner. ble absorbert
i løsningen. For den aktuelle konsentrasjonen og for de benyttede
bolgelengdene ble det gjort beregninger av den optiske tettheten.
Ved bølgelengden med høyest ekstinksjon, 450 nm, ble irradiansen
svekket med 75 % etter en veilengde på ca. 1 mm. For bølgelengden
der bilirubinets ekstinksjon er lavest, 530 nm, var den
tilsvarende veilengde 1,1 cm. Den aktuelle veilengden gjennom
prøven var 1,5 cm.

3.4.1. Omregning fra irradians til fluenee rate.
Det var ønskelig å uttrykke lysdosen som fluenee i enheten
Einstein pr. kvadratmeter. Fluenee er definert som det totale
antall fotoner som faller : -ddrett inn pi en definert flate av
objektet. Fluenee rate er samme størrelse pr. sekund. En Einstein
er 1 mol fotoner.
Radiometeret ga irradians (energifluks pr. flateenhet) i
w/m , så det var nødvendig a finne en omregningsfaktor for å få
fluenee rate i E/m' x s.
Energien til et lyskvant er avhengig av bølgelengden eller
fargen til lyset.
J

E-hv
der h er Planck» konstant, og v ar fotonet» frekvens. Ett mol bli
fotoner har nøyare energi enn ett mol granne fotoner.
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Her er N Avogadro's tall, h er Planck's konstant, c er
lyshastigheten og A er bolgelengden.
I tabell 1 gis det en oversikt over irradians og fluence
rate (i E/m x h) for de to typene lysstoffror og de valgte
spektrale band fra Kvikksolv-Xenon utladningslampe.
0

2

Tabell I

Lvskilde

2

;

Irradians(W/m ) Fluence rate(E/m xh^

Sylvania green F20T12
Philips 20W TL20/52
Hg/Xe 410 nn
Hg/Xe 450 nm
Hg/Xe 490 nn
Hg/Xe 530 nm

22,6
38,1
86,6
66,6
32,9
37,3

0,36
0,51
1,06
0,90
0,48
0,59

1 forsokene der trådbruddsfrekvensen ble undersøkt, ble
losningen i roret kjelt ned far, under og etter bestråling. Roret
ble satt i et begerglass ned is/vann. Det måtte korrigeres for
minking i irradians p.g.a. begerglaesveggen i lysgangen. En
spektral transmisjonskurve (or glasset, som ble laget v.h.a. et
Perkin-Elmer absorpsjonsspaktrometer, viste at irradiansen ble
svekket til 84-86 % av dat opprinnellge, litt avhengig av
belgelengden. Datta bla korrigert for i trådbruddsforsokane.

3. a. yax»t*«ttfc«
2

5 x 10* cellar bla sedd ut i 25 cm callaflaskar i MEM.
Ettar ca. at degn hadde da festat seg til bunnen i flaskene.
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men de var fortsatt i lag-fasen og hadde ikke i vesentlig grad
delt seg. De var nå klare for behandling.
Løsningene ble blandet og eventuelt også bestrålt på
forhand. Mediet ble fjernet, og 1 ml losning ble tilsatt til
cellene under sterile forhold, og de ble satt i inkubator i
l time ved 37*C. Deretter ble løsningen sugd av, nytt medium
tilsatt, og cellene ble videre observert over en femdagersperiode
for å kartlegge forskjeller i veksthastigheten.
På ulike tidspunkt etter behandling ble antall celler pr.
koloni talt. Etter en telling i mikroskop ble flasken kastet,
fordi tellingen utgjorde ukontrollerbar forstyrrelse av systemet.
En ny flaske som hadde vært i inkubatoren hele tiden, ble tatt
ut til hver bestemmelse av celleveksten.

3.6. Overlevelsesforsak.
308-cellene (epidermisceller fra mus) ble brukt i suspensjon
i forsokene. De ble hostet på vanlig måte som beskrevet under
punkt 3.1. Resultatet var en homogen losning av enkeltceller i
MEM/trypsin.
Neste skritt var å telle cellene ved hjelp av et celletelleapparat (Coultercounter). 1 del celle. pensjon ble blandet med
4 deler trypsin med EDTA for blandingen ble fortynnet 10 ganger
i tellevæske.
Etter
å
ha
bestemt
antall
celler
pr.
ml
ble
cellesuspensjonen fortynnet ned til 1x10 celler pr. ml. Hvert
preverer (Falcon 10 ml) ble tilsatt 1 ml losning. Deretter ble
lesningen sentrifugert 5 minutter på 1000 omdreininger pr. minute
for i skills cellene ut og for & fjerna supernatanten.
1 ml standardlesning ble tilsatt til hvert rør, og cellene
ble rcsuspendart vad hjelp av pipettering og risting.
Standardløsningan basto av PBS, fatalt kalveserum som inneholder
bovint ««runalbumin, og starilfiltrart bilirubinlasning
(Sa punkt 3.2).
Det bla også. forberedt kontrollar, dan ana inneholdt ikka
bilirubin, og dan andra inneholdt bilirubin «an bla ikke
s

36
bestrålt. Denne ga et mål på toksisiteten av den faste
bilirubinkonsentrasjonen
i mørke. Uavhengige
forsøk med
bestråling av celler uten bilirubin ble også gjennomført.
De levende cellene ble nå bestrålt med monokromatisk lys.
I innledende forsøk ble det brukt granne og blå fluorescerende
lysrør. Om lampe og dosimetri henvises til kap. 3.3 og 3.4. Se
figur 16 for forsøksoppsett ved bestråling.
Med jevne mellomrom ble prøverøret ristet forsiktig for å
unngå at cellene falt til bunnen av røret slik at prøven ble
inhomogen. Da den korteste bestrålingstiden var oppnådd, ble
første prøve tatt ut. Av praktiske hensyn måtte dette skje
utenfor sterilbenken, og man måtte være ytterst påpasselig med
håndgrepene for ikke å infisere prøvene. Korken ble fjernet og
oppbevart i en steril skål mens man med en steril sprøyte tok ut
et så lite volum som mulig (mindre enn 50 /il) . Prøven ble sprutet
ut igjen i et lite sterilt rør (2 ml), og oppbevart i mørke mens
bestråling av resten av cellesuspensjonen fortsatte.
Da prøven som skulle ha lengst bestrålingstid var tatt ut,
ble rørene brakt tilbake til sterilbenken. Der ble prøvene
fortynnet, og 500 celler ble satt ut i Costar 25 cm celleflasker
i 5 ml friskt vekstmedium. Det ble satt ut celler i tre flasker
pr. prøve.
2

Etter en uke ble forsøket avsluttet. Cellene ble skylt med
0,9 % Naci før de ble fiksert 1 ainutt med absolutt alkohol. Så
ble cellene farget med 1 % azur-eosin-metylenblatt i 3 ainutter.
Ree t fargen ble skylt av, og né kunna nan gjenkjenne hver
cellekolonl son an liten blå flekk pa flaskabunnen.
Sidan forholdene gjorda det vanskelig A opprettholde
steriliteten, oppsto dat noen ganger infeksjon i ankelta flasker.
Det var lett é oppdage en infeksjon fordi vakatnediat i infiserte
flaskar blir grumsete. Disse flaskene ble kastet og ikke gitt
noen vekt i resul * åtene. Noen ganger bla også hele forsøket
mlelykkct uten et det var noen synlig infeksjon 1 flaskene. Dat
var da ingen eller bare noen ganske f* overlevende celler. Det
ar rimelig a anta at dette skyldtes at cellene var nistat tidlig
1 forsoket
f.eks. ved
avsuglng
av
supernatant
ottor
sentrifugerlng, eller at vekstbetingelsene ikke hadde vart gode
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nok i inkubatoren.
Med det blotte øye var en koloni synlig hvis den besto av
mer enn ca. 40 celler. Kriteriet som ble brukt for at en celle
overlevde behandlingen den hadde fått, var at den i løpet av
1 uke hadde klart å dele seg så mange ganger at den resulterende
kolonien var synlig.
Antall kolonier ble talt opp manuelt, og tallene ble videre
behandlet for å produsere overlevelseskurver. Prøven som var
skånet for bilirubin og lys, men som ellers ble behandlet likt,
ble brukt som referanse. Overlevelsen i de behandlede prøvene ble
samraenliknet med overlevelsen i den ubehandlede.
Innledningsvis ble det gjort overlevelsesforsøk med celler
son var festet til flaskebunnen. Det ble sådd ut 500 celler pr.
flaske, og etter 1 døgn ble cellene behandlet med løsning som var
bestrålt på forhand. Løsningen var preparert på samme måte som
standardløsningen (se kap. 3.2), men bilirubinoverskuddet var
høyere, 2 : 1 i forhold til bovint serumalbumin.
Det ble også gjort forsøk for å kartlegge cellenes følsomhet
overfor ulike bilirubin/albumin-forhold. Bilirubinkonsentrasjonen
ble holdt konstant lik 152 MH som i standardløsningen, men
BSA-konsentrasjonen ble variert. Ulike volumer FCS ble tilsatt,
slik at en oppnådde ulike forhold mellom bilirubin og BSA. Først
ved å inkubere festede celler med løsningene, så ved å behandle
suspenderte celler. Forsøkene ble ellers gjennomført som de andre
over levelsesforsøkene.
I
forsøkene
med
overlevelse
etter
bestråling
med
monokromatisk lys ble det undersøkt i hvilken grad bilirubinet
var brutt ned ved fotooksidasjon som følge av ulik belgelengdc
og fluene*. Det volumet av bestrålt lesning med celler aoa var
igjen etter utsåing til overlevelse ble analysert i et
absorpsjoneapektronater
(Perkin-Elmor,
Lambda
2,
Uv/vis
Spectrophotometer). Prosentvis nedgang i abaorpajon vad 450 na
etter ulik fluene* bla registrert.
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3.7. Enkelttrådbruddforsgk.
Det ble gjort forsøk med to ulike bilirubinlasninger som
cellene (308) ble suspendert i. Innledningsvis ble det brukt en
tynn losning av bilirubin i fosfatbufret saltvann (PBS), der
konsentrasjonen av bilirubin var 10 iiH. Celletettheten i
suspensjonen var 0.5-1 x 10* pr. ml.
I hovedforseker.3 ble standardløsningen (Se kap. 3.2) brukt.
Celletettheten var også her 0,5-1 x 10 pr. ml. Det ble ikke lagt
/ekt på å oppnå sterile forhold, fordi cellene bare måtte leve
et kortere tidsrom før de ble analysert. Celleløsningene ble
fordelt i 10 ml plastrør fra Falcon, 1 ml i hvert rør.
Alle røre e ble oppbevart på is, for å holde temperaturen
på 1 'C, dette for å unngå enzymatisk reparasjon av induserte
skader. Også under bestråling ble prøvene holdt ved lav
temperatur ved å plassere røret inntil veggen inne i et
begerglass fylt med is/vann-blanding. Begerglasset ble satt i
lysgangen, med prøven naermest lysbunten. Se figur 17. Tap i
irradians på grunn av begerglassveggen ble korrigert for.
6

