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' Streszczenie

Dokonano przeglądu obecnego stanu wiedzj' o sk-ilkach dzi&lania
promieniowania jonizującego na błony komórkowe i DNA oraz mecha-
nizmach naprawy uszkodzeń popromiennych. W przeprowadzonych ba-
daniach ustalono, że badane właściwości błon w komórkach L5178Y-5
i L517SY-R (ładunek powierzchniowy, płynność, transport aminokwa-
sów^ nie wskazują na bezpośredni udział uszkodzeń błon w wywoły-
waniu śmierci reprodukcyjnej. Ponadto ustalono, że.'! w napromienio-
nych, komórkach obu podlinii wydłużanie nici' DNA zachodzi z jedna-
kową szybkością, ilość uszkodzeń początkowych jest jednakowa" zaś
procesy napraw}' przebiegają z jednakową szybkością i do tego sa-
mego poziomu końcowego. Różny stopień zahamowania syntezy DNA
nie jest proporcjonalny do efektu letalnego. Uzyskano również dane
wskazujące na istnienie różnicy w podatności proces a popromiennej
syntezy DNA na działanie czynników modyfikujących konformacją chro-
matyny, m.in. inhibitorów polimerazy ^ADP-rybozv^ .

Abstract

The paper contains a: review of the -present knowlerlga of radiation
eflects on cell tnembranes and DNA and of repair mechanisms of
radiation lesions. .Investigations of properties of plasma membranes
in L517-3Y-S and L5l7?Y-R cells (surface charge, fluidity, transport
of amino acids) indicate that there is: no direct connection between,
membrane lesions and reproductive death. It was also found that in
irradiated cells of both I,5l7e"Y~strains the rate of DNA chain elonga-
tion is the same, similarly as the amount of the initial DŃA lesions
and the rate of repair processes. Difference in the level of DNA
synthesis inhibition is not proportional to the lethal effect. The results
are. also reported point to the diffei'ence between L51/3Y-S and
L51/8Y-R cells in susceptibility of post-irradiation DNA synthesis to
factors modifying chrpmatm conformation, such as inhibitors of (ADP-
- ribos с) DO! vmeras e.
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\ i: \ Резюме

Б настоящей монографии сделан обзор существующих сведе-
ний о эффектах излучения на клеточные мембраны и ДНК, и о
механизмах восстановления радиационных повреждений. Иссле-
дования, свойств плазматических мембран в клетках L5175T-3
и L5"i73i-s \поверхностный заряд, текучесть .транспорт амино-
кислот) указывают, что, нет прямой связи между повреждением
мембран и мит'отической\гибелью. Было томе обнатэужёш.что в
облученных клетках обоих штаммов L5178Y скорость Ъиюшащш
ДНК, процессов\репараций к количество первоначальных пов-
реждений ДНК на том жеАрамом^уровне. Разница в уровне син-
теза ДНК не явлаетея^рбпорциональной к летальному эффекту
йзл^е1ашШр"едставлены результаты свидетельствуют,чтолтэаз-
ница между клетка^ Х-5178Ж-й и L517SY-S в чувствительности
процесса синтеза ДНК после облучения на действие фзктороЕ
изменяющих конформацию хроматида, например ингибиторов по-
лимеразк (А1)?-риоозк|п.
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д. wsrgp '

Promieniowanie jonizujące zabija komórki zwierzęce w sposób za-
leżny od dawki. Rozróżnia się dwa rodzaje śmierci komórkowej: in-
terfazalną i reprodukcyjną. Śmierć interfazalna (obumieranie komórek
w interfazie, t . j . niemitotycznych) następuje w ciągu kilku godzin po
napromienieniu dawką rzędu dziesiątek lub setek Gy. Uszkodzenia ra-
diacyjne powodują w tym przypadku głębokie zaburzenia metabolizmu
komórki, prowadzące do jej rozpadu. Śmierć reprodukcyjna ( lub mito-
tyczna) jest utratą zdolności komórek do prawidłowego i nieograniczo-
nego rozmnażania się; definicja ta dotyczy oczywiście tylko komórek
dzielących się. Komórki obumierają-po przejściu pierwszego, drugie-
go lub trzeciego podziału mitotycznego. Zakres dawek powodujących
śmierć reprodukcyjną jest rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset cGy. Nie-
precyzyjna, choć często stosowane określenie dawki jako niskiej lub
wysokiej odnosi się na ogół do zakresu dawek powodujących odpo-
wiednio śmierć reprodukcyjną lub interfazalna. Z praktycznego punk-
tu widzenia t . j . zastosowania radiobiologii w medycynie i ochronie
radiologicznej większe znaczenie ma zagadnienie śmierci reproduk-
cyjnej komórek ze względu na zdolność proliferacyiną komórek nowo-
tworowych i na tolerowany przez dzielące się komórki prawidłowe
zakres dawek promieniowania.

1.1. DNA jako tarcza dla promieniowania jonizującego

Wiadomo, że DNA jest tarczą dla promieniowania po dawkach w
zakresie powodującym śmierć reprodukcyjną, natomiast bezpośredni
związek między uszkodzeniem błon a śmiercią reprodukcyjną trudno
jest udowodnić. Fakt, że letalnije napromienione komórki są zdolne do

"syntezy DNA, mRNA, białek koniecznych do przejścia komórki przez
fazy cyklu (śmierć następuje jpo jednym lub kilku podziałach), do
przeprowadzenia bardzo znacznych zmian morfologicznych, takich jak
kondensacja i dekondensacja clłrbmosomów, rozproszenie i odtworze-
nie błony jądrowej, jest pośrednim dowodem przeciwko hipotezie
przyjmującej błony za tarczę dla promieniowania w śmierci repro-
dukcyjnej. Trudno wyobrazić sbbie jak uszkodzenia błon mogą powo-
dować śmierć komórki i nie zaburzać ważniejszych funkcji komórko-
wych i morfologii komórki [[Okada 1970]}. i

Rozumowanie takie potwierdza, doświadczenie Wartersa i współpr.
[1977], w którym •• Ĵ wbudowany był swoiście do DNA (jako 1-̂ J-
-jododezoksyur3'dyna) lub swojście wiązany z błoną plazmatyczną ko-
mórek С HO w postaci •"• J-konkanawaliny A. Stwierdzono, że rozpad

Jł włączonego do DNA, zabija (komórki bardzo skutecznie. Na jąd-
ro komórki przypadało średnio 60 rozpadów, co powodowało śmierć



połowy ppgulacji. Taką samą śmiertelność obserwowano po 19 600 roz-
padach J związanego z błoną w postaci- jodowanej konkanawaliny A. _
Dawkę promieniowania z 1^5j_icorii]canawaiiny д przypadającą wskutek f - /^
rozproszenia na jądro komórkowe oszacowano na 4,1 Gy?? mogła ona ^
powodować śmierć komórek bez udziału uszkodzeń błon.

Jakkolwiek krytyczna rola uszkodzeń DNA w odpowiedzi komórko-
wej na napromienienie wydaje się, nie ulegać wątpliwości, istnieją
znaczne luki w znajomości charaktGru tych uszodzeń, zwłaszcza zaś
mechanizmów prowadzących do śmierci komórki w następstwie uszko-
dzeń na poziomie cząsteczkowym. ^

" • • 4 $

1.1.1. Uszkodzenia popromienne DNA i ich naprawa

Promieniowanie jonizujące powoduje różnorodne uszkodzenia w cząs-
teczce DNA. W komórkach napromienionych w warunkach tlenowych i
powstają w DŃA nadtlenki zasad azotowych. Zasady purynowe są pra-
wie, dwukrotnie oporniejsze na taką modyfikację radiacyjną niż zasa-j
dy pirymidynowe. Nadtlenki zasacj. mają różną trwałość; najtrwalsze j
są nadtlenki tyminy. Napromienienie w warunkach beztlenowych powo»
duje około 3 razy mniej uszkodzeń w porównaniu z napromienieniem
w warunkach tlenowych. •• - i '

Uwalnianie uszkodzonej zasady lub-bezpośrednie uszkodzenie łań-
cucha cukrowo-fosforanowego powodu]e>< powstanie pęknięć, pojedyn-
czych lub podwójnych, nici DNA. Pęknięcia pojedyncze powstają z |
prawie jednakową wydajnością w komórkach różnych linii (2-3 pęknięj- .
cia x 10 daltonów/Gy) [Ormerod 19753. Wydajność tworzenia pęknięć
podwójnych jest znacznie mniejsza i wynosi З-ЭхЮ'1^ daltonów/Gy.
Przy końcach 3*i 5*tworzy się różna ilość grup ОН i РОд; пр.: °
w napromienionych tymocytach szczurzych stwierdzono, że przy koń-
cach 5*12% pęknięć ma grupę ОН; 2Ъ%°- grupę РОд, natomiast przy
końcach 3*- 65% pęknięć ma,grupę OH [Lennartz i współpr. 1975?
Coquerelle i współpr. 1973jf Wartości współczynnika wzmożenia tle-
nowego (WWT) dla pęknięć pojedynczych są różne dla różnych ko-
mórek (od 1 do 4)[Ormerod 1975; Roots i Smith 1974;Lenartz i
współpr. 1973; Koch i Painter 1975]. Zależność liczby pęknięć poje-
dynczych nici DNA od dąjwki promieniowania jest liniowa £Dugle i
Gillespie 1975; Ono i Okada 1974; Lennartz i współpr. 1973].

