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ÖZET 

İyonlaştırıcı ışınların serum albuminine etkisi in vivo ve iv 
vitro deneylerle araştırıldı. 

In vivo deneylerde erkek sıçanlar(Rattus norvegicus) 225 rönt
gen bütün-vücut X-isinlamasina tutuldu.Radyasyonun samana bağlı 
olarak albumin seviyesine etkisi ışınlamadan hemen,2.5 saat ve üç 
gün sonra incelendi.Albumin seviyesi ışınlamadan 2.5 saat sonra 
kontrol seviyesinin altına düştü,ışınlamadan Uç gün sonra ise ten-, 
trol seviyesine ulaştı.Pre-albumin/albumin oranında ışınlamaaau 
sonra artma oldu. '"* * 

İn vitro deneylerde yüzde 0.5 sulu albumin çözeltisi 0.2,0.5, 
1.0 ve 1.9 Urad dozlarda Co gamma ışınlamasına tutuldu.Deneyier 
serum albuminin elektroforetek mobilitesinin ışınlamadan sonra a-
zaldığını gösterdi.Serum albuminin 0.2,0.5,1.0 ve 1.9 Mrad dozlar
da in vitro ışınlanması UV absorpsiyon spektrumunda bir değişiklik 
meydana getirmedi.Serum albumini ışınlamadan sonra suda daha az çö
zünür hâle geldi.Radyasyon albumin molekülünde agregatlar ve bö
lünme ürünleri meydana getirdi. 

ABSTRACT 
The effect of ionizing radiations on rat serum albumin was stu

died on in vivo and in v i tro . 
Male rats(Rattus norvegicus) were exposed to 225 roentgen whole-

body X-irradiation on in vivo experiments.Time-course effects of ir
radiation on albumin level examined at immediately,2.5 hours and 3 
days after irradiation. Albumin level decreased above control level 
2.5 hours after irradiation and rised within 3 days reaching cont- . 
rol level.Pre-albumin/albumin ratio enhanced after X-irradiation. 

,Aqueous solutions(0.5 percent) of rat serum albumin was exposed 
to various doses(0.2,0.5,l .O and 1.9 Mrad) of Co gamma i r r a d i a 
tion on in vitro experiments.Results showed that electrophoretic 
mobility of serum albumin decreased after gamma irradiation.No s ig
nificant change in albumin UV absorption spectrum was observed at 
0 .2 ,0 .5 ,1 .0 and 1.9 Mrad doses.Albumin becomes progresively l e s s 
soluble in v/ater as the radiation doses i s increased.Radiation in?. 
duced transformation into insoluble albumin agregates and scission 
products. ( ( '.'< ' ' i 



GÎRÎŞ 

Kanda çok öneall görevi olan proteinlerden biri de serum albumlnl-
dir.Serum albuminin biyolojik fonksiyonları Uç grup altında topla-
nabillr.Bunlardan ilki,plasmanın kollold oaaotik baakıaını regttle 
etmeaidlr.lnean plasma proteinlerinin ağırlık olarak yüzde elli 
kadarını albumin teşkil ader.feorlk olarak oaaotik baskı plazmada
ki albumin konsantrasyonu 11» orantılı olaaaı gerekirken »plasmanın 
oaaotik baakıeının yüzde 75-80 kadarı albumlnden ileri gelir .Albumin 
molekülü üzerindeki hidrofilik grupların herbiri etrafında su mole
küllerinin toplanması »onun nötral bir molekülden daha büyük bir oaao
tik baskı yapmasına neden olur(l).Serum albuminin ikinci fonksiyonu 
çeşitli metabolitlere bağlanarak kanda taşıyıcı görevi yapmasıdır. 
Albumin bllixubin(2,3)»yag aaitleri(4),metal iyonları(5),triptofan 
(6),çeşitli İlaçlar(7,8) ve vitaminlere(9) bağlanarak onların doku
lara taşınmasını sağlar .Albuminin üçüncü f onküyonuda yapısında fas
la amino asit bulunmasından,gereğinde kullanılabilen bir amino asit 
deposu olarak vazife görmesidir (9,10).Son yapılan çalışmalarda ise 
serum albuminin aynen bir enzim gibi haraket ettiği,kanda kataliza-
tör vazifesi gördüğü öne sürülmektedir( 11,12). 