Røf med oilirubm/ceiier

iMonoKromaror

Hg-xe la.-rpe

/
Begerglass med is/vann

rigur 17: Forsøksoppsett for bastrili.wj vad 1 *C. Rarat stad
collor/bilirubinlesnlng bla plassart «4 tutr lysk 11 dan aoo
mul Lg.
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Etter at ønsket lysdose var oppnådd for samtlige rør, bie
prøvene analysert for å bestemme mengden enkelttrådet DNA i
forhold til mengden dobbelttrådet.
Til dette ble det brukt en teknikk som baserer seg på
fluorescens fra et fargestoff (HOECHST-33258) som gir mer
fluorescens når det er bundet til dobbelttrådet DNA enn når det
er bundet til enkelttrådet DNA I 32 I .
Etter bestråling ble cellene skilt fra prøveløsningen ved
sentrifugering. Supernatanten ble sugd av for å fjerne
hovedmengden av bilirubin. Cellene ble last på nytt i PBS.
For å kunne detektere trådbruddene, ble cellene holdt i
svakt basisk løsning. Det ble tilsatt 1 il 0,1 H NaOH til hvert
rør. Hydrogenbindingene mellom to baser i DNA-dobbelspiralen
brytes, og en oppvikling skjer. Oppviklingen vil starte ved brudd
i sukker-fosfat-kjeden, og der det er mange brudd vil
oppviklingen skje raskere enn der det er få brudd. Siden cellene
beflnner seg i basisk løsning bare en begrenset tid og
fullstendig oppvikling unngås, vil mengden oppviklet DNA bli et
mål på antall trådbrudd i prøven. Etter 30 minutter ble løsningen
nøytralisert ved å tilsette 1 ml 0,1 M HC1.
Alle lesningene ble sonikert ved bruk av ultralyd for å
homogeniser* cellainnholdet
fer analysen
i fluorescensspektrometeret. Til dette ble det benyttet an Micro Ultrasonic
Cell Disrupter fra Kontes. Dat ble sonikert 3 gangar 20 sekunder.
Hudcellene hadde en tendens til a danne klumpar noon tiaer
etter at da bla sonikart. Prevene natte derfor analyseras etter
ganske kort tid, nan nan natta likevel vanta til skunaet son ble
dannet ved sonikartngan hadde lagt seg. 30 alnutter viste sog i
vare passenda.
Dat ble malt fluorescens (i relativa verdiar) og absorbans
1 alle preven*. Vad fluorescansnallng var aksitasjot.sbelgelengden
353 nn, 09 d*tek»jon «v fluorescens fra HOECHST-J3158 skjedde ved
454 nn. rluorescensspsktroMter 09 *bsorps)ons*p«ktronetar var
fra Parfein-Elmar.
I
reen
tilfallar
fluktuerte
avlasnlnqsvardlan
pi
f luorescansspatt'.rotnat «ret se mye at dat Ikka var mil lg 4 b«ste«a«
en verdi. Ost te skyldtes MaaMnXl unpad* callarastar.
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og det ble nødvendig å sonikere på nytt.
Bilirubin absorberer maksimalt ved ca. 450 nm, og det måtte
tas hensyn til indre filteretfekt.
Det ble laget en
korreksjonskurve som viste minking i fluorescens f ra HOECHST33258 som funksjon av absorpsjon ved 4 54 nm. Konsentrasjon av
HOECHST var konstant. Fluorescens ble korrigert for indre
f ilteref fekt. Resultatet ble kalkulert som korrigert fluorescens
i forhold til verdiene for kontrollene. Enkelttrådreferansen ble
sonikert like etter tilsetning av NaOH, slik at DNA ble
fullstendig denaturert. Dette ga 0-nivået i framstillingen.
Dobbelttrådsreferansen besto av celler som ble skånet for
bilirubin, lys og lutbehandling, men som ellers ble likt
behandlet underveis i forsøket. Dette ga høyeste fluorescensnivå.
Fraksjonen av dobbelttrådet DNA ble regnet ut som følger:

SS er fluorescens fra enkelttrådreferansen, og DS er
fluorescens fra lobbelttrådreferansen. F er fluorescens fra
behandlet prøve.

i.t. Kjemisk analyse sv fotolaomere.
For i kartlegga siengden av isomers so» dannes ved bestråling
av bilirubin bla HPLC (high performance liquid chromatography)
brukt. Dette er an teknikk so» «killer substansar fra hvarandre
1 en HPIX-kolonne på grunnlag av at da har ulik polaritet ellar
vennleslighet. r* <sjon av stoffane skjer ved hjelp av
absorpsjon av synlig lys.
Kolonna er fylt mad dan stasjonere fasan, so» i vårt
tilfelle var den upolare fasan (omvendt fase kromatografi).
Gjennom kolonna strammar mobil fasan som ar polar.
Kår prevelesn Ingen injiser as l systemet, vil dens mar og
mindre polare fraksjoner 9a mad ulik nestiqhet gjennom kolonna.
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og bestanddelene kan detekteres. Resultatet skrives fortlopende
ut i form av et kromatogram. Papiret beveger seg med en bestemt
hastighet, og avstanden mellom injeksjon og en topp på
kromatogrammet
definerer
retensjonstida.
Denne
tida
er
karakteristisk for stoffet som toppen representerer, og slik
gjenkjennes stoffet. Arealet under toppen avspeiler stoffmengden.
Utstyret som ble brukt var et Philips Pye Unicam HPLCapparat, og detektoren var en Philips PU 4021 Multichannel
Detector. Kolonnen var en omvendt fase Ultrasphere ODS fra
Beckmann.
Standardløsningen ble preparert
(se kap. 3.2), og
oksygengassen ble drevet ut ved å la nitrogengass boble gjennom
løsningen i plastrøret i ca. 3 minutter. Korken ble satt raskt
på.
Etter ønsket bestrålingstid, ble 4 deler mobilfase tilsatt
til en del prøveløsning. Albuminet ble felt ut som hvitt
bunnfall. Etter sentrifugering
ved
høy hastighet
(7000
omdreininger pr. minutt) ble supernatanten injisert i systemet.
Injcksjonsvoluinet var 20 «il. Hostigheten for mobil fasen var
0,4 ml/min., og stoffene bla detektert ved 450 nm.
En skriver registrert* signalet fr* detektoren, og dette ga
et kromatogram. Se figur 18. Papiret beveget seg 1 cm pr. minutt.
I vårt system bla lu»irubin detektert etter 5,6 minutter,
ZE/EZ-blllrubin etter 8,1 minutter og ZZ-billrubln etter 16
minutter.
Slden de ulika isomers av bilirubin har litt forskjellig
• kst Inksjonskoaffiaient vad deteksjonsbclgelongdon, var det
nødvendig
a
bonytto
korreksjonsfaktoror.
Uttrykket
for
stoffmengden ble:
A

• rxw

(/I

xh

der
A
er arealet
under
toppen,
r ar den
aktuelle
korr*ka)onsfaktoren, t», ar toppara hal ward lb redde og h or
neyden til toppen, ror ZZ-billrubln or F « 1,0,
for ZE-blllrubin ir r • 1,25. 09 for Z-lualrubin er
r - 1.' i J* 1 .
rt
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KAPITTEL 4. RESPLTATER.

4.1. De innledende forsek.
4.1.1. Kjemisk analyse av isomere.
Det var ønskelig å underseke hvilke og hvor mye strukturelle
og geometriske isomere som ble dannet når bilirubin ble bestrålt.
Standardløsningen av bilirubin og BSA (se kap. 3.2) ble
bestrålt uten oksygen for å unngå fotooksidativ nedbrytning av
bilLrubin.

ai

Retensjonslid (min )
ri^ur !•: Krom«to9r«m for bilirubin bestrålt «od 530 nit
monokrometisk ly*. Fluene* var 2 t/n'.
Lua i rub ln detekteres
ferat (4,6 nin.). Si folger ZE/EZ-bili rubin (6,9 uln.) Toppen
ved 14,3 nin. er ZZ-blllrubin.
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Forst ble den ubelyste prøven analysert, og kromatogrammet
viste en relativt stabil basislinje bare avbrutt av en tredelt
topp, der den midtre og høyeste toppen skyldes ZZ-bilirubin IXa.
Det ble bestrålt med monokromatisk lys (se kap. 3.3) med
bolgelengdene 450 nm (blått lys) og 530 nm (gront lys) . Ved
fluence opp til 0,5 E/m ble bilirubinet bare omdannet i svært
liten grad. Ved storre fluence, 2 E/m , kunne man observere
foto isomerdanne1se.
Ved bruk av 450 nm blått lys kunne man observere dannelse
av den strukturelle isomeren lumirubin. Fraksjonen av lunirubin
var ca. 30 \ av total stoffmengde. Se framgangsmåte i kap. 3.8.
Ved bruk av gront lys med bølgelengde 530 nm og lik fluence
kunne man også observere lumirubindannelse. Mengden var omtrent
lik som ved bruk av blått lys. I tillegg kunne man finne en liten
fraksjon av de geometriske isomere ZE/EZ-bilirubin (5 *) . Se
figur 18, som viser kromatogrammet av prove belyst med 530 nm.
2

2

Hensikten med denne type forsøk var å kartlegge den toksiske
virkning av bilirubin alane. Ved normale billrubinkonsentrasjoner
er
bilirubin
bundet
til
albumin.
Ved
høye bilirubinkonsentrasjoner
overskrides blndingskapasiteten, og fritt
bilirubin vil sirkulere og bil en trussel for kroppscellene.
I forsøkene ble den absolutte konsentrasjonen av bilirubin
holdt konstant. BSA-konsentrasjonen ble variert, slik at forholdet mellom bilirubin og BSA forandret seg fra underakudd av
bilirubin til stort overskudd.
[ Corsokene med celler S O M vokste pa flaskebunnen oq son ble
Inkubert 1 time ned bilirubin, viste cellene en eksponensiel1
reduksjon 1 overlevelse ned ekende BR/BSA-forhold. Alle cellene
døde nar billrubinoverskuddot overskred forholdet 2. Resultatet
er vist 1 fig. 19.
Vldere ble det gjort tllsvarende forsek ned cel.er 1
suspensjon. Inkueaajonsttden var her 1,5 tiner eller 2,5 tiner.
Resultatet for 1.5 timers inkubasjon er vist i figur 70.