Współczynnik wzmożenia tlenowego definiuje się jako stosunek pew-
nej wielkości charakterystycznej dla badanego układu biologicznego
mierzonej po nąpromienieniu w warunkach aerobowych do tej samej
wielkości mierzonej po nąpromienieniu w Warunkach beztlenowych:
zatem w przypadku pęknięć DNA WWT wyraża się stosunkiem iloś-
ci pęknięć powstałych w warunkacji aerobowych do ilości pęknięć
powstałych w anoksjb ° \ ° ^

' . . - 2 - ii ' " , '" .
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Również w przypadku pęknięć podwójnych zależność ta wydaje się być
liniowa [Veatch i Okada 1969; L,ehmann i Ormerod 1970; Corry i Cole
1973; Resnick i Martin 1976; Blflcher 1982], mimo, że istnieją donie-
sienia o charakterze liniowb-kwadratowym tej zależności [Dugle i
współpr. 1976]. . '

Promieniowanie jonizujące oprócz bezpośrednio wytworzonych pęk-
nięć nici DNA powoduje tzw. uszkodzenia alkalilabilhe, które w śro-
dowisku alkalicznym prowadzą do pęknięć nici DNA. Przyjmuje się,

o że są to miejsca apurynowe i apirymidynowe [Ullrich i Hągen 1971;
Dunlap i Cerutti 197&; Lafłeur i współpr. 19783- Ostatnio jednak
stwierdzono [Lafieur i współpr. 198l], że miejsca apurynowe/apiry-
midynowe wytworzone przez promieniowanie gamma zarówno w jedno-
jak i dwuniciowym DNA bakterio/aga ф Х174 nie są tożsame z uszko-
dzeniami alkalilabilnymi. Ilość uszkodzeń alkalilabilitych stanowi oko-
ło 1/3 (w szczurzych tymocytach 28 % w warunkach tlenowych i 39 %
w beztlenowych, Lennartz i współpr. 1973) ilości uszkodzeń oznaczo-
nych jako pęknięcia nici DNA.

Po dużych dawkach promieniowania można stwierdzić obecność
wiązań krzyżowych DNA-bialko [Fornace i współpr. 1977; Oliński
i współpr. 1981; Bowden i współpr. 1982].

Komórki ssaków są zdolne do naprawy większości uszkodzeń DNA,
jednak mechanizmy naprawy nie są dokładnie poznane. Wiadomo[, że
pęknięcia pojedyncze łączone ,są bardzo szybko [Koch i Painter 1975;
Ueno i Lett 1979; Weibezahn i współpr. 1980; Vexler i współpr. 1982].
Większość z nich ulega połączeniu w czasie krótszym od 1 godziny,

, po napromienieniu. Pęknięcia podwójne łączone są wolniej [Bryant
i BlScher 1980]. Do naprawy pęknięć pojedynczych wykorzystywana
jest komplementarna nić DNA, natomiast w przypadku pęknięć podwój-
nych nie ma takiej możliwości. Naprawa przebiega wolniej, prawdo-
podobnie z wykorzystaniem jako matrycy odpowiedniego fragmeniu ho-
mologicznego chromosomu [Resnick 1975], zaś ^icsaprawione piknięcia
podwójne mogą prowadzić do utraty materiah^genetycżhego i śrtiierciJ

komórki. Schemat naprawy pęknięć podwójnych zaproponowany przez
Resnick4a[19751 przedstawia ry s«l- (f

Uszkodzone zasady i cukry naprawiane są przez wycięcie i zastą-
pienie uszkodzonego odcinka nici DNA przez nowy, złożony z kilku
nukleotydów. Jest to proces wieloetapowy z udziałem kilku enzyjmów:
endo- i egzonukleazy, polimeraz alfa i beta DNA-i ligazy [CleAver
1978; Lehmann i Karran 198l], Zachodzi on bardzo szybko, zal nai-
wolniejszym etapem jest nacinanie nici lub rozpoznanie uszkodzenia.
Ogólny schemat naprawy przez wycięcie przedstawia rys.2. Afti
szlaki naprawy, ani enżymologia tych procesów zachodzących w ко-
mórkach ssaków nie są dokładnie poznane. Wiadomo, że enzymy
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F y s . l . Schemat naprawy pęknięć podwójnych nici DNA fwedług Res-
nick*a 1976, zmodyfikowane]. Kolejne etapy:
a/ degradacja przez egzonukleaze. obydwu nici DNA w kierunku

J>- 3* od miejsca pęknięcia, =

b/ iworzeme heterodupleks9u, hybrydyzacja jednej (b^) lub
obydwu ( b 2 ) nfci z uszkodzonego chromosomu z komplemen-
tarnym odcinkiem nici z nieuszkodzonego chromosomu homo-
logicznego, 0

 : :
c/ z Replikowanie od końca 3*OH jednej ( e j lub obu ( с г ) uszko-

dzonych nici z wykorzystaniem jako matrycy nieuszkodzonej
nici, v "' - ,

d/ rozwinięcie heterodupleksu, odtworzenie mostków wodorowych,
e/ synteza brakujących odcinków DNA i ich dołączenie przez

bgazę
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Rys.2. Schemat przedstawiający gtównc etapy naprawy przez wycię-
cie zasad uszkodzonych przez promieniowanie jonizujące
[według Cleavera, 1973]. & I
a/ uwolnienie uszkodzonej zasady w wyniku działania N-gli-

ko/ylazy, Q i ., „ ' j " o
b/ nacięcie nici DNA przez endonukleaze., '<
c/ wycięcie" kilku nuklćotydów prźoz cgzonukleazę oraz uzu-

pełnienie brakującego fragmentu nici przez polimeraizy IJNA,
d/ połączenie nowozsyiktetyzowanego odcinka DNA, przejt ligazę.
W wyniku całego proc4su°następuje wymiana kilku nukleotydów
w tyra nukleotydu z uszkodzoną zasadą. Jest to naprawi typu
"malej łaty", t-us/.kod żona zasada, • ^-zasady wbudowane
w trakcie naprawy. = ,

konieczne do naprawy są obecne stale w komórce [ 5 et Iow i Setlow
1972;9 Ormerbd 1973, 1975]. Naprawa może zachodzić w obecności
wystarczającej ilości ATP» NAD+ i kilktf C2ymukdw cytopldzmatycz-
nyćh [Mataudaira i wśpótpr. 1970; Matsudaira i Furuno I972li '