X ve gaama gibi iyonlaştırıcı ışınlar ve radyoizotopların hasta
lıkların teşhis ve tedavisinde ve endüstride bir çok uygulama alan
ları günümüzde her gün biraz daha artaaktadır.Bunların faydalı uy
gulama alanları yanında canlı organizmalarda meydana getirdikleri 
zararlı biyolojik etkileri da inkâr edilemez.Oamaa ışınlan kantar 
hücrelerinin öldürülerek tedavisinde kullanıldığı gibi »çeşitli doz
larda ve sürekli uygulandığında normal doku hücrelerinde kanserleş
meye neden olmaktadır. 
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İyonlaştırıcı ısınların kan proteinlerin* etkisini araştıran çeş i t l i 
çalışsalar vardır(13-19).Senin proteinleri arasında albumin ve gaama-
globulinin,alfa ve beta-globulinlerden daha çabuk etkilendikleri gö-
rülaüştür(18) .33 Kanserli kadın hastalar Üzerinde yapılan bir araçtır-
nada,radyoterapi sırasında verilen dosla orantılı olarak hastaların 
kanında albunin/globulin oranında düşme, elfa^alfagVe gaeaa-globulln 
fraksiyonlarında artma septanmıştır(14).Saha yakın bir semanda yapı
lan i lg i çekici bir araştıımada, sürekli olarak radyasyona marus kalan 
işlerde çalışan 181 şahsın yüzde 58'inin kanında hipoalbualneala'ya 
rastlanmıştır(19). 

İyonlaştırıcı ışınların proteinlere etkisi,radyasyon biyolojisi,gıda 
ve genetik konularında çok öneali olmasına ve sürekli araştıraalar. 
yapılmasına karşın,bu ışınların proteinlere etki mekan!«imsı tam ola
rak anlaşılaaaaıştır.ösellikle gıda ışınlamalarında radyasyondan son
ra proteinlerde i lk farkedilen renk,doku örgüsü ve koku değimleri
dir (20) .Barron et al. ışınlamadan sonra protein aolekUlündekl primer 
değişikliklerin, protein molekülünde bulunan -SH grubunun oksidasyonun-
dan i l er i geldiğini »ne sümektedir(21) .Roaani ve Tappel iae -SH grubu 

İçeren eminleri in vitro'da ışınlayarak yaptıkları deneylerde,ensim 
aktİYİtelerinin değişimi i le -SH grubunun oksidasyonu arasında bir 
bağlantı olmadığını(22),ve yumurta albumlninde havasıs ortamda ı ş ın
lanması İ le molekülde parçalatmalar olduğunu göstermişlerdlr(23).Bir 
çok araştırıcı ışınlamadan sonra sadece -SH grubunun değil,triptofan 
(24),imidazol ve hlstidin(25,26) vs metionln(27) gruplarının da rad
yasyondan etkilendiğini bulmuşlardır . Ancak bu grupların radyasyon
dan etkilenmelerinin bir proteinden diğerine farklı olduğu.saptanmış
t ır . 

Sunulan çalışmada sıçan serum albuminine iyonlaştırıcı ışınların İn 
vivo ve İn vitro'deM etkisi araştırıldı.İn vivo deneylerde X-ışin-
1amasına tutulan sıçanların kan serumlarının elektroforetlk diagram-
ları ve albumin miktarları ışınlamadan hemen,2.5 saat ve 3 gün sonra 
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incelendi.tn vitro deneylerde sıçan eerua albuainin aulu çbaeltlel çt-
60 s i t l i dozlarda Co gama* laıalamaaına tutulduktan aoara elaktrofora-

tik Bobilittlari ve altomla molekülünde meydana gelen agregaayonlar 
ölçüldü.Har iki deneyden alda edilen bulgular karşılaştırıldı. 

mtBHTEL VB MBTOD 

Benaylarda 9-10 haftalık arkak aışanlar(lattua aorvegicua) kuUanxl-
di.Sıçan earum albuaAni,Koch-Light yiraaeı'odan .eelluloa aaatat ka
ğıt l a n , Şart oriua OmbB Almanya'dan diğer kimymaal aeddeler.Pluka 10, 
Merck va looh-Light Pirmaları'ndan getirt i ldi . 