3 Ol L

-cinoid B'lT'jo.n/BSA

Figur 19: Overlevelse av celler festet til flaskebunnen etter
l times inkubasjon med bilirubin. Lesningen hadde konstant
bilirubinkonsentrasjon men variabel konsentrasjon av BSA.
Standardavvik av tre paralleller i forsøket.

i

l

• --—•

-+~

'DfhoicJ biftfuCuivB^A

figur 20: Ova r lava Isa av caller 1 «uspenajon åttar Inkubasjon
med bLlirubinlesning 1 romtasperatur i 1,5 tiner. Konsentrasjon
av bilirubin var konstant, awns konsentrasjon av BSA varierte.
Standardavvik -att ned der det lot sog togne inn.
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Det

var

ingen

signifikant

forskjell

i

overlevelsen

når

inkubasjonstiden ble øket med 1 time. Suspenderte celler viste
en mye starre motstandskraft overfor overskudd av bilirubin enn
celler som vokste på flaskebunnen. Seiv der forholdet var
3,5 : 1 overlevde 70 % av cellene. Det kan tyde på at det skjer
forandringer med cellemembranen når cellene losnes fra flaten den
vokser på. Forsokene med celler

i suspensjon ble ikke satt i

inkubator, men de ble holdt ved romtemperatur under like forhold
som da de ble bestrålt

i overlevelsesforsokene.

4.1.3. Vekstforsøk.

Vekstforsøk med festede celler viste at bilirubinbehandling
(inkubasjonstid

1

time)

hemmet

celleveksten.

Det

ble

brukt

dobbelt så mye bilirubin som BSA i behandlingsløsningen.

behandiet med oi -cbr

* ube-har.diet
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(0

Ar>!i»H |«w> »!!*' u!«4mg
rigur 31: Vekst av ubaftandleda caller 09 celler inkubert ned
billrubinløaning 1 tia*. forholdet nello» bilirubin 09 BSA var
1. Standardavvik k hvort punkt varierte aelloa ) 09 i) I.
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Folgen av dette var at det tok lenger tid far cellene kom ut av
lag-fasen og nådde eksponensielle vekstforhold. Resultatet er
vist i figur 21.
De videre vekstforsokene ble gjort med festede celler som
ble behandlet med bestrålte løsningjr. Eventuelle effekter var
derfor et resultat av langlivede fotoprodukter, som ikke forsvant
relativt hurtig etter bestrålingens slutt.
Losningene ble bestrålt med blå eller grønne lysrør, og
cellene ble inkubert med disse i en time.

E,l':u&!n/SiA
1 1
-+

o

0 51E/rr>2
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w

1.02 E ' ^
X

-.j

2

t:

-y

Timer eller u t s j ng

Figur 22: Vekst av celler behandlet med ubestrålt løsning
(prikket),
leaning bestrålt ned 0,51
E / B ' blitt
lys
(heltrukkcn) og 1,02 E/n (stiplet). Standardavvik fra 1-19 I,
typisk 7 I.
3

Bilirubin alane virket nennande pa celleveksten, og man
kunne observera at 1 times bestråling (fluence - 0,51 E / B )
virket stimulerande pé vekstc;. i forhold til bilirubin i merke,
ved akt bestrélingstid var den positive virkningen sindre.
Resultatet er vist i figur 22.
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Figur 23:
Vekst
av
celler
behandlet
med
ubestrålt
bilirubinlosning (heltrukken), og løsning bestrålt med stor
fluence av blått lys (stiplet) . Standardavvik inntegnet der det
var av betydelig størrelse.
J

Når fluence ble åket ytterligere, til 1,31 E/m , ble veksten
heroinetroerenn ved behandling med ubestrålt bilirubin. Resultatet
er vist i figur 23.

4.1.4. Overlavølsa.
ovarlavalsa av cal lar bla undersøkt både ved å inkubere
fastade cellar i en tine med bestrålt løsning, samt ved å
bestråle cellar i billrubinlasningan.
Oat var an markert tendens til økt følsomnet overfor
bilirubin og lys når cellene var tilstada vad bestrålingen. Detta
kan virke som at resultat av at caIlene kom i kontakt med både
kort livede og langllvede fotoprodukter før de bla gitt
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friskt vekstmedium.
Det var ikke mulig å utrydde cellene fullstendig seiv om man
brukte svært hoy fluence (3 E/m ) i forsokene der løsningen ble
bestrålt på forhand. I de åtte forsokene som ble gjort ble det
ikke observert noen klar dose-respons tendens for inaktivering.
I forsøk der man sammenliknet virkning av blått og gront lys,
viste cellene seg å være mer fol somme overfor blått enn gront lys
når man brukte sammenlignbare doser. (Data ikke vist.).
2

blåtl lys

grønt lys

10 '

'^•J^
0 1

^

0 01
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\

^~^
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Figur 24: Overlevelse av caller etter bestråling med granne
eller bli fluorescerende lysrør i narvar av bilirubin.
Forholdet bilirubin/BSA var 1. Middelverdi med standardavvik
tor tro parallellar 1 forsøket.

I t Heva rande forsak ned celler tilstede 1 løsningen var
mørketoksisiteten
lavere. Ulkovel kunne men oppnå
full
celle inaktivering etter mindre lysdoser. For gront lys kunne man
oppnå total celleded etter 1 E/n', mans det tilsvarande ta 11 et
for blitt lys var ca. halvparten. Resultatene er vist i figur 24.
Det ble gjort et kontroll forsek med oksygenfrie lesningar.

For blått lys økte overlevelsen med 40 % i forhold til der
oksygen var tilstede under bestralingen. Fluence var i begge
tilfeller den samme. For grønt lys kunne man ikke observere den
samme effekten. Resultatet, som indikerer at oksygen har
innvirkning for celleskade, er vist i figur 25.

oksygenfrltt

med oksygen

blått lys

0.62 * 0.05

ront lys 0.71 t

0.87 + 0.02

0.71 t

0.09

0.09

1
Figur 25: Overlevelsesfraksjon for celler behandlet med
bilirubin bestrålt med 0,34 E/m grent eller blett lys, og
oksygnn er fjernet eller tilstede under bestråling. Middel av
tre bestemmelser med standardavvik.
2

4 - i . } . TrédfervddiforatK.
Innlednlngsvis brukte man tynn bilIrublnlesnlng uten bovint
serumalbumin (se kap. 1.2.), 09 det ble bestrålt ved folgonde
belgelengder: 410 nm, 450 ra» og 510 nm. Analysen av prevene
skjedde som beskrevet i kapittel 3.7. Det ble korrigert for Indre
flltereffekt som beskrevet tidligare.
Figur 26 viser resultater ror tre enkelt f orsek som ble gjort
1 samme serie. Alle resultåtene er relative til kontrollen som
var ubestrélt.

50

01

0.2
Fluence €/>n2)

Figur 26: Fraksjon dobbslttradet DNA ved økende fluence av 410
nm, 450 nm og 510 nn nonokromatisk lys. Tre enkeltforsak.

4.1.6. ODBnaatrlin; for da innladende forsak.
Ut fra resultatene kunna san se en tendens til at det var de
kortlivede fotoproduktena SOB bidro nest til celleskaden. Oksygen
tilstode kan muligens oka effekten for blatt lys. Dette ble ikke
observert for grønt lys.
Det ble valgt a bruke en standardlesning for de vidare
studier som hadde et lite overskudd av bilirubin, 1,5
1 l
forhold til BSA.
cellene bla vidare brukt i srtpensjon, da toksisiteten av
bilirubin alane ikka var betydelig, og dan varierte bare ganske
ilte med variasjon i forholdet BR/BSA og inkubasjonstid. Detto
gjorde «t ana a w i k 1 tllberedelse av leeniogane villa fa lite
A sl for resultatet. Saatidlg ville ikke ulik inkubasjonstid
p.g.a. ulik bestrållngstid f* nye å sl.
vidare aakte man 4 snevre inn bendbredden til lyskildan slik
at effekt av ulika belge lengde r kunna undertakes
ramrt.

4.2. Hovedforsekene.

4.2.1. Celleinaktivering ved bilirubin oo synlig lvs.
Hensikten med disse forsøkene var å undersake graden av
celleinaktivering når cellene ble belyst med ulike bolgelengder
i nærvær av bilirubin.
Cellene ble belyst med lys fra lampen med monokromator.
Bolgelengdene som ble undersøkt var 410 nm, 450 nm, 490 nm og
530
nm.
For
hver
bolgelengde
ble
det
produsert
overlevelseskurver. Forsøkene ble gjentatt tre ganger, og et
gjennomsnitt av disse er plottet i figur 27.
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F suene e Eim )
rlaAir 17: 0v»r 1 «volte av cellar attar bast ra ling nad da fira
valata bclgalangdana av aonokromatlsk
tya. Kurvane ar
gjennomsnitt av tra uAvhanqiga ankaltforaak n«d atandardawtk.