Szczególnie interesuji^ca w badaniach nad naprawą DNA okazała
csie; rola NAD+, substratu dla enzymu zawartego w chromosomach - po-

limerazy (ADP-rybozy)^. Enzym tea dołącza do białek chromatyny od
je«lnej do około dwudziestu re ŝzt ADP-rybozy (por. rys.3). Bilałkami
akceptorowymi są hietony (zwłaszcza histon Hl -(Śtone i wspotpr. t9?7])
oriiz białka niehistonówe. ftol^i biologiczna takiej potrattsłacyjnej mody- .
fikacji białek chromaiyny nie została w pełni po/.nana, stwierdzono
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Rys.3. Budowa reszty>pali(ADP-rybozylowej)

jednak niewątpliwy związek między fragmentacją DNA a znacznym pobu-
dzeniem włączania znakowanego NAD+ do białek chromatyny [Miller
1975,1970; Davies i współpr. 1977]. ADP-rybozylaćja jest przy tym
konieczna „w procesach^ naprawy DNArmhibkJr^p.olimeraży ADP-ry-
bozy przeciwdziałają wypełnianiu przerw w ̂ niciach DNA w komórkach
L1210 traktowanych,.czynnikiem alkilującym, np̂ > siarczanem dimetylu
LDurkacz i współpr. 198l3, natomiast w niewie|kimo stopniu haimrj;P
łączenie pęknięć w napromienion3rch promieniowaniem gamma fibroblas-
tach ludzkich [James i Lehmann 1982]. Mimo tego niewielkiego iloś-"
ciowo wpływu rola ADP-rybozyiacji chromatyny w procesach naprawy
popromiennej wydaje się bardzo istotna: inkubacja napromienionych
komórek z inhibitorami polimerazy(ADP-rybozy)ft podwaja częstość
aberracji chromosomowych (por. rozdz. 1.1.2.). 3

1.1.2. .Uszkodzenia DNA a aberracje chromosomowe

Wszystkie rodza ĵe^ promieniowania jonizującego wywołują^aberracje
typu chromosomowego w komórkach napromienionych w faża£^J|G i Ci
cyklu komórko\vego, aborracje typu chromatydcwego w fazie Ĉ> i oba
typy aberracji w^fazie S (rys.4). Z trzech odnowionych w rozdziale
1.1.1. rodzajów uszkod/.eń DNA teoretycznie każdy może spowodować
powstanie aberracji, jednakże związek między pęknięciami podwójnymi
л aberracjami jest najlepiej udowodniony.

Wykorzystując, fakt, że traktowanie komórek zinaktywowanym wiru-
sem Sendai pozwala °na wprowadzenie do ich wnętrza dużych cząste-
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Rys.4. Typy aberracji w zależności od fazy cyklu, w której
napromienione komórki

czek/ białkowych, zbadano wpływ endohukleazy z Neurospora ( enzymu
swoiście nacinającego pojedyncze nici^ DNA) na częstość aberracji
indukowanych przez promieniowanie X [Natarajan i Obe 1978; Natara-
jan i współpr. 1980]. Przyjęto, że pęknięcia pojedyncze w podwójnej
nici DNA naprawiane z opóźnieniem będą stanowiły miejsce nacinane
przez endonukleazę; w ten sposób pęknięcia pojedyncze zostaną/prze i
kształcone w podwójne. Gdyby len ostatni rodzaj uszkodzenia był po-
wodem powstawania aberracji to nastąpiłby wzrost ich częstości^
Komórki С HO w fazie Ĝ j napromieniano i natychmiast traktowano en-
donukleazą. Powodowało^ to przyrblt wszystkich typów aberracji chro-
matydowych, to jest złamań, wymian i przerw. Podobne traktowanie"
komórek trilO napromienionych w fazie G 7 neutronami 0,5 MeV, powo-
dującymi powstawanie większej liczby pęknięć podwó]nych, nie zwięk-
szało częstości żadnego typu aberracji f̂ Obe i wspótpr.1962]. Wyniki
te przemawiają zatem za powstawaniem aberracji z pęknięć podwój-
nych.

Inhibitory enzymów naprawrźych także podnoszą częstość aberracji
[Natarajan i wspólpr. 1982]. .Szczególnie interesująca jest obserwacja,
że inhibitor polimerazy ADP-rybozy - 3-aminobenzamid - także zwięk-
sza częstość aberracji [James i współpr. 1982]. Obiektem doświadczeń
były limfocyty krwi obwodowej napromienione promieniowaniem X
i inkubowane przez> ó godzin w pożywce zawierającej 4 mM 3-amino-
benzamid a następnie poddane działaniu fitohemaglutyniny i hodowane
przez 43 godzin. W tych warunkach promieniowanie X powoduje two-
rzenie się aberracji typu chromosomowego, zaś stosowany inhibitor
powoduje około dwukrotny wzrost częstości chromosomów dtcentrycznych
i pierścieni oraz ponad dwukrotny wzrost częstości złamań.

. „,. \ - .. : " - 7 - ° : ..



Ponieważ podwójne pęknięcia nici DNA najsilniej pobudzają ADP-
-rybozylację chromatyny [Benjamin i Gili 1980], zaś naprawa hamowa-

„ na jest przez inhibitory polimerazy ADP-rybozy - również i ta obser-
wacja przemawia za powstawaniem aberracji z pęknięć podwójnych..."

Korelację między śmiercią reprodukcyjną a częstością aberracji
chromosomowych obserwowało wielu autorów. Do podstawowych w lej
dziedzinie należą prace Garrano £l973] oraz Lloyd*a i współpr. |1976}.
W pracach tych oceniano jednak'tylko wydajność tworzenia takich aber-
racji, które zmieniają kształt chromosomu. Wprowadzenie techniki bar-
wieniaT prążkowego pozwala odróżnić dodatkowo inne uszkodzenia chro-
mosomów zależne od przemieszczeń odcinkowych jak inwersje i trans-
lokacje. Należałoby także ustalić, czy istnieją poza aberracjami jesz-
cze inne rodzaje popromiennych uszkodzeń letalnych; istnienie ich pos-
tuluje Barendsen [1979].

1,1.3. Naprawa uszkodzeń DNA a śmierć reprodukcyjna

Przyjmując, że DNA jest tarczą dla promieniowania jonizującego,
można by oczekiwać zależności między promieniowrażliwością a wydaj-
nością i skutecznością procesów naprawczych. Jednakże, mimo wielu
badań przeprowadzonych na różnych liniadh komórek ssaków różniących
się promienioopornością, taką zależność stwierdzono w nielicznych
przypadkach. 0., • %^;

Badania przeprowadzone przez Fox '{-• FXx£l973] oraz Hesslewooda
[1978] na dwóch podliniach mysich komórek białaczkowych L5178Y( in-
nych niż użyte w niniejszej pracy) nie wykazały różnicy w kinetyce
łączenia pęknięć mimo różnicy w promieniooporności. Hesslewood
[1978] nie stwierdził również korelacji między promienioopornością
a końcową liczbą pęknięć (po 30-120 minutach po napromienieniu elek-
tronami lub neutronami o energii 7 MeV). Podobne wyniki otrzymali
Carr i Fox[1978], Horikawa i współpr.[1970], Nikaido i Horikawa
[1976].

Natomiast Goldin i współpr. [1980] stwierdzili, że w przypadku ko-
mórek L5178Y S/S przeżywalność po napromienieniu dawkami 0,25-
-1,0 Gy promieniowania X jest proporcjonalna do % DNA całkowicie
naprawionego, t j . o masie cząsteczkowej takiej jak w komórkach kon-
trolnych. Wyniki te otrzymano dla populacji niesynchrenicznęj i częś-
ciowo zsynchronizowanej, przy zastosowaniu bardzo czułej zmodyfi-
kowanej metody sedymentacyjnej.

W promieniowrażliwych fibrpblastach pochodzących od chorych na
progerię łączenieopęknięć nici DNA zachodziło wolniej niż w normal-
nych fibroblastach, bardziej promienioopornyćh [Little i współpr. 1975].

zespół przedwczesnej starości
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Również w flbroblastach chomika chińskiego (V79-4.), rosnących jako
sferoidy, obserwowano jednocześnie wzrost promienipoporności i szyb-

. kości łączenia pęknięć pojedynczych w stosunku do hodowli jednowarst-
wowej j^KSmer i współpr. 19783. Wyniki te nie zostały potwierdzone
przez innych autorów £ Regan i Setlow 1974; Durand i Olive 1979].

W komórkach pochodzących od pacjentów z niedokrwistością Fanco-
niego defekt w naprawie przez wycięcie powoduje większą częstość
aberracji chromosomowych i więks zą promieniowrażliwość [Higurashi
i Cpnen 19J73c; Remsen i Cerutti 1977]. Podobnie, szczególnie dużej pr<. -
mieniowrażliwości komórek pochodzących od chorych na ataxia telangiec-
tasia(AT) towarzyszy niezdolność do naprawy uszkodzeń zasad azo-
.towych • [jPaterson i Smith 19793» jednakże nie dotyczy to wszystkich
szczepów komórek AT.