Araştırma proteinde deneyler iki gntp halinde düzenlendi, (A) grubunda 
•ıçanlar in vivo'da bütün-vücut X-ışın\amaBina, (B) grubunda aıçan aa-
rum albuainin aulu çozeltlei 60Co kaynağında in vitro'da gamma ışınla-
aaaıaa tutuldu *Ber iki deneyde de iyonlaştırıcı ışınların aaçaa eerua 
albuainina etkiai araştırıldı .t n vivo deneylerde 36 aıçan kullanıldı. 
Melodifir 

Mat.l ŞKtBtftnft Rgq^fP Plfafr^ncfc TlllflMlffffaf 
Sıçanların ışııü anaaaı,lçinde bblaelerl ve yan tarafında hava delik
leri olan pollvlnll karbondan yapılma ailindir şeklindeki kaplarda 
yapildi.X-isinlama cihazı 'General Electric Mariner 250 Therapy Unit' 
olup, 170 kV ve 10 aA'da çalışıldı.Cihazda 1 BUD alüminyum va bakır 
f i l treler olup,abaorplanan doz 'Victory Ionizing Chamber' i l e ölçül
dü. Sıçanlar 10 dakika 22.5 rönt./dak. şiddetinde va total 225 rönt
gen X-isinlamaaina tutuldu* 

Met.2 Sıçan Sema Albuainin 9ulu Coacltialnln in vitro'da 60Co Kar-

rutinin ftmı Tnnlnrrnv 
Deatile auda hazırlanan % 0*5 aıçan eerua albuain çözeltieindan 2 al 
alınarak, Co gasuna ışınlama kaynağında bulunan baş adat bölmeye uy
gun olarak yapılan oaa kaplara konuldu »Sıçan eerua albualn numuneleri 
! 415 rad/dak. şiddetinde ve total 0.2,0.5,1.0 ve 1.9 Mrad olan değişi* 
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doklarda "fee S U M ifinlaaaeına tutuldu .?•rilen doa >eat>4'la yapa-
lan Prick» doziaetreel 11» ölçüldtt( 2 8 ) . 

Kan numuneleri oda teaperetüründe pıhtılaçıncaya kadar bekletildi ve 
bir gee* 4°C da .»»hafaza tdlXdl. Sonra düşük davirda eantrifttjlendl, 
şeffaf aarx renkte ayrılan eerua fraksiyonu bir pipatla çtfkeltl fa
sından ayrıldı* 

«tt.4 Sfllüjgf ^ajtit j j j i t ttf^tfWtJtf 

Serum ve albuain çözeltilerinin kağıt alaktroforail Dr«Lange Kurtseit 
Blectrophoree* eiban.nda,220 volt'ta pH'ax 8.55 olan veronal taapou 
çözeltiei içinde ve eoguk odada (5-7 °C) yapıldı.S»llülo» aaatat ka
ğıtları kullanılmadan evvel veronal taapon çttzeltiei içinde 20 dakika 
bekletildi«tampon çözeltisinden çıkarılan kağıtların ttserindeki ıelak-
lıklar iki süzgeç kağıdı araaınde giderildi.Serua nuauneeinden 0.1 al 
alınarak cihazın özel yazan kalesin* dolduruldu.Kalenle 2x16 ea »ba-
dındaki aellüloz asetat kağıdının Üzerinde 2 ea uzunluğunda bir bat 
çizildi.Sellüloz aaatat kağıdının nuaun* tatbik edilen tarafı «kal 
kutba gelecek şekilde cihaza yerleştirilerek elaktroforez yapıldı. 