Forlopene av kurvene er skulderformede med eksponensiell
nedgang i overlevelse med økende dose. Ofte kunne man også
observere en topp ved lav dose. Der minket toksisiteten av
bilirubin som folge av at bilirubin ble brutt ned til mindre
toksiske produkter. Deretter overtok virkningen av toksiske
fotoprodukter, og graden av inaktivering økte.
Det var vanskelig å se noen signifikant forskjell på
stigningstallet for den linezre del for de 3 laveste
bBlgelengdene. For 530 nm var stigningstallet tydelig lavere. Det
betyr at inaktiveringen var minst effektiv for 530 nm.

410 rrr
*

450 nm
•-

490 nn
. - -X - -

530 nm
B

ts

"a*-.

• - C

J

F'D*i"t» ( £ / I T I I

rtgur )»: Ove r leve IBO CV celler ottar bestråling uten biliruain
ttU-edo. 4 enkelt forsøk. Standardavvik av tr* parallellar for
rive i . punkt var 1-2» t, 09 det var typisk S t.

I.yset Kunne tenke» a ha on of takt utan bilirubin tilstede.
Det ble 9)ort separat* forsak for a undersak* dette, ror nver
fcøl^elengde ble det produsert en over level ««skurve.
5om vist l figvr II nådd* lyset 09s* en viss effekt alane.
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seiv om effekten først opptrådde ved hoyere fluence enn når
bilirubin var tilstede.
Alle snkeltforsøkene med bilirubin tilstede ble behandlet
uavhengig for å bestemme den spektrale sensitiviteten. Der
overlevelsen utgjorde 10 * av maksimal overleveIse, ble fluence
bestemt. Den inverse verdien av fluence ble brukt som mål for
grad av folsomhet. Resultatet er vist i figur 29.

•ned
ciirubm

uten
biføubin

figur 19: rolsomneten v*d fluence so» gir 10 I overleve!se ror
mon,okrematl*k ly* av belgalengde «10 ra». 450 na, 490 nn og S)o
nm. Bilirubin var tilstede under bestråling <heltrukken) og
uten bilirubin (atlplet). Tr* uavhengig* forsek.
Oe ferdig bestrålt* stenderdlesnlngene nod celler ble
Analysert t éb«orps)cn»»p*htrcmet*ret. 9Iden bestrål ingen skjedde
med oksygen tilstede, vill* bilirubin 1 sin oeerlnnellge fors lito
cg den» foto l «einer* bryte* nod oksydetIvt. fe figur >c
QKsyaasJensorodttfcten* er «ono- eg dloyrreller toa er venn lese l tge
dl farvel ese. Ved «SO n*> ville derfor absorpsjonen Hinke «*d
•Xende fluence «v lys.
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e.eeee
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358.8

480.0

450.6 588.8
550.8
Btlgelengde i m .

666.8

658.B

rigur 30: Abssorpsjonsspektre
(or
standardlesningen
av
bilirubin med celler tilstede (fortynnet 50 ganger i PBS).
Ubestrilt (everst) og etter ekende fluene* av 410 nm opp til
2, 12 E/m .
2

Hvor effektivt nedbrytningen skjedde, viste seg a v«re
belgelengdeavbengig. Hvis dan prosentvise nedgang i absorpsjon
ble framstilt som funksjon av belgelengde, kunne san se at
nedbrytningan var ninst effektiv ved 530 nn. Resultatet er vist
l rujur H pi neste sida.
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rigur 31: Reduksjon i absorbans vad 450 nn i standardlæaningen
etter bestråling ned de fire bolgelengdene. Gjennomsnitt av tre
fortok med standardavvik.

4.2.1. Tridbruddefrekvene vad bilirubin eo avnlln lva.
Det var ønskelig i se pi effekt av lys og bilirubin pa ONAni va ved samme dosaforhold so» i overlevel ses forsekene. Ce Ilen»
ble anbrakt i bilirubinlesning og bestrålt aad aonokroaatisk lys.
Prevene ble holdt nedkjelt ved hjelp av is. Se figur 17. Etterpå
M e de Analysert for relativ mengde dobbelttradot ONA og
enketttrsdet
ONA
ved
hjelp
av
fluorescensspektroaoter.
Celleteltneten var sterre enn 1 overlevelsesforsekene slden dette
var nedvendig for analysenet oden.
Velg av fluenee ble gjort pa grunnlag av resultatene fra
over ieve isesforsekene. riuence der 10 * av cellene overlever,
r,„. ble te regnet ved hver 1. Oet ble tatt hensyn til tap av
irradtana aom feige ev begerglesset ned ia/vann,
som forsøksoppsettet kravde. (Se kap. 1.4). Bestevtte fraksjoner
av r,, bte brukt scw doser 1 tradbruddsforsekene.

56
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450 nm

490 nm
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530 r.m

1
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nuence It/rrT)

Figur 32: Fraksjon dobbelttradet DNA i cellar bestrålt sed
okande fluenca av 410 ra, 430 rai, 490 na 09 530 na. Forholdet
melloa bilirubin 09 BSA var 1,3. Standardavvik f ra tra
uavhengige rorsek var aelloa 0,01 og 0,31, typiak 0,17.
Det bla korrigert for Indre filtereffekt, og et gjennoasnitt
av tre foraek for nver belgelengde er vist l figur 32.
I neata figur er da ulika belgelengdenos effektivitet til
A danne 50 % enkelttradet DNA frasstilt. Resultatet er vlat 1
figur 33.
Man kan ea at 530 rat gir aindre tradbrudd ann de andre.
Tendensen holdar ogae nar reaultåtene freastilles soa funksjon
av fraksjon av r . 9« figur 34. Dette betyr at ael v ved doser
•oa gir lik over 1 evelae, fis flare tradbrudd ved de lavere
belgelengder.
w
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Baige'*ngae Inm)

r i gut 33: Følsorhat for dannelse av so % enkelttrAdet DNA i
cellene ved bestråling ned monokronatisk lys sed bølgelengde
410 na, 490 na, 490 na og 530 na aad bilirubin tilstede. Det
var tre uavhengige forsøk for hver balgalsngd*.
410 wn

4i0 ««

iJOw

SS
' , t i ..- '•' l J<1' J j .

x a

Q-i

0 4

rigw* i « : asawltatar f ra trMbrudds forsak
fraastm
soa
funksjon av fraksjon * * r „ f n ov*rl*vaJ»*sforsak. Dot var t r *
taavnangloa forsak p r . balga lengd*.
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KAPITTEL 5. DISKUSJON.
i

/
)

5.1. Celleinaktiverinq med bilirubin tilstede under bestråling.
Graden av overlevelse av celler viste seg å være avhengig
av bolgelengden. Dette er vist i figur 29. Omtrent samme
kurveform ble resultatet hvis man framstilte folsomheten ved 50%
overlevelse.
Felles for overlevelseskurvene er at de har et nokså
ustabilt forlop ved lav fluence. Se figur 27. I denne figuren er
det imidlertid ikke så tydelig siden det er middelverdi av tre
enkeltforsok. Toksisiteten av bilirubin i mørke vil variere litt
fra forsøk til forsøk, og nedbrytningen av bilirubin blir ulik
for de fire undersøkte belgelengdene (410 nm, 450 nm, 490 nm og
530 nm).
Cellene ble brukt i suspensjon, og de viste da liten
følsomhet overfor små forskjellar i konsentrasjon av bilirubin
relativt til BSA. Se figur 20.
Ulik inkubasjonst..' med bilirubin har også liten innvirkning
så lenge cellene «r i suspensjon. Hvis cellene ble inkubert i 3
tiner med standardløsning, ble overleveIsen bare ubetydelig
redusert 1 forhold til 1 times inkubasjon. (Data «r ikke vist.).
Disse kontrollforsøkane gir god slkkerhat for at forsckets
varlghet har liten innvirkning på resultåtene. Små forskjellar
fra dag til dag 1 tilberedalse av standardløsningan vil ogoå ha
lita å sl. Toksisiteten «v bilirubin i mørke vil darned også vere
relativt stabil i alle overlevelsesforsekene.
I da fleste forsøkane eker ovariaveloon til at maksimum ved
lava doser. Danna ekningen skyldes sannsynligvis at bilirubin
omdannes til da mindre toksiske 1sonarane.
Vad høyers fluene* får man an stabil eksponensiel1 nedgang
1 overlevelse. Det kan virka som on effekten av skadeliga
Cocoprodukter tar over, og all* caller dør vad bruk av
tilstrekkelig høy fluence. Oatte ar ttdligere observert i en
studia av overlevels* av cellar sea bl* behandl et «wd

•
r
'

bilirubinlosninger som var bestrålt på forhand med ulik fluence
av blått fluorescerende lys ! 13 ] . Fluence i denne undersBkelsen
ved
10
%
overlevelse
var
ca.
80
kj/m
for
blå
fototerapibelysning. Omregnet er dette 0,30 E/m som er i samme
storrelsesorden som i mine forsak. Det ble i denne undersBkelsen
funnet at fotoproduktene også var gentoksiske ved at det ble
observert enkelttrådbrudd i DMA, og mutasjonsfrekvens i HGPRTlocus økte in vitro.
Overlevelseskurvene for celler som ble bestrålt med
luorescerende lysrør i mine forsak viste samme tendens. Se
figur 24. Kurveformen var den samme, og grønt lys viste seg
mindre cytotoksisk ved både små og sterre lysdoser enn blått lys.
Den fluence som gir 10 % overlevelse av celler, F,, var dobbelt
så stor for grønt lys som for blått lys.
2