O- 0; " V-

Z powyższych przykładów widać, że defekt w naprawie DNA jest
zawsze związany z wyższą promieniowrażliwością, natomiast nie
stwierdzono zależności odwrotnej: naprawa DNA nie jest zakłócona
w wielu promieniowrażiiwych liniach komórkowych. Powodem tego może
być brak odpowiednio czułych metod fizykochemicznych do wykrywania
błędnie naprawionych lub nienaprawionych uszkodzeń DNA, jak również
to, że skutek letalny promieniowania jonizującego może zależeć od czyn-
ników innych niż aktywność enzymów naprawczych, a mianowicie (omówio-
ne poniżej): szybkość syntezy DNA poprzedzającej pierwszy po ekspo-
zycji podział komórkowy (rozdz. 1.2.), zaburzenia syntezy R.MA i białek
(rbzdz. 1.3.) gcs-raz uszkodzenia błon (rożdz. 1.4.1.).

1.2. Zaburzenia popromienne w syntezie DNA
. * /O •

Jednym z najwcześniej badanych efektów działania promieniowania
jonizującego na metabolizm komórkowy były zakłócenia w syntezie DNA.
Przebieg i regulacja replikacji DNA w komórkach eukariotyćznych są
niezmiernie złożone. Obecne koncepcje mechanizmu replikacji nie są
wystarczająco jasno sprecyzowane, żeby móc analizować w szczegó-
łach zakłócenia radiacyjne; zakłócenia te znane są jednak w ogólnych
zarysach.

Promieniowanie jonizujące hamuje syntezę;• 1ЩА w komórkach1 róż-
nych zwierzaj (Painter i Young 1975; przegląd literatury pbr. Walters
i Enger I97S")'i Zależność hamowania syntezy od dawki promieniowania
ma charakter dwufazowy [Painter i Rasmussen 1954-]. Pierwsza część
krzywej odpowiada zakresowi niskich dawek (do 10 Gy) i silnemu ha-
mowaniu syntezy DNA. Wyższe dawki odpowiadające drugiej części ki
wej powodują niewielki wzrost hamowania. Wyniki te otrzymano w ba-
daniach populacji komórek asynchronicznych. W przypadku hodowli

nr 4 •
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zsynchronizowanej synteza DNA wykazuje największą wrażliwość na
napromienienie na granicy faz G^/S cyklu komórkowego [Terasima
i Tolmach 1963; Sinclair i Morton 1966; Gerner 1977].

Promieniowanie w dawkach dó 10 Gy hamuje inicjację replikonów
natomiast wydłużanie nici DNA i łączenie nowozsjTitetyzowanych od-
cinków jest zakłócone w niewielkira stopniu [Painter i Young 1975,
1976: Watanabe 1974-; Waters i Hildebrand 1975; Laughlin i Taylor
1980j. Wiadomo," że w tym zakresie dawek nie następuje zmniejszę^
nie. puli prekursorów, które mogłoby być odpowiedzialne za obniże-
nie szybkości syntezy DNA [Walters i współpr. 1974].

Saha i Tolmach [1976] stwierdzili1, że popromienne hamowanie
syntezy DNA w komórkach HeLa może być przesunięte w czasie
przez działanie niskiej temperatury lub inhibitorów syntezy DNA.
Sądzą oni, że pełna ekspresja i naprawa uszkodzenia, którego wyni-
kiem jest obniżenie szybkości syntezy DNA, wymagają,nie tylko me-
tabolizmu energetycznego, ale również replikacji DNA.

Według Tolmacha i Jones*a [1977] w komórkach Hel,a S3 spadek
szybkości syntezy DNA nie zależy od dawki promieniowania (do 10 Gy),
natomiast zależy od dawki czas, po jakim synteza DNA powraca do
normy. Czas po napromienieniu, po jakim szybkość syntezy DNA po-
wraca do wartości kontrolnej, wynCsi kilka godzin i, zależy -od rodza-
ju komórek. ' '

g Hamowanie inicjacji następuje na poziomie zespołu replikonów [Wa-
tanabe 1974; Painter i Young 1976J, najprawdopodobniej w wyniku za-
burzenia superspiralnej budowy DNA [Mattern i współpr. 1982]. Próbu-
jąc powiązać przyczynowo strukturę DNA; replikację i skutki uszkadza-
nia przez promieniowanie Cleaver [1978 ] zaproponował istnienie hie-
rarchii replikonów,i zespołów replikonów (domen). Zespoły replikonów
o wielkości rzędu 1O" daltonów byłyby według tego autora jednostkami
replikacji, w których inicjacja replikacji jest skoordynowana. Oblicze-
nia wielkości tarczy dla promieniowania X wykazały, że jedno pęknię-
cie pojedyncze • nici DNA przypadające na 10 daltonów może być wy-
starczające do zahamowania inicjacji w całym zespole replikonów
[Painter i Young 1976]. Cleaver [197S] postuluje, że pęknięcie nici DNA
zmienia strukturę cłiromatyny i wyklucza inicjację replikacji, prawdo-
podobnie przez uniemożliwienie wiązania DNA z białkami koniecznymi do
inicjacji. Wyniki innych prac sugerują, że opis ten jest uprzszczony:
inicjacja jest zahamowana tylko częściowo [Painter i Young 1976], a po-
nadto około 90 % pęknięć pojedynczych nici DNA ulega połączeniu naj-
później w ciągu 1 godziny po, napromienieniu w komórkach różnych
linif^ifoeh i Painter 1975; Ueno i Lett 1979; Vexler i współpr. 1982],
zaś szybkość syntezy DNA osiąga minimum po 1-4 godzinach po na-
promienieniu, zależnie od dawki [Tolmach i Jones 1977]. o

• \ ) . . . ' • / • •
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W ostatnich latach zwrócono uwagę na powiązania między popromien-
nym zahamowaniem replikacji DNA, (ściślej - zahamowaniem jej inicjacji)
a wzmożeniem ADP-rybozylacji białek chromatyny (^Edwards i Taylor
1980]. W napromienionych komórkach prawidłowych obserwuje się oba
te zjawiska; towarzyszy im spadek zawartości NAD+, substratu polime-
razy ADP-rybozy, enzymu zawartego w chromosomach i przeprowadza-
jącego modyfikację potransłacyjną histonow oraz innych niezdefiniowa-
nych białek chromatyny.

W promieniowrażliwych komórkach AT nie stwierdza się typowej,
dwufazowej zależności hamowania syntezy DNA od dawki promieniowa-
nia: inicjacja replikacji nie jest zahamowana [Painter i Young 1980].
Nie następuje te°ż spadek zawartości NAD+ [Edwards i Taylor I960].
Pod tym względem komórki AT podobne są do komórek prawidłowych
potraktowanych po napromienieniu kofeiną, która hamuje proces ADP-
-rybozylacji chromatyny [Shall i współpr. 1977].

Powyższe obserwacje1 spowodowały przypomnienie [Painter i Young
198O3 dawniej już przyjmowanego poglądu na temat związku między za-
hamowaniem syntezy DNA a-przeżywalnością [Djordjevic i Kim 19'59Д,
a mianowicie, że spowolnienie replikacji uszkodzonego DNA pozostawia
więcej czasu na „jego naprawę i sprzyja odnowie komórkowej. Postulo-
wana jest jednocześnie rola ADP-rybozylacji w naprawie DNA(por,
rozdz. 1.1.1.). Promieniouczulające działanie inhibitorów polimerazy
ADP-rybozy można zatem przypisać działaniu dwóch mechanizmów, któ-
rych prawdopodobnie nie da się rozgraniczyć. Nieciągłość nici DNA
wskutek działania promieniowania jonizującego lub naprawy z wycię-
ciem uszkodzonej zasady powoduje rozluźnienie superspiralnej struktu-
ry zespołu replikonów [Cleaver 1978], następstwem tego są jednocześ-
nie - zahamowanie inicjacji replikacji, wymagającej struktury superspi-
ralnej [Mattern i współpr. 19823 i pobudzenie ADP-rybozylacji białek
chromatynowych, która według Smulsona i współpr. [1979] umożliwia
spełnienie warunków przestrzennych wymaganych przez enzymy napraw-
cze (por.rozdz. 1.1.1.)". Skoro te dwa zjawiska są powiązane - moż-
na się spodziewać, że dostępność NAD+ jako substratu polimerazy
(ADP-rybozy)n będzie koniecznym lecz niewystarczającjin warunkiem
ADP-rybozylacji; warunkiem uzupełniającym będzie odpowiednia kon-
formacja chromatyny, odsłaniająca miejsca dostępne dla tej modyfikacji.
Można zatem oczekiwać, że czynniki zmieniające konformację chroma-
tyny takie jak jony wapnia i magnezu [Staroń i Jerzmanowski' 198l],
spermina i spermidyna [Perrella i Lee 1979] będą pośrednio wpływać
na natężenie procesów ADP-rybozylacji ([Szumiel, 1933 ••"}.'•