Met.S Serua rrakeivonunda Albuln Yüzdesinin Saptanmanı» 

Serua nununeleri ( 0.1 al ) yukarıda anlatıldığı şekilde elektrofon-
ze tebi tutuldu.Kâğıtlar 75 dakika eonra cihazdan çıkarılarak ponko 8 
•le (30) hazırlanan boya çözeltini içinde beş dakika bekletildi.Boya
dan çıkarılan kağıtlar iki aüzgeç kağıdı araaında kurulandı ve eonra . 
içinde % 5 aaetik aelt olan kaplardan geçirilerek,kağıtta protein olajı 
bölgelerin dışında kalan kımız ı boya aeddeei aaetik aaitle uzaklaş
tırıldı.Kağıt üzerinde i lk i albumin »ikinci»! globulin olaak üzere 
İki leke belirdi .Albumin ve globulin lekeleri Bekanla keallerek ç ı 
karıldı .Eltteyon çözeltisinden (KaHCCyle doyaus netanol) 3'er al 
alınarak iki ufak deney tübüne konuldu ve keallen albuain ve globu
l i n bantları bu çözeltilere daldırıldı.Bir aaat bekletilerek kirm-
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s ı renge boyalı olan albumin ve globalinin çöselti fasına geçmesi 
sağlandı.Daha aonra bu çöseltilerin optik densiteleri 'Perkia Biner 
Model 550* spektrofotonetresinâe 540 nm dalga boyunda ölçüldü.ölçü
len optik densltelerden(OD) »albuminin serumdaki % ai fu formüle gü
re saptandı; 

Albumin % - »*'*> ^oo 
Alb. OD + Olob. OD 

Met.6 laiBUariB focanların Serumlarındı pra-Albumin/Albumiıı Oı^mB 

Terinit 
Pre-Albumin / Albumin oranının tayini için serua nuauneleri Metod 6 
da verildiği seklide elektroforese tabi tutuldu,ancak pre-albuainin 
albuminden ayrılaasını sağlamak için elektrofore* süresi 75 dakika
dan 120 dakikaya çıkarıldı .Elektrof oresden sonra kağıtlar ponko S 
le boyanıp,içinde elektrofores cinasının 74050 Vo'lu transparent 
solüsyonu olan küvete daldırılarak şeffaflaştınldı.Şeffaflaşan sel-
lttlos asetat kağıdı can plaka üserine yapıştırılarak elektrofores 
cinasının otoaatik kaydedicisine yerleştirildi.Ekatinksiyon grafiği 
(elektroforetek diagram) alındı.Bu grafiğin total alanı ve herbir 
absorpsiyonun alanı otomatik olarak okunarak,pre-Alb./Alb. oranı bu
lundu 

Met.7 8ıean Serum Albuminin Elektroforatlk Mobilitasinin Terini. 
Serum numunelerinden raya albumin solüsyonundan 0.1 mi alınarak 75 
dakika Ket.4 deki gibi elektroforese tabi tutuldu.Kağıtlar ponko S 
le boyandı ve asetik asit çözeltilerinden geçirildi.Saram albuminin 
kağıt üzerinde İlerlediği alan om2olarak ölçüldü.Bu alan elektrofo-
rez süresine (75x60- 4500 sn) bölünerek, cm2/sn olarak elektrofore-
tlk Dobillte tayin edildi. 

Met.B In vitro 'da Pena» Itnnlamaaına Tutulan Albuminin UY Absorp-
sivon SpektruMunun Alınması» 

Koch-Light Firma'aından getirtilen sıçan serum albuminin dtstile su
da hazırlanan % 0.5 çözeltisi ,değişik dozlarda (0.2, 0.5, 1.0 ve1.9 



Mrad) Co .gamma ışınlamasına tutulduktan sonraton defa seyreltile
rek absorpsiyon apektruau 'Perkin Elmer Model 550' spektrofotometre-
sinde kaydedildi. 