2

0

•

De innledende forsøkene ned veksthemning etter behandling
med bilirubinløsning og bestrålt bilirubinløsning tenderer mot
samme antagelse. Lav fluence av blå lysatoffrer har heldig
innv.rkning på veksten i forhold til vekst av celler «om fikk
ubcstrålt leaning. So figur 22.
Ved større fluence var effekten hommonde på vekst relativt
til kontrollen. Se figur 21.
BilIrubinkonsentrasjonen var 152 uH i foreekene, noe eo»
ligger n*r grensen i blodet for at behandling settes i gang hos
n/fsdte.
vekstmediet
ble
sentrifugert
bort
fer t Heata
av
p rave i onn Ingen, og c*e skadelige fotoproduktene kan domed ikfce
skyldes bestråling »v vekstnediun, son man vet kan fere ti!
fotoprodukter son eir celleskader ln vltro I 40 I .
Fluence ved 10 I overlevelse varierte f ra 1-3 E/n avhengig
av belgeler , n. ror blått lys tilsvarer denne fluence ca. 470
kJ/m . og
te er lite sanaenliknet M d det BO» brukas i
tototerapi. der dosene er rundt 1000 kJ/s* i si I .
/

1
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5.2. CelleinaXtiverinq uten bilirubin tilstede under bestråling.
Uten bilirubin tilstede under bestråling med de samme 4
bolgelengdene (410 nm, 450 nm, 490 nm, 530 nm) kunne det også
observeres minking i overlevelsen med økende fluence. Se figur
28. Effekten var betydelig mindre enn ved bruk av standardløsning
med høy konsentrasjon av bilirubin.
Disse forsøkene ble bare gjort som kontroll for forsøkene
med bilirubin, men det var interessant å observere at synlig lys
alene også kan ha en uheldig virkning på overlevelsen av celler
under in vitro forhold. Det kunne ikke sies noe om
størrelsesordenen på effekten for de ulike bølgelengdene
innbyrdes, da forsøkene ikke ble gjentatt for å få en viss
statistisk sikkerhet.
sideris og medarbeidere har gjort et studium av overlevelse
av celler etter belysning med tre ulike bølgelengdeområder med
synlig lys (rødt, grønt og blått), og deres resultater indikerer
at rødt gir flere overlevende enn grønt som igjen gir høyere
overlevelse enn blått [51 I . Det blå lyset inneholdt
bølgelengdene 420 til S00 nm. I dette studiet ble det ikke
produsert overlevelseskurver son funksjon av økende fluence.
Cellene ble eksponert med samme energi pr. areal av hver farge:
50 kJ/m . Dette skiller seg fra mine forsøk der fluence ble målt
i antall fotoner pr. areal for hver bølgelengde. Omregnet
tilsvarer 50 kj/m ca. 0,20 E/m i det bli og granne området av
spekteret. Dette ar en svert liten fluence saramenliknet med mine
forsak, der det bla be»tråIt mad fluanca opptil ca. 2 E/m .
?

2

2

2

Sideris og medarbeidar* observerte ved såane fluence (målt
i kJ/m ) forandringar pi DNA-nivé i form av enkelttrådbrudd,
søster-kromatid-utskiftinger, endring av molekylvekt og endring
i inkorporasjon av radioaktivt tynidin ved replikasjon. Alle
parametra vista sanna tendens son overlevelsen. Øket dose ga øket
skadefrekvens.
Schothorat har gjort at studiu» dar han belyste hunane
celler ned stor fluence (opptil 500 kJ/n*) av fluorescer enda lys
med belgalangde i intervallet 380 til 420 nn I 48 I . Overlevelsen
mlnket til ca. 50 % i forhold til hos ubestrålte.
2
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Dette stemte godt overens med mine egne observasjoner ved 410 nm,
der overlevelsen ved tilsvarende fluence, 1,7 E/m , også var
omkring 50 %. (Se figur 28).
Hvis cellene ble gitt tid til reparasjon (3 timer) for
utsåing i undersøkelsen til Schothorst, økte overlevelsen noe.
Det ble observert skade på sulfhydrylgrupper i membran og cytosol
samt skade på tryptofan ved fluence som ga inaktivering av
celler. Cellene ble også her bestrålt uten medium tilstede, men
skade kan likevel skyldes opptak av riboflavin i vekstperioden
for bestråling. Andre endogene flaviner eller cytokromer kan også
ha
bidratt.
Fotoprodukter
av
tryptofan
er
også
fotosensibiliserende og bidrar til videre oksydasjon av
tryptofan.
2

Webb og Brown har funnet aksjonsspekteret for inaktivering
av E. Coli-bakterier ved belysning i UV-området og det synlige
I 62 I . De fant at graden av inaktivering minket med okende
belgelengde i det interessante området mellom 400 og 530 nm. Med
oksygen tilstede er effekten storre enn ved anaerob bestråling,
og aksjonsspekteret har skuldre eller lokale topper ved ca.
410 nm og 500 nm som antyder deltagelse av andre kromoforer enn
DNA ved disse bolgelengdene. For bolgelengder under 313 nm ble
det ikke observert noen oksygenavhengighet, og aksjonsspekteret
falt sammen mad absorpsjonsspekteret for DNA-basen thymin.
Kjeldstad og Johnsson har funnet aksjonsspekteret for
Inaktivering av F. acnes bakterier ned monokromatisk lys i
bolgelengdeonridet 320-440 nn. De fant et lokalt «aksiaun i
sensitivitet ved 415 nn, so» samsvarer ned «aksima 1 absorpsjon
til endogent porfyrin i 30 I .
Det er tidllgere rapportert at det ken detektere»
enkelttrédbrudd eon feige av be» trå ling ned lye sel v uten
bilirubin tilstede. Rosenstein og Ducore fant eksjonsspekterot
for dannelie av trådbrudd i DNA ved belysning av celler ned
monok romet tek lye fr» 240 til 546 na I 44 I . I det synlige omredet
ble effekten redusert ned ekende belgelengde bortsett fra den
lokale toppen ved 450 nn. Dette steamer godt overens ned et
mekslmel absorpsjon l endogent bilirubin og riboflavin er rundt
«50 nm. Cellene ble bestrålt I PBS for e sikre et de toksiske
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fotoproduktene ikke skrev seg fra vekstmediet.
Christensen og medarbeidere fant at blått lys fra
fluorescerende lysstoffrør også forårsaket trådbrudd i DNA i
celler I 12 I .
Andre skader som har blitt rapportert i forbindelse med
blålysbestråling er kromatide-gaps, -brudd og -translokasjoner,
disentriske kromosomer og manglende eller feil reparasjon etter
skade I 49 I • Det antas også her at skadene forårsakes av
riboflavinformidlet ødeleggelse av tryptofan og tyrosin med
danne Ise av H o .
Provelosningen i mine forsøk inneholdt fotalt kalveserum som
har en naturlig normal konsentrasjon av bilirubin tilstede, slik
at man kan tenke seg at bilirubin fortsatt kan bidra til skaden.
I rent fotalt kalveserum er konsentrasjonen av bilirubin 6 /iM,
mens det i forsokslosningen er fortynnet ut til 2 »iM. Denne
konsentrasjonen er svert lav sammenliknet med konsentrasjonen i
standardlesningen som var 152 JIM.
2

l

Det finnes en rekke stoffar naturlig tilstede som kan virke
fotosensibiliserende når celler blir bestrålt med synlig lys. Når
celler blir belyst i nærver av vekstmedium, har det vert
observert dannelae av toksiske fotoprodukter.
Man har funnet ut at riboflavin er den fotosensibiliserende
substansen som medferer fotooksidasjon av aminosyrene tryptofan
og tyrosin. Hydrogenperoksid dannes og kan gi enkalttrådbrudd i
DNA. Riboflavin har sine absorpsjonomaksimum ved 37S nn og 447
nn [ 40 I .
Wang og medarbeider» observerte også andre fotoprodukter
utonom hydrogenparoksyd som kunna inaktiver* cellar utan å lage
enkalttrådbrudd. I danna undersekalsan bla balgalongdaonrådat 100
til 420 nm brukt I 61 I .
Salv on da navnta undersøkalsana bla gjort «ad vakstaadiun,
«r det grunn til å anta st ssmta affekt kan forårsakas av
riboflavin, tryptof- og tyrosin son or naturlig tilstada i
callar, bara i nya sindra grad.
Standardlesningen uton bl 1lrubintllsatnlng, son bla brukt
1 d.ssa foreajtana, lnnaholdar fatalt kalvesarun. I s a n » ot dot
også ulika protalnar tilstada og dantad også tryptofan og
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tyrosin. FCS er ikke oppgitt å innti.olde riboflavin (Gibco BRL,
Certificate of analysis).

5.3. Gentokaisk effekt av bilirubin oa lya.
Det ble observert at lys kombinert med bilirubin er
cytotoksisk, og det var av interesse å kunne lokalisere skaden
som medforte celleinaktivering nærmere. Man kan tenke seg at
ulike komponenter av cellen kan ødelegges. For eksempel har det
vært observert skade på cellemembran eller på organeller som
f. eks. mitokondriene 1 41, 57 ] . Andre typer skader kan være av
genetisk art.
Mine forsak kunne avsløre genetisk skade av en type, nemlig
brudd i den ene eller begge sukker-fosfat-kjedene i
DNA-dobbeltspiralen. Forsakene ble gjort under tilnamnet samme
forhold som i overlevelsesforsekene.
Det ble observert trådbrudd allerede ved lav fluence. Se
figur 32. Ved fluence som er bara halvparten av F
f ra
overlevelsesforsekene er det nesten bare enkelttr'det ONA igjen,
som tilsvarer at DNA ble nesten fullstendig denaturert.
Bilirubinbehandling ga trådbrudd i celler uten bestråling i
foreekune, og bestråling ekte trådbruddsfrekvensen ytterligvce.
Kurvene ble normert til 1 for trådbruddsfrekvensen av bilirubin
1 merke.
10