1.3. Zaburzenia popromienne w sjoitezie RNA i białek

W komórkach eukariotycznych stwierdzono zahamowanie syntezy
R*NA [Paul i Zimmerman 1975], zakłócenia w dojrzewaniu RNA [Kim
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i współpr. 197ОЗ i zahamowanie tworzenia polirybosomów [Paul i .
Zimmerman 19753. ' - - - ' , ;

Hamowanie syntezy RNA jest powodowane głównie skróceniem dłu-
'•i gości syntetyzowanych nici RNA, natomiast rozpoznawanie odpowied-
,; nich sekwencji DNA przez polimerazę RNA i inicjacja są promienio—

oporne [Hagen i współpr. 1970]. Wydłużanie nici RNA jest zahamowa-
ne w miejscu uszkodzenia DNA [Hagen i współpr. 19SS>, 19703, szcze-
gólnie w przypadku pęknięcia nici DNA lub uszkodzenia alkalilabilne-
gó [Ullrich i Hagen 19713.

RNA syntetyzowany na napromienionym DNA zawiera nieco więcej
błędów w dobieraniu par zasad, niż RNA syntetyzowany na DNA nie-
naprómienionym [Goddard i współpr. 1970; Weiss i Wheeler 19673.
Napronrienienie samej polimerazy RNA również prowadzi do błędnego'
dobierania par zasad [Goddard i współpr. 19693-

Synteza białek uważana jest za proces promieniooporny [Butler
i współpr. 1957]. Stwierdzonp^f^żb włączanie aminokwasów do nie-
frakcjonowanych białek komórkowych/pozostaje po napromieiiieniu daw-
kami powodującymi śmierć mitotyczną na niezmienionym poziomie, a na-
wet ulega pobudzeniu. Badania Van Lancknera i współpr. [19703wy-
kazały wyraźne różnice w zmianach syntezy białek jądrowych i cyto-
plazmatycznych po naprómienieniu w zależności od typu komórek i po-
danego aminokwasu. W komórkach proliferujących promieniowanie
znacznie hamowało włączanie ^-lizyriy do białek Jądrowych, a sła-
biej - do białek cytoplazmatycznych. W przypadku ^^^C-leucyny obser-
wowano pobudzenie włączania do obu frakcji białkowych. W komórkach
nieproliferujących natomiast nie znaleziono większych różnic między
włączaniem lizyny i leucyny do frakcji białek jądrowych i cytoplazmar-
ty lnych, poziom włączania zaś był nieco wyższy od kontrolnego. Uwa-
ża się [przegląd piśmiennictwa por. Szumiel 1975J, że przyczyną za-
burzenia syntezy białek jądrowych w komórkach proliferujących. jest
uszkodzenie układu replikującego DNA. Obserwowane zakłócenia in-
dukcji białek enzymatycznych nie są wyjaśnione.

W starszych podręcznikach radiobiologii można spotkać pojęcie
zwielokrotnienia błędnej informacji genetycznej t j . uszkodzeń" popro-
miennych DNA za pośrednictwem, produktów transkrypcji i translacji.
Spowolnienie tych procesów mogłoby zatem mieć charakter mechanizmu
ochronnego. Wiadomo, że obniżenie temperatury lub zubożenie pożyw-
ki sprzyjają odnowie komórkowej, jednakże efekt ochronny takiego
traktowania przypisuje się raczej spowolnieniu syntezy DNA (por.rozdz.
1.2.), niż RNA i białek. Ponieważ procesy syntezy makrocząsteczek
są współzależne i swoiste zahamowanie jednego z nich powoduje częś-
ciowe zakłócenia pozostałych, określenie ich znaczenia dla odnowy ко-

xnp. pominięcie glukozy
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ińórkowej możliwe jest tylko drogą pośrednią. Rola zaburzeń popromien-
nych syntezy RNA i białek w pro:mieniowrażliwości komórkowej nie zos-
tała dotychczas jednoznacznie oceniona. ' '••'. '

1.4. Błony komórkowe jako tarcza dla promieniowania jonizującego

Bezpośrednio po napromienieni u komórek ssaków dużymi dawkami
promieniowania jonizującego, powodującymi śmierć 'interfazalną, zacho-
dzą zmiany konformacji błon komórkowych, wyrażające się zaburzeniem
przepuszczalności a także uwalnianiem niektórych enzymów i przemiesz-
czaniem ich w komórce (z jądra, lizosomów, mitochondriów do cytoplaz-
my). Zmiany te są uważane przez wielu autorów za przyczynę śmierci
komórki po napromienieniu dawkami rzędu 10-100 Gy. Uszkodzenie
błony Ъз'1оЬу zatem krytyczne w przypadku śmierci interfazalnej [Okada
1970]. Natomiast rola uszkodzeń błon w śmierci reprodukcyjnej komór-
ki nie została dotychczas udowodniona.

1.4.1. Uszkodzenia popromienne błon

Większość przeprowadzonych dotychczas badań nad popronuemvymi
uszkodzeniami błon komórek ssaków dotyczy wczesnych zmian popro-
miennych (głównie zmian przepuszczalności) oraz dawek rzędu dziesią-.
tek lub setek Gy, znacznie przewyższających zakres dawek powodują-
cych śmierć reprodukcyjną. Stałe udoskonalanie metod pozwala obec-
nie na wykrywanie niektórych subtelnych zmian po niższych dawkach
promieniowania. ' , • . , .

l.-4.1;l. Zmiany c h e m i c z n e i. f i z y k o c h e m i c z n e
s k ł a d n i k ó w błon

Pierwotnym skutkiem działania promieniowania na komórki są zmia-
ny chemiczne i fizykochemiczne jej składników. W błonach komórkowych
względnie trwałymi produktami radiacyjnymi są nadtlenki i wodoronad-
tlenki lipidów [Purohit i współpr. 19S0b]. Po dużych dawkach promie-
niowania można je oznaczyć używając kwasu tiobarbiturowego {\Vilbur
i współpr. 1949]. Konings [1979З stwierdził, że ilość powstających nad-
tlenków lipidów zależy od dawki promieniowania i rośnie wraz ze
wzrostem dawki oraz ze spadkiem mocy dawki. Ilość utworzonych nad-
tlenków lipidów zależy ponadto od składu chemicznego, błony. Pośred-
nio wykazał, to Konings i Drijver £1979]* Stwierdzono, że błony komór-
kowe myszy, których dieta pozbawiona była witaminy E, były bardziej
podatne na popromienne tworzenie nadtlenków lipidów, niż błony komór-
kowe normalnie karmionych zwierząt.

Jakkolwiek popromienne tworzenie nadtlenków lipidów było dość
szczegółowo badane, ich oznaczenie biologiczne jest w dalszym ciągu
niejasne. Ostatnio zaproponowano model wyjaśniający wpływ peroksy-
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dacji lipidów na strukturę błon fGrzelińska i współpr. 1979] a także ;

wskazano naf zależność między peroksydacją lipidów a własnościami
osmotycznyrfii błon [Hel s z er i współpr. 1980]. Także białka błonowe
uważa się za ważne dla funkcji błon cząsteczki, które uszkadzane są
przez promieniowanie jonizujące [Yonei i współpr. 1979a] . Utlenianie
grup SH do S-S [Archer i Wills 1973; Kwock i współpr. 1976 J po-
wodowane/przez stosunkowo niskie dawki promieniowania, zmienia
przestrzenną strukturę białek, w tym również białek"błonowych. Zmia-
ny struktury białek błon płazmatycznych obserwowano przy-zastosowa-
niu metojł fluorescencyjnych [ Yonei 1979; Kato i współpr. 1979] lub me-
todą elektroforezy na żelu poliakryloamidowym [Todo i współpr.1979].
Natura ftych zmian nie jest dokładnie znana. Z prac Yonei i współpr.
[1979 ap można pośrednio wnioskować o zmianach konformacyjnych
białek błonowych. Podobne zmiany konformacyjne białek stwierdzono,
stosując metodę znaczników spinowych [Grzelińska i współpr. 1979].