60 M>t.9 jn W o ' * * Co Gama Isinlsmaaina tutulan Albuminin Agraams-

Tînvımn tn?tlTTf 1* 

Koch-Light firmasından getirtilen sıçan serum albuainin destile suda 
hazırlanan % 0.5 çözeltisi, Co kaynağında değişik dozlarda .(. Q*2» . 
0.5,1»° v* İS Urmd ) ışınlamaya tabi tuttuktan sonra sema albuain 
solüsyonunda,ışınlamayla kendiliğinden çöken, trikloroasetik asitle 
çöktUrttlebllen ve çözünmüş halde kalan kısımların % miktarları hesap
landı .Bunun için ışınlamadan sonra albumin çözeltisi 3000xg de san-
trifi.jlendikten sonra süzgeç kağıdından süzüldü.Süzüntü trikloroase
tik asitle çöktürüldU ve bu çökeltide protein miktarı amidosowarts B 
(31 ) metodu İle tayin edildi. 

u 

BULGULAR 

I,(A) İn vivo Işınlamalardan Bide Edilen Bulguları 

Sıçanlar Met.1'de verildiği şekilde ışınlandı.Işınlamadan hemen,2.5 
saat ve 3 gün sonra öldürülerek kanları alındı ve serum fraksiyonu 
Met. V de anlatıldığı şekilde ayrıldı .Bu fraksiyonlarda bulunan albu
min /» si (Met.4-5) tayin edildi.Bu fraksiyonlarda aynı zamanda prs-al-
bumin / albumin oranı (Met.6) ve albuminin elektroforetik mobilitssi 
(Met.7) saptandı.Elde edilen bulgular Tablo I'de»ışınlamadan hemen,2.5 
saat ve Uç gün sonra ayrılan serumların elektroforetik diagram örnek
leri Sekil I'de görülmektedir. 



tabla I 

tn vivo'da 22.5 rönt./dak. »iddttindavre total 225 röntgen bütün-vücut 
X-isinl—asına tatulan erkek sıçanların aarualerıoda ışınlamadan aonra 

indini rtltB titfiiiıfltrr , 
Isxnlaaadan sonra geçen süre 

(a) Alb.Jt 

<b>Alb. 
elektro-
foretlk 
Mobilite 

Hemn 

Den. 54.91 

Kon. 56.02 

2*5 aaat 

40.42 

55.97 

(c) pre-Al 
/Al . 
oranı 

Den. 0.062 

Kon. 0.045 

0.069 

0.044 

3 gün 

55.13 
56.06 

Sen. (179±0.73)xlO~5 {X79+f>.90)ılÖ~5 (160iP.50)xlO~5 

Kon. (I61tp.86)xl0"5 (180±p.l2)xl0~3 (18OiO.76)xl0-5 

0.647 

0.473 

Tablo I de (a) daki bulgular 20 deneyin ortalamasını, (b) deki 
bulgular mean±SD nu ,(c) deki bulgular i se 12 deneyin ortala
masını ifade etmektedir. 

HMMA 2.5 saat «wire 3 gün fonn 

(em) (em) 

Şekil I . In vivo 22.5 rönt/dak şiddetinde total 225 röntgen 
bütün-vücut X-ışmlamasına tutulan erkek sıçanların 
serumlarının ışınlamadan hemen.2.5 aaat ve 3 gün son
ra alman elektroforetik diagramlan. 



I-(B) Serum albuminin in vitro ̂ Co kaynağında gamma ışınlama» 
sından sonra elde edilen bulgular 

Koch-light Pirmasınsaa getirtilen sıçan serum albuminin desti-
le suda hazırlanan % 0.5 konsantrasyondaki çözeltisi 415 rad/ 
dak şiddetinde ve total 0.2,0.5,1.0 ve 1.9 Mrad dozlarda Co 
gamma ışınlamasına tutuldu (Met.2).Işınlamadan sonra serum al
buminin elektroforetik mobilitesi(Met.7),ultraviole absorpsi-
yon spektrumu(Het.8) tayin edildi .Tabii II de elektroforetik 
mobiliteler,Şekil II de ise ÜV absorpsiyon spektrumlan veril
miştir. 

table IX 

tn vitro'da 415 rad/dak. çiddetinda ve 0.2 ,0.5, 1.0 ve 1.9 M rad 
doslarda MCo gamma i f i n l — K M tutulma «Loaa sens* albuminin 
elektroforetik mobiliteleri. 