410 nm var mest effektiv til å produsere trådbrudd, sens 530
nm var den minst effektive. Se figur 33. Det var vanskelig å
sklHe 410 run og 490 nst fra hverandre i effektivitet, men de lå
begge et sted mellom de tldllgere nevnte belgelengdene.
Dette betyr at grønt lys av hoy belge lengda er mindre
potensielt skadelig enn blått lys. Resultatet stemner godt
overens med data ost overlevelse. Men ken ikke utelukke at
celloknokt Iverirvg Invert f all delvis skyldes den gentokalsko
effekt av bilirubin og lys.
Det ble «)enne*fert noen kontroliforsek uten bilirubin
tilstede i preveleanIngen, og det kunne ikke observeres noen
trådbrudd ved samae bestrål inosfornoId. (Deta ikke vist.) Det ble
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bestrålt med fluence på 0,5 E/m for alle fire bølgelengder.
Dette er en fluence der en betydelig mengde tradbrudd dannes med
bilirubin tilstede. Inaktivering av celler skjer ikke i
signifikant grad ved denne fluence uten bilirubin tilstede. Se
figur 28. Det er derfor mulig at man kunne ha indusert tradbrudd
hvis fluence hadde blitt økt til en grad der celler blir
inaktivert.
Rosenstein og medarbeidere har observert tradbrudd i DNA som
feige av bestråling i det synlige området ( 45 1 , og det samme har
Christensen og medarbeidere gjort I 12 ) .
Rosenstein og medarbeidere fant at tilsetning av bilirubin
ekte trådbruddsfrekvensen 30-40 ganger l 45 I . I motsetning til
i mine forsøk brukte de bredspektret blitt lys i området 420-490
nm fra fluorescerande lysrør. Effekten av mediumfotoprodukter ble
også her eliminert ved å bestråle cellene i PBS. De fant at
tilsetning av enzymet katalase kunne fjerne den toksiske effekten
av den bestrålte bilirubinlosningen. Katalase katalyserer
nedbrytningen av H 0
i peroksisomene
i cytosol. Denne
observasjonen indikerer at bestråling av bilirubin ned synlig lys
gir dannelse av hydrogenperokeid og muligens andre peroksider.
;

;

Dannelaen av Hj0 var 1 den nevnte undersekelsen linear ved
ekende fluence. Kan nå inldlortid vare oppnerksoa på at
katalaecaktlvlteten generelt «r nlndre i celler i kultur enn l
celler ln vlvo. Detokaifisaringsnekenisaer kan dermed utrydde
gentokstske peroksider nar effektivt i kroppen enn 1 cellekultur.
2

Christensen 09 nedarbeldere har senaonllknet frekvens av
tradbrudd ved bruk sv grant 09 blått fototeraplly» I 12 I . Deres
resultater «temmer godt overens sad nine 1 at det ble indusert
flere tradbrudd «ad blatt enn «ad grant lys dar bilirubin var
tilstede ved bestråling. Cffekten var forårsaket av både
U n g Uvette og kort 11 vede fotoprodukter, sidan dat også ble
indusert tradbrudd 1 caller som bla tnkubert «ad losning son var
forhåndabestrå)t.
Kår det bovine serujislbunlnet ble byttet ut ned huaant
albumin (MSA), var effekten langt nlndre uttalt. Dette kan
skyldes et HSA binder bilirubin nar effektivt enn BSA. slik et
etat btir mindre fritt bilirubin tilstade. Datte indikerer at

—M*.
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skaden vil være mindre in vivo enn den som kan observeres in
vitro.
Det har vært observert ekt mutasjonsfrekvens i HGPRT-locus
i v-79 kinesiske hamsterceller etter behandling med bestrålt
bilirubin I 13 I . Dette underbygger at det er en viss risiko for
genetiske skader ved bruk av fototerapi.
Santella
og
medarbeidere
observerte
reduksjon
av
molekylvekten
til
DNA
sant
basesubstitusjonsskader
ved
fototerapibelysning
in vitro [46 1 . De undersøkte også
reparasjonsprosesser ved bruk av intermitterende fototerapi. Når
DMA-skaden når et kritisk nivå, initieres reparasjonsenzymer. I
pausen i mørke skjer det reparasjon, og i 2. behandlingsperiode
i lys kan reparasjonen forstyrres og dermed foregå i overdreven
grad. De fant at 2 timer sammenhengende belysning ikke ga noen
effekt, mens 2 timer belysning gitt intermittent over 4 timer ga
modifikasjon av DNA
De overnevnte undersøkelaer ble gjort in vitro. GoyanesVLllacscusa og medarbeidere har rapportart funn av DNA-skader
også ln vivo I 24 i . D« analyserte lymfocyttar fra nyfodte etter
fototerapi, og de fant at fototerapi i 70 timer ga 62 % ekning
i frekvens av sesterkromatid-utskiftinger. Dette er ingen skade
l sog seiv, men det indikerer at reparasjon har foregått i ekst
grad 1 S-fasen i cellesyklus. Disse funnene har senere blitt
tilbakevist av andre forskere I 50 I .
Når data om trådbruddsfrekvens framstilles som funksjon av
fluence 1 brøkdeler av F . er det fortsett en tendens til at den
kortcsre belgelengden (410 nm) er mest effektiv til å produsere
enkelttrådbrudd. Den lengste belgelengden (510 nm) er minst
effektiv. Det kan tyde på at skaden son forårsakar calleded
oftare er av genetisk art ved bruk av blået eller fiolett lys enn
ved bruk AV grent. Dette ville vere av betydning for awelelae
av belgetengdevalg I fototerapi. bvis den terapeutiske effekt
el ters var Ilke god.
10

Resultatet indikerer at genskaden oppstår ved fluenoe der
cellene ennå overlever behandl ingen i hey grad. Dette er under
tn vltro betlngelser. nen skulle det senrne kunne oppstå in vivo.
er det betenkelio. når den akadede cellen der. utgjer ikke dette
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noen fare for organismen i fonn av kreftutvikling. En levende,
skadet celle kan derimot under uheldige forutsetninger gi opphav
til abnorm celleutvikling og sykdom.
Det er en viktig forskjell mellom forsøksbetingelsene i
overlevelsesforsokene og trådbruddsforsøkene. Hens cellene ble
bestrålt ved romtemperatur i overlevelse, ble de kjølt ned til
1 'C i trådbruddsforsøkene. Enzymatisk reparasjon blir hindret
ved nedkjøling, og man observerer derfor alle trådbrudd som
dannes hvis cellene ikke hadde hatt evnen til å reparere skade.
Trådbruddsfrekvensen er dermed høyere enn den ville vert hvis
cellene hadde vert bestrålt ved høyere temperatur, dersom det
foregår enzymatisk reparasjon i cellene etter bestråling. Det
hersker fremdeles tvil ora dette, men arbeid med å kartlegge
reparasjonsprosessene er i gang ved vår gruppe vad Christensen
og Kinn.
Likefullt sier resultåtene noe on at skade oppstår og at
ulike bølgelengder gir ulik skadefrekvens.

Sj.it D»i»nel«e «v fotoieomero.
D«t kunne observere» danne lee av fotolaoneren lumirubin både
ved bestråling ned 450 n» og 530 nm nonokroaatisk lys av
standardleentngen. Ved fluence på 2 E/B* var det ingen
observerbar forskjell på «i«ngden av lumlrubin so* ble dannet.
Tldllgere fortok ved vår gruppe har vist en tendens til at
det dannes mer lumlrubin ved den tengote belgelengden. når det
«r et overskudd av bilirubin i forhold til bovlnt eeruMlbunin
I l« 1 .
Her omfattande etudter er «Jort ved vår gruppe tidligare ved
bruk av humant albumin l»ted«tfor bovlnt 1 * 1 . Oennelaen av
lumtrubtn ekte Jevnt fre 400 m» til oa. 4*c nm der den var
maksimal. rra 4*0 im til *>0 rm mlnket dennoleen litt 1 forhold
til det maksimale.
Det her egeå tidl loer* bl U t utfort tlknonde forsete e*d
j>r«K*<tpe)»tr»£ lys fre grenne eo «tå ly*rer. Lwmirobindennelfn var
mer effektiv fer gTttrit «nn for blitt. Orv blanding «v beqq« typar
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lysrør ga et resultat nesten like godt som ved bruk av grønt lys
alene I 4 J .
Dette mener man skyldes den bølgelengdeavhengige fotokjemien
til
bilirubin-HSA-komplekset.
Belgelengdeavhengig
regioselektivitet gir øket dannelse av lumirubin når bølgelengden
aker. Samtidig sinker dannelsen av ZE-bilirubin, og dette er
observert
av
Ennever
og
aedarbeidere
I 20
I .
Samme
regioselektivitet er ikke observert for bilirubin-BSA-komplekset.
Ved bruk av HSA ble det generelt dannet aer luairubin enn
ved bruk av BSA. Med BSA økte lunirubindannelsen ned økende
bølgelengde i forsøk utført ved vér gruppe I 14 I .

S^l> roraidlina a* skaden. Bslaelenadeavhenaio effekt.
Det er foreløpig ikke fullstendig utredet hvordan skaden av
bilirubin og lys foraidles. Det er rapportert st det darnes ulike
cytotokeleite og gentoksiske fotoprodukter ved bestråling.
Kydrogenperokstd, son dannes ved bestråling av bilirubin.
Kan produsere seskenkromatIdutvekslinger. Oet er ialdlerttd ikke
rapportert at det er autagent I 4S I .
Imldtertld er det funnet at fotoproduktene f ra bilirubin kan
«lee nutae}onsfrekven» i celler I 11 1 . Dette skyldes da
ontakelIgvls
andre
perokolder
f ra
oksydas)on
av
mcmt>rankcmponenitT.
t- toksiske produktene eo» ftrareaker trsdferudd i ONA er
UfK)liv«d« I 12 I . Man kan ikke se bort fra at egna kort lived-:
proclijHter deltar l «(fekten sem medfører inaktivering av celler.
re; eteempol dannes det singlet oksygen. 'o . nit bl It ruble.
over ferer sin eksltasjensenerqi til triplet oksygen I )} 1 .
Oette a temmer overens ned nine resultater der vekst av
«•Uer bl» nemnet som feige ev Inkubasjon med btlirubinlsontne
«tom ver bestrelt ned tilstrekkelig n«y fluene* ev blitt lys. Han
kan anta et dannelse sv de geometriske- og strukturelle isomer*
«{«minerer ved lav f tuene*. men ved M y fluene* dominerer
fetooksvdmsfe*» ev etle bil trus-tnt»om*re eg, dannelse av skadel l«j«
eerokstder.
;
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Dette inotegår tidligere rapporter om at fotoproduktene til
bilirubin er mindre eller like toksiske som bilirubinet seiv. For
referanser, se referanse nr. 10. Det antas at peroksider ikke ble
inkludert i disse undersøkeIsene fordi fbtoisomerene ble isolert
fer analyse.
Det ble observert maksimal effekt pa inaktivering av celler
ved 450 nm, mens effekten ved 530 nm var bara 1/3 av maksimal
effekt. Se figur 29. Dette indikerer at det eksisterer en
samnienheng ned bilirubinets absorpsjonsspektrum. Se figur 30.
Cellene inaktiverea mest effektivt der absorpsjonen i bilirubin
er maksimal.
Tradbrudd i DNA induseres mest effektivt ved 410 nm, mens
%)0 nm er minst effektiv av de 4 belgelengdene. Også her ga 450
n» stor effekt. Resultatet indikerer at bilirubinets absorpsjon
oijsa ber spiller inn, nen at effekt «v 410 nm også skyldes effekt
av andre kronoforer uavhengig av bilirubin.
f mur it viser de ulike belgelengdenes effektivitet til i
Bryte
ned
bilirubin
og
dens
Isomere
til
ulike
oit«yda»)onsprodukter. Dette for lepet har godt samsvar med
sensitiviteten ved f
l at de tre kortaste belgelengdene har
relativt stor effektivitet, men» 5)0 ra» ligger signifikant under
nit det gjelder a skape oksydaejonsprodukter av bilirubin. ?:-.te
indikerer at Inaktiver Ingen av celUr her samaenheng ned lysets
evne til feteokaydA«)on.
M