Często stosowaną metodą jest badanie polaryzacji fluorescencji
tzw. sond fluorescencyjnych wprowadzanych do całych komórek lub
do preparatów błon. Badano w ten sposób intensywność i polaryzację
fluorescencji w preparowanych błonach erytrocytów po napromienie-
niu dawkami od 500 do 2000 Gy promieniowania gamma. Obserwowa-
ny spadek intensywności fluorescencji i zmiany polaryzacji fluores-
cencji można tłumaczyć zarówno wzrostem ilości grup polarnych
w łańcuchach węglowodoi-ów jak i zwiększeniem stopnia nasycenia
węglowodorów w błonach [Purohit i współpr. 1980a] .

Innym skutkiem działania promieniowania jonizującego jest zmiana
płynności błon.wyrażająca się wzrostem lepkości i spadkiem dyfuzji
lateralnej £ Yonei i współpr. 1979 a i b]. Niektórzy autorzy sugerują
jako przyczynę uszkadzania białek wewnątrzbłonowych reakcje z po-
wstałymi po napromienieniu nadtlenkami lipidów [Yukawa i współpr.
1979; Purohit i współpr. 1980b].

1.4.1.2. Zmiany ł a d u n k u p o w i e r z c h n i o w e g o

Jednym z często badanych zjawisk występującym po napromienieniu
komórek zwierzęcych w hodowli są zmiany ładunku powierzchniowego.
W normalnych warunkach komórki posiadają pewien ładunek ujemny.
Głównymi jego nośnikami są kwasy sjałowy i hialuronowy; obdarzone
ładunkiem reszty aminokwasów e białek błonowych mają w nim niewiel-
ki udział. Wielkość ładunku powierzchniowego jest różna w różnych
komórkach i zmienia się w zależności od stanu komórki, np. fazy
cyklu [Sundaresan i współpr. 1975; Walter i Krob 1977]. Wielkość
i zmiany ładunku powierzchniowego są mierzone głównie techniką
mikroelektr of o re zy.

x przemieszczanie się cząsteczek w płaszczyźnie błony
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W różnych pracowniach otrzymano jednak rozbieżne wyniki: Sato
. i współpr. [19723 stwierdzili spadek ruchliwości elektroforetycznej

komórek różnych linii oraz spadek ruchliwości elektroforetycznej ją-
der wyizolowanych z komórek tych linii QSato i współpr. 1975] pod-
danych działaniu promieniowania X. Wartość ruchliwości elektrofore-
tycznej komórek osiągała minimum po upł/^jie Л godzin po napromie-
nieniu; po upływie 24 godzin w przypadku niższej dawki (1,3x10""f
C/kg) ruchliwość elektroforetyczna powracała do poziomu kontrolne-
go. W badaniach przeprowadzonych na erytrocytach ludzkicb LSundaram
i współpr. 1971] stwierdzono brak korelacji między ruchliwością
elektroforetyczna a dawką ekspozycyjną; promieniowania X w zakresie
od 6,45xlÓ~3 do б,Л5х10~2 С /kg. Komórki raka wysiękowego Ehrlicha
[Stein i współpr. 196l3 wykazywały natomiast w 5-6 godzin po napro-
mienieniu wzrost ruchliwości elektroforetycznej spowodowany niż^

>, szymi dawkami lub spadek ruchliwości elektroforetycznej spowodowa-
ny dawką 1,548 С/kg; W komórkach, mysiej białaczki i czerniaka
oraz w erytrocytach szczurzych stwierdzono brak zmian ładunku po-
wierzchniowego [Walter i współpr. 1974-; Gersten i Bosmann 1975]].
Oznaczenia wykonano metpdą mikroelektroforezy lub metodą rozdziału
komórek między dwie fazy wodne zawierające polimery: dekstran
i poli(glikol etylenowy).

Rozbieżności w wynikach otrzymanych przez różnych autorów moż-
na tłumaczyć bądź różnicami między liniami komórkowymi, bądź wa-
runkami napromieniania i czasem obserwacji. ;< i

W jwiełu przypadkach otrzymane wyniki posłużyły dio prób inter-
pretacji mechanizmów działania promieniowania na Słony. Poniev/aż
Sato i współpr. [1977J nie stwierdzili uwalniania kwasu sjałowego
z błon komórkowych po napromienieniu, sugerują oni jako przyczynę
spadku ładunku powierzchniowego w błonach plazmatycznych prze-
mieszczenie kwasu sjałowego w głąb błony, w następstwie jej zmian
kohformacyjnych. Do utrwalenia tych zmian konieczna jest 'obecność
jonów Ca+2 w środowisku zewnątrzkomórkowym £ Sato i współpr. 19791.

W innych doświadczeniach stwierdzono, że w komórkach L5178Y
niezmienna ilość kwasu sjałowego po napromienieniu zgodna była
z brakiem zmian ruchliwości elektroforetycznej i współczynnika roz-
działu [Gersten i Bosmann 19753* z a tś zmienna zawartość kwasu :s ja-
łowego w napromienionych erytrocytach towarzyszyła zmianom ruchli-
wości elektroforetycznej [Sundarąm i współpr. 197lj.

Niektóre czynniki, np niska temperatura, konkanawalina A, fito-
hemaglutynina, aldehyd ;glutarowy oraz związki tworzące mostki dwu-
siarczkowe podane przed napromienieniem zapobiegają zmianom ładun-
ku powierzchniowego komórek f_Satd i Kojima 1974, 1976; Sato i ;
współpr. 197'S]. Zachodzi to prawdopodobnie wskutek stabilizacji "struk-
tury błony i uniemożliwienia przemieszczenia składników białkowych
w warstwie lipidowej. < \ ,
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Działanie heparyny na komórki raka wysiękowego Ehrlicha zapobie-
ga wywoływanemu przez promieniowanie spadkowi ruchliwości elektro-
foretycznej [McCohnell i Keiich 1977J. Proponowany przez McConnella
i Kench* a mechanizm działania jesi następujący: promieniowanie powo-
duje uwolnienie lipazy lipoproteinowej, którą następnie aktywuje hepa-
ryna; uwalniają się kwasy tłuszczowe i łączą się z dodatnio naładowa-
nymi grupami na powierzchni błony powodując zwiększenie ładunku!
ujemnego. , i

Z przytoczonych badań można wyciągnąć wniosek, że popromieulie
zmiany ładunku powierzchniowego błon komórkowych powodowane sąi ra-
czej zakłóceniem organizacji błony, niż zmianami chemicznymi jej I
składników. Trudno natomiast ocenić czy istnieje związek przyczynowy
między obserwowanymi zmianami a śmiercią komórkową. Zbieżność [
spadku wydajności klonowania i, stpadku ruchliwości, elektroforetycznej
[Sato i współpr.1972, 1975] lub zmian ładunku błon i wydajności two-
rzenia aberracji chromosomowych QMcConnell i Shepstone 1978J suge-
rują taki związek, lecz go nie udowadniają. ' г?

1.4.1.3. Zmiany p r z e p u s z c z a l n o ś c i i t r a n s p o r t u
p r z e z b ł o n y fl

, Uszkodzeniom błon widocznym jako zmiany własności fizykochemicz-
nych, towarzyszą zaburzenia czynności błon: transportu i przepuszczal-
ności błon, funkcji receptorów błonowych oraz aktywności enzymów
związanych z błonami.

Zmiany biernej przepuszczalności i aktywnego transportu jonów przez
błony mierzalne są na ogół po napromienieniu dawkami rzędu 10 Gy
EBaisch 1978Д, chociaż w niektórych przypadkach po dawce 0,3 Gy pro-
mieniowania X w komórkach następowało obniżenie stężenia jonów K +

o 50 % [Myers Г Sutherland 19o2; Myers i Shov 1966]; błony stawały się
też przepuszczalne dla większych cząsteczek (np. eozyny), dla których
noi'malnie są nieprzepuszczalne.

W tymocytach szczurzych stwierdzono ^Chapman i Sturrock 1972] •
zmiany pobierania jonów' potasowych do komórek napromienionych in
vitro dawkami od 10 do 200 Gy promieniowania X.