Blaktroforstik Mobllita om2/mn 
0.2 «rad 0.5 Hrad 1.0 »rad 1.9 Itrad 

Oen. (174±1.48)xl0"5 (123^1.86)adO"*5 (102ı,1.43)xlÖr5 (20ıl.76)xlO~5 

Kon. (lB0±l.ll)xL0"*5 (178±1.4l)xl0"5 (179iP.87)xlO~5 (17t&L.65)xl0"5 

Mean±SD 

(nm) 

Çekil I I . Sıçaı serum albuminin ultra viola abaorpaiyon apsktruau. 
(A)-Içınlanuadan swol,(B)~ 0,2 Mrad, (C)- 1.9 Mrad ış ın
lamadan sonraki absorpsiyon spoktrumları. 
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I-(Bj«în vitro'da 415 rad/dak. şiddetinde ya 0.2 ,0.5» 1.0 va 
60 1.9 Brad doalarda Co gamma ışınlamasına tutulan % 0.$ 

sıçan serum albumin çöseltisinde ışınlamadan aonra •ay
dan* galan (a)-kendiliğinden çökelme % 8l,(b)-trlkloro-
aaetlk tıiüı çöktürülen albumin £ ai va (e)-albuainin 
parçalama ürünlerinin % al Met.9'da verildiği sakilde 
tayin adildi.Elde «dilen bulgular Tablo III'da görülmek-
tadir. 

Tablo III 

tn ritro'da 415 rad/dak. şiddetinde va dagifik doalarda 
Co gamma ışınlamasına tutulan % 0.5 sıçan aerua alburnl 

çöeeltisinde ışınlamadan aon^a meydana galan agregaayon. 

Total Dot Mrad 

(a)-Fraksiyonu 
*ai 

(b)-Praksiyonu 
*»i 

(o)-Prakaiyonu 
*>i 

0.2 

1.10 

98.60 

O.JO 

6.$ 

1.23 

96.10 

0.67 

1.Ö 

2.33 

96.95 

0.72 

1.9 

9.07 

eT.lT" 

1.51 

(a)Işınlamadan aonra kendiliğinden ayrılan albumin çökeltisi, 
(b)Işınlamadan sonra TCA i le çöktttrülan albumin çökeltisi, 
(c)Albuminden ışınlamayla meydana galen parçalanma ürünleri. 

Tablodaki değerler 20 deneyin ortalaması alınarak bulundu. 

Serum albuminin sentezinin büyük bir kısmı kavmoigar paranldmal 
hücreleri tarafindan yapılır »anoak oartik,linfatik va prokslmal 
tubular splteliumların da albumin aentezlni yapabildiği iddia edll-
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m*kt*dir(32,33) .Yapılan araştırmalar »seslenme alışkanlıkları(34), 
besinlerle alınan İ ls in vs treonin(35)»sçlık ve kronik alkol alışa 
(36),büyün» hormonları insulin,testesteron ,kortikosteroid (37) vs 
çeş i t l i hastalıkların (33) aibusdn senteşini etkilediğini göster
miştir .Albumin molekülünün katabolizml an fasla.metabolik h i n yük
sek olan dokularda,hÜcre seviyesiodt ise llsosomlarda olmakta-
dır (36,33). 