b4«e«ut>«t ttu«)onsskad«ne. som «r rapportert l forbindelse
med fototerael ln vitro, var også mest ewfattende ved 450 nm. der
bilirubin rutt makslmel «K»tlnk»)on i 4» I .
rigur i 5 antyder at inaktlveringsgraden kunne reduseree hvis
m«n bestrålte bilirubin eg celler oksygenfritt. 0*11# tunne bare
ob*«rveree ved bruk av blett ty». Ved bruk ev grant var det ingen
fere*)• 11 l Inaktivering «red og orten oksygen. 01*** date er
tmldlerltd noe «sikre sloen der** reproduMrbernet Ikke er
teetet. tt havel gir resultatet eo pekepinn om at inaktivering
oie W i» ah {er vea) en eksygenevftett^lg preeese.
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S.6. Fra in vitro til in vivo.
Man kan ikke uten videre si at de observerte effekter i det
benyttede in vitro-systemet opptrer in vivo. Det er en rekke
forskjeller mellom forholdene i forsøksoppsettet og forholdene
i huden til en nyfødt. Noen av disse momentene er nevnt tidligere
i diskusjonen. Dette gjelder blant annet at reparasjonsforholdene
er optimale in vivo, mens de er nedsatt for celler i suspensjon
som blir utsatt for tøffe mekaniske påkjenninger. Dette kan
f.eks. skje ved trypsinbehandling og uvante temperaturforhold.
Videre er det antatt at aktiviteten til enzymet katalase,
son bryter ned H 0 i cell ens peroxisomes er nedsatt i
kulturceller sammenliknet med celler i vev.
Seiv om konsentrasjonen av bilirubin i standardløsningen er
relevant i (orhold til plasmakonsentrasjonen til en nyfødt med
gulsott, er den antakeligvis høy i forhold til konsentrasjonen
ute l interstltiet i huden der man antar at huden er optisk tynn
med hensyn til bilirubin.
Nar det gjelder den totale fluence >oa blir brukt i
foraøkene, er den relevant 1 forhold til fototerapi. Maksimal
fluence l foraøkene er liten sammenliknet med den fluence som
(aller Inn pa huden til en nyfødt i lepet ev 24 timer fototerapi,
a om er vanlig behandlingstid. Her rna nen ta i betraktning at
Irradlansen til lyset evekkea raskt Innover 1 huden, og bare en
liten endel av lyset nar ned til underhuden. Se figur 11 som
viner Inntrengnlngødybde 1 hud.
;

2

Bruk «vfeevlntnerumalbumln i standa rdl øen Ingen 1 atedet fer
humant er antatt * ek» den toksiske effekten av bilirubin og lye
betraktellg.

kunn«

f» A r celler bl» bestrålt l Legning M d nc*vc*ro«»t lek lye
ct»e ©fteerviere* en liten tem$«rature*ning i prevene.
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Økningen var maksimalt 2-4 *C over romtemperatur avhengig av den
totale bestrålingstid. Likevel ble temperaturen aldri så hoy at
den truet cellenes levevilkår. Det ble ikke observert noen
forskjell i temperaturøkning ved de ulike bølgelengdene, slik at
spektrale forskjeller i overlevelse ikke er forårsaket av
temperatur forskj eller.

5.7.2. Dosehaatichet.
I forsokene O T man sakte å sammen li kne effekt av ulike
balgelengder, ble det <-ukt lik* absolutte doser. Imidlertid var
dosehaatIgheten ulik. Dette var et reaultat av at lyskildens
irradiana varierte over spekteret. I tabellen over fluence rate
for de fire bølgelengdene (se kap. 3.4.1.), kan aan se at den
varierer fra 0.48 E/m'xh til 1.06 E/Vxh.
Det er Ikke sikkert at det eksisterer at resiprokt forhold
mellom fluence og fluene* rate. Det vil si at det ikke er sikkert
at lik fluence gitt over lang tid gir saaa* effekt soa saaae
fluence gitt over kort tid.
Dett» er en aul lg fei lk i lde for resultåtene der det er
forutsett at samaenhengen er resiprok. Likevel gir det en vise
elkkerhee at resultåtene ikke titeler noen direkte avhengighet
av doaehastigheten. Kvis M n relaterer det til overlevelse av
celler, kan man a* at lav dosertestIghet ved 490 na kan gt
tllnermet somme effekt som den langt heyere dosehestigheten ved
45© nm.

»4r cellene 1 suspensjon I bil IraJbintsantng •Kull* bestreles
ble det til dett* formelet brukt sylindrisk* rer ned rund bunn.
Lysijengen «Janne» preven ver l.S en.
Ose ideelt* hedd* v*rt e bruke «/vetter s*d rette vegger non
Kunne bl U t stilt opp i »0 graders vinkel 1 forhold til den
innfallande strslinq*n. Ostte lot «eg ikke praktisk g)enno»rerp
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med de krav til sterilitet som forelå. Den sylindriske veggen ga
oket refleksjon av lyset bort fra lasningen. Det er vanskelig å
anslå hvor mye av fluence som gikk tapt på grunn av dette. Tapet
for de ulike belgelengdene som ble brukt, var antageligvis ganske
likt, seiv om man ikke kan se bort fra dette som en mulig
feilkilde for resultatet.
5.7.4. Abaoroa-ion i atandardlesnincen.
Absorbans for en tynn løsning er i feige Lambert-BouguerBeer's lov:
A - tel - log I,/!
der A er absorbans i preven, t er ekstinksjonskoeffisienten til
bilirubin, c er konsentrasjon av bilirubin, 1 er lysets veilengde
l preven og I og I er henholdsvis utgangsintensitet og
intensitet
etter
svekkelse.
Ekstinksjonskoeffisienten
er
belgelengdeavhengig. og « ^ er 52 275 (Hen)' ved 450 no. Verdien
«r funnet eksperimentelt, og den «temmer godt overens »ed verdier
rapportert av andre forskere I 24 1 .
ved be regn Ing kunne nan finne ut at l r rad l ans ved 450 nn
(blatt ly») ble svekket med 75 % etter en veilengde pa ca. 1 sn
Inn l preven. Ved tllsvarende beregn ing for grent lys (5)0 nn).
der bilirubinate ekstinks)onskeef f isient er bare ca. 7 * av
ekse Inks) onen ved 450 nat, finner man at lyset vil vere redusere
ned 7? t etter 1,1 c».
g

1

vellengden til lyset g)enmc<n preveroret var 1,5 co, og
dermed kan nen regn* med et ©gel de fleste granne fotoner «i ir
absorbert l le«nlngen. Kan kan regne bllirubinlesnlnqen son
optisk tykk for «lie belgelengder see? ble brukt. Det sentrale
prinsippet i fotok)emt ster et bere absorbert lys kan gl en
Kjemisk forandring (Crotthus og Drapers lov.}. Hen kan regn© ned
4t det Ikke ble evet alverlte vold mel dette prinsippet i
fersekene.
Kt «nnet «spekt er • » efesorbenaen i l««nlngen mInker under
f«rs«ket sem feige ev at bilirubin bryte* ned tii farg«le>e«
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produkter ved fotooksydasjon. Figur 30 viser dette i et forsok
med lys av bølgelengden 410 ran. Fotoisomerene som dannes ved
bestråling vil også ha et litt forskjellig absorpsjonsspektrura
fra ZZ-bilirubin. Dette gir seg utslag i at absorpsjonsmaksimum
forskyves i de bestrålte løsningene, noe man kan se i forsøket.
I feige mine malinger er 490 ran mest effektiv til å bryte
ned bilirubin oksydativt
i standardlosningen av
celler
bilirubin/BSA. Se resultat i figur 31. Seiv ved maksimal fluence
ved 490 nm som ble brukt i celleforsøkene, reduseres ikke
konsentrasjonen av bilirubin vesentlig for absorsjonsforholdene.
I et typisk forsøk reduseres konsentrasjonen av bilirubin
maksimalt til halvparten. Etter beregning vil irradiansen av lys
med bolgelengde 490 nm svekkes med 75 X etter en veilengde på
0,25 cm i proveløsningen. Ekst inksjonskoeffisienten som ble brukt
t beregningen var *
" 31946 (Hem)'' (funnet eksperimentelt).
I M m