Dwufazowa krzywa zależności pobierania jonów potasowych do tymo-
cytów od dawki promieniowania jest zapewne spowodowana zakłóceniem
uwarunkowanego metabolicznie transportu aktywnego po napromienieniu
dawkami 2-40 Gy oraz zmianą biernej przepuszczalności błon po daw-
kach l2Ó-2OO_Gy [Chapman i Sturrock 1972].

*
W erytrocytach baranich po napromienieniu zachodzi proporcjonalny

do dawki wzrost biernej przepuszczalności błon komórkowych dla jonów
TC+ i Na+, mierzonej po upływie 20 godzin od napromienienia ^Suzuki
1975j. Wzrost ten zależy od temperatury w jakiej przechowywane są



erytrocyty po napromienieniu: największy wzrost zaobserwowano v tem-
. pćraturze 4°C. Podwyższenie temperatury do 37°C znacznie zmniejsza

obserwowane skutki działania promieniowania, co pozwała przypuszczać,
że istnieje naprawa uszkodzeń popromiennych w błonach zależna od me-
tabolizmu komórki.o .- , ;

Znajomość mechanizmu uszkadzania błon, powodującego wzrost prze-
puszczalności dla jonów sodu i „potasu jest niepełna. W przypadku eryt-
rocytów wzrost przepuszczalności błon dla jonów Na+ związany jest ze
zmniejszeniem zawartości błonowych grup SH, zarówno białkowych jak
i niebiałkowych [Shapiro i Kollmann 1968J. W tymocytach inkubowanych
w temperaturze 37°Ć zawartość grup SH w błonach niewiele się zmie-
nia po napromienieniu dawkami od 10 do 600 Gy promieniowania X
[Sćaife 1964; Myers 1972]. Wyniki pomiarów stężenia potasu w tymo-
cytach poddanych działaniu N-etyloimidu kwasu maleinowego, który jest
czynnikiem blokującym grupy SH, sugerują istnienie więcej niż jednego
mechanizmu powodującago spadek stężenia jonów potasowych [Chapman
i Sturrock 1974]. Jeden z tych mechanizmów może być uzależniony od
ilości dostępnych grup SH. ,

Inne badania mające na celu poznanie mechanizmów uszkadzania
przez promieniowanie transportu przez błony przeprowadzono na tymo-
cytach, oznaczając napływ i wypływ aminokwasów [Kwock i Waliach
19743. Stwierdzono, że dawki promieniowania od 0,5 do 2,5 Gy obni-
żają pobieranie kwasu beta-aminoizomasłowego (którego transport za- .
leżny jest od Na+). Obniżenie to zależało od czasu i dawki promienio-
wania _i zachodziło równolegle ze zmianami transportu jonów K+. Ana-
liza kinetyczna napływu kwasu betą-aminoizbmasłowego wykazała zmia-
ny szybkości maksymalnej, niezmienną wartość stałej Michaełisa będą-
cej miarą powinowactwa do hipotetycznego nośnika oraz niewielkie
zmiany stałej wypływu. Ponadto insulina i konkanawalina A ochrania-
ją transport aminokwasów w tymocytach przed skutkami działania pro-
mieniowania jonizującego. Oba te czynniki podwyższają napływ kwasu*
beta-aminoizomasłowego przez podwyższenie maksymalnej szybkości.

Opisane powyżej wyniki wskazują na selektywne uszkadzanie trans-
portu przez błony. Promieniowanie może uszkadzać wspólny czjmnik
wiążący transport jonów Na+ i К oraz aminokwasów w dwojaki spo-
sób CChapman i Sturrock 1972]: a/ przez oddziaływanie na szybkość
wymiany substratów między komórką a środowiskiem, powodowane zmia-
ną niektórych składników błony plazmatycznej; b/ przez zmianę ilości
nośników. ^

Promieniowanie wpływa również na transport innych związków:
zmniejsza pobieranie •*-25j_<iezoksyurydyny do komórek szpiku kostnego
myszy jJPorschen i wspólpr. 1975 Jwidoczne w ciągu kilku godzin po
па£2;ч5|ти.етепш dawkami ekspozycyjnymi 5,15х10"э - 12,9 C/kg promie-
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niowania gamma lub neutronowego; obniża wtaczanie glukozoaminy do
komórek ludzkich fibroblastów zarodkowych w ciągu pierwszej godzi-
ny po napromienieniu dawką 9,05 Gy[Kubasova i współpr. 1975];,
uszkadza transport tymidyny do „komórek raka Ehrlicha £Kwok i .Chap-
man 1977] i zmienia przepuszczalność błon komórek L929 dla fluores-
ceinyCBaisch 1978].

W badaniach transportu przez błony napromienionych komórek sto-
sowano dość wysokie dawki, ale jest prawdopodobne, że niższe dawki"
wywołują proporcjonalnie mniejszy efekt, który może jednak zakłócać 5

normalne funkcje komórki i utrudniać procesy naprawy i odnowy po-
promiennej. • ,.;̂ C==

\>. • 'У ~ r--
1.4.1.4. Zmiany funkcj i r e c e p t o r o w y c h

Gzułą metodą wykrywania modyfikacji konformacjisjSłon;przez pro-
mieniowanie jest oznaczenie funkcji receptorowych,jtj. wiązania przez
komórki cząsteczek, dla których istnieją swoiste receptory błonowe.

Wczesne popromienne zmiany funkcji receptorowych stwierdzono
w limfocytach ludzkich CFacchini i.° współpr. 197бЗ oraz w ludzkich fib-
roblastach WI38 [Koteles i współpr. 1976J. Wykazano, że w 0,5 do
1 godziny jpo napromienieniu dawkami od 0,9 do 0,05 Gy fibroblasty
wiążą więcej konkanawaliny A niż komórki kontrolne; po upływie 3 go-
dzin ilość konkanawalinjr A wiązanej przez komórki kontrolne i napro-
mienione jest jednakowa i nie zmienia się do 48 godzin po napromie-
nieniu. 0 o

^ Stan receptorów wiążących lektyny może wpływać na podatność lim-
focytów na bodźce mitogenne* W zgodzie z powyższym pozostaje fakt,
że napromienienie dawką od 1 do 10 Gy limfocytów ludzkich i świńs-
kich zmniejsza ich zdolność do transformacji blastycznej o 10 do 95 %
po działaniu odpowiednio fitohemaglutyniny Q3raeman i Moore 1974-3
lub konkanawaliny A [Vanghan-Smith i Ling 1974].

Powyższe wyniki, jak również dane otrzymane z doświadczeń prze-
prowadzonych in vivo QKoteles i Kubasova 19771 sugerują, że struktu-
ra" błon plazmatycznych może być zmienioną w krótkim czasie po na-
promienieniu niskimi dawkami, jednak zmiany te są przejściowe. "Po-
jawienie się" miejsc wiązania lektyny może być związane z poprzednio
opisanym przesunięciem reszt kwasu sjalowego i hialuronowego powo-
dującym podwyższenie ładunku powierzchniowego błon po napromienie-
niu [Sato i współpr. 1977].

1.4.1.5. Zmiany a k t y w n o ś c i enzymów

Wpływ promieniowania na aktywność różnych enzymów związanych
z błonami jest jednym z najszerzej badanych zagadnień biochemii ra-
diacyjnej [Altman i współpr. 1970; Dertingćr i Jung 1970; Harris 1970].
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jednak otrzymane wyniki, jak można s ię spodziewać ze złożoności
procesów enzymatycznych i ich zależności od mikrośrodowiska, nie
wystarczają do prześledzeni^ drpgi prowadzącej od uszkodzenia! ra-
diacyjnego błony do zmiany aktywności enzymu. Kilka przytoczonych
przykładów skutków działania stosunkowo niskich dawek promieniowa-
nia obrazuje różnekierunkowość wahań aktywności różnych enzymów.