Sıçanlar ttsertnde 5 5S-sistein le yapılan deneylerde,bütün-vücut X-
ışınlamasmın serum albumin senteslni yavaşlattığı bulunmuştur(17). 
Sıçanlar üssrlnds yapılan bir başka çalışmada da karaciğer bölgesi 
80 rad X-ıçınl anasına tutulduktan sonra kan albumin seviyesinde asal-
ma olduğu görülmüştür(39).Löeio-3H l i ortamda Uç ssat psrzusyon ya
pıldıktan sonra in vitro da çeş i t l i donlarda X-ışınlsmasxns tutulan 
izole edilmiş sıçan karaciğerinde,500 rad dosdan sonra plasma albu
min seviyesinde artma olduğu saptannıştır(40). 600 rad X-işınlaması-
na tutulan sıçanlara, ışınlamadan hemen, 24 ve 72 saat sonra l ' * I la 
damgalı albumin injekte edildiğinde,kandaki radyoaktif albuminln 
degredasyonunun ışınlanmış hayvanlarda kontrollara kıyasla daha fas
la olduğu ve degrsdasyon derecesinin ışınlamadan sonra geçen samana 
bağlı olmadığını bulmuşlardır(4l)« 

Tablo I deki bulgular incelendiğinde,X-ışınlaaaaına tutulan sıçan
ların serumlarında bulunan albuminln slsktroforstik nobilitesinln 
değişmediği,serumdaki albumin konsantrasyonunda l s s ışınlamadan 2.$ 
saat sonra kontrola kıyasla büyük bir düşme olduğu görülmektedir. 
Işınlamadan sonra sıçan serumunda albumin konsantrasyonun atalması 
çeş i t l i nedenlerdenierden i ler i gelebilir.Bu nedenler Uç grup altım* 
da toplanabilir; ( l ) - X-ışınlarının albumin sentezine (17,39)» (2) -
albuuin molekülünün Jcatabollzmlne (40,41) veya (3)-albumin sentezi
ni veya katabollzmini değiştirebilen faktörlere etkisi.lablo 1 , 
Şekil X de «-ışınlamasına tutulan sıçanların serumlarının ışınlama
dan sonraki «lektroforetik dlagraaları görUlmektedir.Pre-albumin/ 
albumin oranında ışınlamadan sonra zamanla ç*-antılı olarak artma ol-
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maktadır.Bilindiği gibi pre-albuminin molekül tartısı albumininkine 
çok yakın olup(alb.69.0O0,pre-alb.61.000)»yapısında albuninden fark
lı olarak karbonhidrat buluomaktadırU).Kontrol gruplarında pre-al-
buain miktarlarına bakıldığında,albumine kıyasla çok düşük olduğu 
dikkati çekmektedir. Sıçan kanlarının elektroforetik diagramlarında 
pre-albumini albuninden ayırabilmek için elektrofores süresini 75 
dakikadan 120 dakikaya çıkarılması gerektiğini yaptığımı» deneyler
de (Met.6) gördük.Işınlamadan sonra pre-albumin/albumin oranında 
meydana gelen artma,ışınlamadan sonra pre-albumin molekülünün taşı
dığı net yükte meydana gelen değişim re buna bağlı olarak elektrofo
retik mobilitesinin(EH)diiğişlmi,ışınlamadan evvel birbirine çok ya
kın Eli ye sahip olan ve elektrofores kağıdında birbiri üzerine gelen 
pre-albumin ve albumin bantlarının ışınlamadan sonra birbirlerinden-
ayrılmalarından ileri gelmiş olabilir. 

İn vitro dm değişik dozlarda gamma ışınlamasına tutulan sıçan se
rum albuminin sulu çözeltisinin elektroforetik mobilitelerinin ve
rilen dozla orantılı olarak yavaşladığı görülmektedir (Tablo II). 
Albuminiu ışınlamayla elektroforetik mobilitesinin yavaşlaması,ışın
lamayla molekülde bulunan net negatif yükte azalma olduğunu göster
mektedir. Serum albuminin UV absorpsiyon spektrumunda ışınlamadan son
ra bir değişiklik olmamakta,sadece 280 nm civarında, absorpsiyon den-
sitesinde doza bağlı bir artış olmaktadır(Şekil 2).Bu artışın artan 
dozla çözeltide meydana gelen çökeltiden ileri geldiği sanılmakta
dır. Albumin molekülünün absorpsiyon spektruau diğer basit protein-
lerinki gibidir,sadece triptofan az olduğundan 280 nm civarındaki 
absorpsiyon daha azdır.Tablo III de in vitro da değişik dozlarda 
gamma ışınlamasına tutulan serum albuminin sulu çözeltisinde verilen 
doza paralel olarak,çözeltide kendiliğinden çöken albumin konsantras
yonu ve çözeltide bulunan albuminin parçalanma ürünlerin miktarında 
artma olduğu kaydedilmektedir. Tabi o III deki bulgulardan, sulu albu
min çözeltisinde ışınlamadan sonra meyaana gelen reaksiyonlar şu şe
kilde özetlenebilir; 
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Sulu albumin çöaeltiai 
| Hadyasyon 