530 nm er minat effektiv i fotooksydasjon, aen nedgangen i
bilirublnkonsentrasjonen
vil
få meet
å
ai
her
fordi
ckstinkejonskoeffisienten ved denne bølgelengdan er lavere enn
ved de andre bølgeløngdene, *
» 3659 (Mc») '. Etter beregning
vlL irradiansen svekke» ned 75 % etter en veilengde på 1,7 cm ved
bestrålinga!iden* slutt. Det er da regnet ned at konsentrasjonen
av bilirubin «linker maksimalt til 63 » av utgangekonoentraa)onen
l celletoraøkene. Slden vellengden gjennom prøven var 1,5 ca, vil
dette vare en mulig fellkllde.
Andre forhold vil inldlertld tale tor at denne feilkllden
blir minimal. Lya mød bølgelengde 910 ra* vil trenge gjennom hele
Uarvlngen og ha vtrkninq pa alle cellene, som ør homogent fordelt
l hele prøven, ./s med korter* b« lgelengde vil til enhver tit)
bare ha virkntng p4 en liten endel av cellone elden dette lyset
«vekkes raskt. Effekten av disse fellkllden* vil virke not
hverandr*. og det vil ikke vere mulig A f)ern* disse fellene i
forsen der cellene bestreles 1 suspensjon.
i

W

m

ttuden er ogs* antatt e vere opt lak tynn med heneyn til
eiltrufei». »* 1» vlvo vil det alltid vare ull* absorp*)on av de
enkelte beige lengde r. tnntrengningsdybden I hud er ease variabel.
{ det synlige området eker iftntrcngningsdyMøn med økendø
feølqelengde. Se figwr 12 »oa> viser irtntrenqningsdytid* I hud.
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5.8. statistikk.
I de innledende forsakene ble det iJOce lagt stor vekt på å
skaffe data med stor statistisk sikkerhet, i det nan bare var ute
etter å finne tendenser for cellenes folsomhet iverfor ulike
bilirubinkonsentrasjoner, ulik 1 --snce og ulike farger av lys.
De
fleste
forsekene ble
ikke gjort
flere ganger, så
reproduserbarhet ble ikke testet. Innanfor hvert enkeltforsok er
det imidlertid 2 eller 3 parallcller, og gjennomsnittet av disse
ble brukt som resultat. Der det var mulig ble standardavvik tatt
med i framstillingen.
[ vekstforsekene ble det talt opp antall celler pr. koloni
etter ulik behandling med bilirubin og lys. Dette ble gjort ved
å telle ca. 100 kolonier pa tilfeldig valgte steder i
celleflanka.
Hovedforaøkene med over love loe ble gjentatt tre ga. er for
hver bølgelengde. Resultatene var reproduserbare. Innenfor hvert
forsek ble det brukt tre parallcller. Middelverdien ble bestemt
og
framstilt grafisk. Standardavviket
bit dividert
ned
kvadsatroten av antall parallcller i hvert forsøk.
Kovedforsekeno ned tradbrudefs frekvens ble også gjentatt tre
ganger for hver belge lengde. Her varierte resultat erte iter over
tid. Det ble gjort «erler av ctt forsøk «cd hver balga lengde
Innenfor samme tidsrom pi en uke. og da var resultatene
somitiervl ignbere, og de viste forventes tendens. Også her ble det
beregnet middelverdi ev tre forsøk for hver belge lengde.
Standardavviket ble ganske stort pø grunn ev endr inger i
systemet» felscmfcet over tid. Cotte kan skyldes et cellekulturen
enetres tite fr* uke til uke rut r noen eøl ler søtte* om til vidare
vekst i ny cellefUske.
Det blø 6* re analysert øn prøve er. behandling i
tracibrurfdsforsøftonø. Det ble imidlertid analysert to pcrelleller
for referansen* fer enkelt- 09 dobbølttrédøt CSKA. Det bl»
gjennomført to kontroll forsøk nød 10 parallel ter so* blø likt
behind tet. Standardavviket for f luorescensaiel ir«g med korrek»}»*
for indre fitter* f fekt bl* funivet • »•*« 00. 14 I.
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KAPITTEL 6. KONKLUSJON.

6.1. Sa"""«Tirtr»q.
Resultacene viste at cellene er mest folsomme for 450 nm og
minst folsomme for 530 nm når det gjelder inaktivering ved
bilirubin og lys. Se figur 29. Cellene var litt mindre folsomme
for 410 nm og 490 nm enn for 450 nm, men forskjellen var ikke
signifikant. Dette gjaldt for forsekene der bilirubin var
tilstede i et lite overskudd i forhold til BSA.
Også uten bilirubin tilstede var synlig lys av alle de fire
undersøkte bwlgelengdene i stand til å inaktivere celler, men i
mye mindre grad enn når bilirubin var tilstede.
Effekten på DNA-nivå viste også bølgelengdeavhengighet. Se
figur 33. 530 nn ga også her minst skadefrekvens. 450 nm og 490
nm ga litt mindre skade, mens 410 nn ga mest skade.
Skade på gen-nivå oppstår ved fluence (dose) der mange
celler overlever. DNA-skadene ble observert ved 1 'C når
enzymatisk
reparasjon
i DNA
ikke
kunne
foregå.
Hvis
reparasjonsenzymene hadde vert aktive, ville man antageligvis
tkke observert trådbrudd i DNA i samme grad. Likevel sier
resultatet noe om potensialet for skade ved den aktuelle fluence,
og
de
sier
noe
on belgelengdencs
innbyrdes
relative
skadepotensiale.
Når cellene bestråle» med fluence som gir lik overlevelsc,
er det også en tendens til forskjell på Induserte trådbrudd for
de fire bolgelenqdene. Se figur 34. 530 nm gir fortsett mindre
trådbruddatrakvens enn de endre belgalengdene.
Undersekelse sv bslgelenqdene* relative evna til å bryte ned
bilirubin ved fotoeksydasjon, viser st 330 nm er minst effektiv.
Man kan ut fra dette anta st fotooksydssjon sv bilirubin og
bilirubinate fetotoksiske effekt på celler har en saamenheng.
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6.2. Konsekvenser for lysbehandling av nvfødte.
Fototerapi er en nokså ny behandlingsform siden den ble
oppdaget så sent som i 1956. Det finnes derfor ikke grundige
oppfolgingsstudier
av
eventuelle
langtidseffekter
av
behandlingen.
De gentoksiske virkningene av bilirubin kombinert med lys
oppstår in vitro, men det er uvisst om tilsvarende effekt får
mulighet til å uttrykke seg in vivo. Det er ikke blitt gjort funn
av genskader in vivo etter lysbehandling.
Mye av forskningen rundt lysbehandling av gulsott har vært
gjort på den terapeutiske effekt. Man har ennå ikke full oversikt
over alle sider ved virkningsmekanismen bak effekten.
Likevel er det i dag mye son taler for at det optimale
lysspekter for fototerapi er forskjovet mot gront lys i forhold
til tradisjonell behandling med blått lys.
Hine resultater tilsier at de lengre belgelengdene er
"sikrere" å gl ved de store lysdosene det er tale om i
fototerapi. Kan leper en mindre risiko for genskader dersom man
øker spekteret» maksimum til 490 nn eller enda lengre
bølgelcngde.

*•?. Forslag til vider» arbeid.
Dot er mange «spekter ved den cytotoksiske vlrkningen av lys
og bilirubin som kunne vare interessante fl gi narnere inn pa.
Dette for A fa mer kunnskap on hva son skjer pi det nolekylare
og cellebiologiske plan. for on nulle, i kunne rorbodro
behandlingen
Kan har 1 dag liten kontroll ned hvor stor fluene* (dose)
barnet mottar da det bare registrere» hvor nano;» tinar barnat
blir belyst. Irradlans pi behandl trvgsstedet har vist oe<j å
variere mye avfuantjlg av nvtlfco lysrør son blir brukt.
behandllngsavstand osv. I is I . Det kunne vara interessant i
skaffe mor on fattande informasjon ost hvor store lyedoser so»
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faktisk brukes. I den forbindelse kunne man skape større
bevissthet rundt viktigheten av å kvantifisere bruken av lys, og
at man ikke må bruke unødig store doser.
Man vet også lite om skadens avhengighet av fluence rate
(dosehastighet) . Det kunne være interessant å studere effekten
av å behandle med lik fluence nen varierende fluence rate. Man
kunne dermed finne ut om det eksisterte resiprositet mellom de
to størrelsene. Når det gjelder den terapeutiske effekten er ikke
sammenhengen resiprok, da det finnes en optimal fluence rate som
gir den antatt beste virkning I 55 I .
Resultatene i denne rapporten tyder på at toksisk effekt av
bilirubin og lys i hvertfall delvis er oksygenavhengig. I de
innledende studier ble overlevelse av celler sammenliknet i
nærver og fravxr av bilirubin under bestråling. Disse data er
ikke veletablerte, og det ville vert interessant å videreføre
forsokene ved å se på oksygena vhengighet ved de ulike
bølgelengdene.
I mine forsøk ble det brukt kalveserum som inneholder bovint
serumalbumin (BSA). Dette ble brukt B O B erstatning for humant
serum som ikke var praktisk tilgjengelig. Han vat at albumin fra
kalv
har
forskjellige
blndingsegenskapor
for
bilirubin
sammenlignet mad da for humant serumalbumin (HSA). Det ville
derfor vare av interesse å samanlikne effekten av bilirubin og
lys på celler vad bruk av HSA og BSA.
Man
regnar ned at cellenes reparsejonsenzymer
vil
«ktlvteeres sot» f alge av at dat oppstar an «kt frekvens av
trådbrudd.
Det
ville
vara
hensiktsmessig
å
undersøke
rep<sira*)onsproaessene i dat sanne forsekssystemet som ble brukt
l mtno forsak. Dette arbeidet er allerede i gang ved var gruppe,
og man ensker blant annat a studere hvorden reparasjonen utvikler
seg nar cellene Inkuberea med vekatmedium ved 17 'C etter
bestråling.
Oet ville ogs» vere Interessant é vidererare studiane til
et ln vlve-syatem der «an komser nåmare den aktuelle
problematikken. Kar kunne san vara tryggare pa at cal lene kunne
drive emymetlsk reperasjon og at detokslf Isering av de skadelige
perokaidene skjedde titnarmt Ilke affektivt so» i barnets hud.
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Det kunne til dette formål benyttes hårlese Gunn-rotter der de
homozygote individene fødes med gulsott.
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