X ^ 
Çözünmüş ürünler Çözünmeyen çökelt i ler 
(Işınlamadan eikixen- »-.»«««VCMI (Protıin molekülleri araaın-
• i ş protein molekül- f*fly>syop^ da bağlar, danatura olmuş 
leri ,peptidler,aaiao Radyasyon protein) 
asidiar va başka par
çalanma Urünlari) 

^CA i l e B .J« .O««« TC* *• ÇözünmUç nalda 
çöktbilen "^"ywar0; kalan parçalama ürün-
proteinler ^dyasyon l e r i 

* • ' • > Ra^asyon Tas degradaeyon 

ilbumin çözeltimin*» i n yitro da ışınlamadan aoara meydana gtlan 

sgregasyonun (iki albumin »inciri arasında karş ı l ık l ı batların t e 

şekkülü i l a ai,yoksa deaaturasyonla mx taya başka bir — kanlıma i l a 

a i teşekkül e t t iğ in i belirlemek oldukça güçtttr.Agr»gasyonda »ıç ıa l»-

aa Ha meydana galen parçalanma ürünlerinin da etkis i o lab i l i r . Tablo 

IV de araştırmada elde edilen bulgular özet olarak verilmiştir.&ı 

sonuçlara bakıldığında iyonlaşt ır ıc ı ı s ın lar ın serua albuainin* etki -

ainin in vivo re in vitro da forklj. olduğu görulmektedir.aı farkın in 

vitro da albuainin sadece suyun radyolizi i l e teşekkül eden radikal

lerden etkileMM«i,in riyo da i s e organizmada radyasyonla meydan» ge

l en çok değişik reaksiyon ürünlerinin albumin aolekülttnü etkileme ola

sılığından i l e r i geldiği tahmin edilmektedir. 

GUnUmüzde iyonlaştırıcı ı ş ın lar la çalışan personel sayısında büyük bir 

ar t ı ş olmaktadır.ömeğin Kanada da yapılan bir i s ta t i s t ik te 1951 y ı l ı n -

dan bu yana «Atomik Radyasyon İ ş ç i s i ' olarak kayıt l ı 250 bin k i ş i bu

lunmaktadır* 42).Meslekleri gereği sürekli olarak iyonlaşt ır ıc ı i ç l er 

de çalışan B6 personel üzerinde yapılan bir araştırmada,orta yaşın 

Üzerindeki 65 kadının serua proteinlerinde deftişste, özell ikle a l fa 2 -

makro globulin seviyesinde artma kaydedilmiştir (43).*»nulan çalışma

nın, çok önemli biyolojik görevleri olan albumine(l-l2) radyasyonun 

etkisinin araştırılması,radyasyondan korunma alanında katkısı olacağı 

sanılmaktadır. 
12 



Tablo IV 
Bulguların öse t l 

İyonlaşt ır ıc ı l amlar ın Sana Albulnin» Btkial . 

*«* vtT9 *t İn vitro da 

1-Işınlamadan 2.5 saat 1-EEK dosla orantı l ı o la-

sonra scrum albumin rak asal ıyor. 

aevlyesinde asalma. 

2-BJ?M değişmiyor. 

3-Pre-alburain/Albumin 

oranında artma. 

2-Uv abaorpsiyon spektruau 

ışınlamadan sonra değiş

miyor. 

3-Ifinlamadan sonra albuminde 

agregasyon ye degredasyon 

aaydana geliyor. 
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