Cyklaza adenylowa, której preparaty są aktywne jeśli zawiera ją-
lipidy, wykazuje w° wyizolowanych błonach wątroby zarodków szczu-
rzych natychmiastowy wzrost aktywności o 20 do 115% po napromie-
nieniu dawkami ekspozycyjnymi i,29x10"2 i 6,45x10^2 С/kg [Kuzin
i współpr. 1977] .Оу zrost dawki do 1,29x10" l С/kg i 2,58 С /kg i po-
woduje spadek aktywności do 60% wartości kontrolnej. W badaniach
in vivo stwierdzono wzrost aktywności cyklazy adenylowej w błonach
plazmatycznych wątroby .mysiej po 24. godzinach po napromienieniu
dawką 8 Gy £Sobolev i współpr.l977] oraz spadek aktywności tęgo
enzymu w wątrobie i śledzionie o około 90 % po dawce ekspozycyj-
nej 2,064x10" C/kg [Khalicov i Baisakova 1976].

Fosfataza alkaliczna związana z błoną plazmatyczną-komórek wą-
troby mysiej wykazuje wyższą aktywność po napromienieniu dawką
5 Gy promieniowania X Clonings i Drijver 1975].

Ponadto zaobserwowano spadek aktywności zależnej od Na+ i K+

ATP-azy błony plazmatycznej komórek wątroby szczurzej w 60 minut
po napromienieniu £Riskuiova 1976] oraz wczesny spadek a następnie
wzrost enzymatycznej aktywności NAD-glikohydrolazy z błony jądro-
wej komórek wątroby mysiej, napromienionej dawką 2,5 Gy QKoftings B

i współpr. 1975]. a ' ! •

W przypadkach przytoczonych powyżej nie znaleziono żadnej kore-
lacji między zmianą aktywności badanych enzymów oa przeżywalijiością=;'
komórki. ff i= ' '

1.4-.2. Rola uszkodzeń błon w śmierc i reprodukcyjnej \ •• - .

Niektórzy badacze podtrzymują hipotezę błony komórek zwiejrzęcych
jako tarczy dla promieniowania^ przez analogię z błonami komórek bak-
teryjnych. Istnieje bowiem korelacja między własnościami błon bakte-
ryjnych ja. odpowiedzią na promieniowanie; np. stwierdzono zależność
promieniowrażliwości bakterii Escherichia coli K1060 od składu kwa-
sów tłuszczowych błony [R êdpath i Patterson 1978]; wpływ płyhności
błpny E. coli na przeżywalność CYatvin 197б]; uczulanie bakterii Ser-

,, ratia marcescens przez związki dwupirymidynowe, nie przenikajjące
przez błony komórkowe £ Anderson i Patel 1979]. Znane są także pew-
ne fakty dotyczące zależności pomiędzy przeżywalnością komórek ssa-
ków a» uszkodzeniami błon, np. ochrona komórek ssaków przed promie-
niowaniem przez witaminę E, która zapobiega tworzeniu się nadtlenków



lipidów fKonings i Drijver 197Й; wpływ butylowanego hydroksytolue-
nu, zaburzającego strukturę błon, na naprawę uszkodzeń radiacyjnych ^^^
CNolan i współpr. 197Й; zależność przeżywalności komórek od rodza-
ju podłoża użytego do klonowania С С ood i współpr. 1978]. Nie można
jednak tych faktów interpretować jako jednoznacznych dowodów na
istnienie drugiej obok DNA tarczy dla promieniowania w; przypadku
śmierci reprodukcyjnej. r >

Na podstawie badań, które wykazały wysoką promieniowrażliwość
peryferyjnych obszarów jąder „komórkowych, zawierających błony jąd-
rowe £Datta i współpr. 1976J", niektórzy badacze proponują przyjęcie
błony jądrowej komórek eukariotycznych jako tarczy dla promieniowa-
nia jonizującego w zakresie dawek powodujących śmierć mitotyszną.
Teoria Alper [ 1971,1977 J zakłada istnienie dwóch typów uszkodzeń:
typ N - uszkodzenie DNA'niezależne od4obecności tlenu i typ O -
uszkodzenie błon (w przypadku komórek "eukariotycznych - przede
wszystkim Won jądrowych ) zależne od obecności Jjenu. ;, .

Elkind i Kamper [1970J analizując profile sedymentacyjne DNA w
gradiencie gęstości, stwierdzili istnienie miejsc w DNA szczególnie
podatnych na rozerwanie zarówno przez napromienienie Zjak i warunki
lizy (wydawało się prawdopodobne, że miejsca te są rozłożone równo-
miernie w DNA). Takim miejscem mogłoby być wiązanie DNA z błoną
jądrową. Elkind i Kamper uważają, że promieniowanie uszkadza taki
kompleks i że uszkodzenie to ma charakter subletalny. Pogląd ten po-
dzielają również Strazhevskaja i współpracownicy [.Strazhevskaja
i Struchkov 1977, Strazhevskaja i współpr. 1979], którzy stwierdzili
zmiany ilościowe i jakościowe lipidów i fosfoljcidów kompleksu DŃA-
błona w komórkach wątroby szczurów napromienionych dawką 10 Gy;
ostrożne usunięcie lipidów z kompleksu DNA-błona jądrowa obniża
oznaczony metodą sedymentacyjną ciężar cząsteczkowy DNA. Autorzy
proponują następujący model działania promieniowania na kompleks
DNA-błona jądrowa: DNA zbudowany jest z pod. jednostek; pod jednostki
te połączone są hipotetycznymi łącznikami lipoproteinowymi, stanowią-
cymi składniki błony jądrowej, a zlokalizowanymi w okolicach porów;
promieniowanie rozrywa łączniki i uwalnia pod jednostki DNA. Powoduj^
to zaburzenia w czynności jądra komórkowego, których następstwem
może być śmierć reprodukcyjna.

Przeciw tej hipotezie można wysunąć dwa zarzuty:
1. Istnienie łączników lipoproteinowych jest wątpliwe ["Lett 1976J; nie

udało się ich istnienia bezpośrednio wykazać.

2. Hipoteza Straźnevskiej i współpr. jest niezgodna z wynikami prac
Blackburn^ i współpr. [1978]. Znakowali oni komórki С НО а następ-
nie oznaczali ilość DNA związanego z błonami jądrowymi. Ilość ta
była jednakowa w komórkach nienapromienionych? i napromienionych
dawkami promieniowania "X od" 1 do 200
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Nieco inny pogląd wyrazili Cole i współpr. Q.9741, którzy przyjęli,
że DNA ma w obrębie chromosomu budowę ciągłą. Według nich w każ-
dei chromosomowej podjednostce DNA o masie cząsteczkowej około
10° dałtonów znajduje się odcinek bezpośrednio związany z błoną jąd-
rową. Odcinki DNA leżące blisko miejsc związania z błoną są bardziej

; promieniowrażliwe niż pozostała część DNA, która ma strukturę bar-
dziej skondensowaną. Powodem podwyższonej promieni owrażliwoś ci
tych miejsc może być: l/ wyższa podatność na pośrednie uszkodzenia
popromienne wskutek bardziej rozluźnionej struktury lub braku działa-
jących ochronnie białek chromatyny; 2/ oddziaływanie na DNA wolnych
rodników, powstających w błonie jądrowej; 3/ ograniczona dostępność
dla enzymów naprawczych; 4/ tworzenie wiązali krzyżowych ze składni-
kami błon.

Wielu autorów opisało matriks jądrową LBerezney i Goffey 1974;
Shelton 1976; Comings i Okada 1975; Herlan i Wunderlich 1975^
Keller i Riley 1976; Hodge i współpr. 1977; Herman i współpr.1978;
Miller i współpr.1978; Pardoll i wspołpr.1980]. Struktura ta* do któ-
rej należy zaliczyć także pory jądrowe, zawiera miejsca wiązania
DNA w chromatynie interfazalnej a także miejsca przyłączania komplek-
sów replikacyjnych.[Mullenders i współpr. 1982; Wanka i współpr. 19S2J.
Gdyby tak było istotnie, to prawdopodobnymi obszarami promieniowraż-
liwymi byłyby raczej odcinki DNA tworzące kompleksy z białkami mat-
riks jądrowej.
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2. ZAŁOŻENIAMI GEL PRACY

Zrozumienie mechanizmów warunkujących promieniowrażliwość komó-
rek ssaków ma - oprócz poznawczego - znaczenie praktyczne, zwłasz-
cza w ochronie radiologicznej'i radioterapii. W poszukiwaniu czynników
komórkowych, które decydują o stopniu i trwałości uszkodzenia popro-
miennego często stosowanym podejściem doświadczalnym jest porówny-
wanie właściwości możliwie blisko spokrewnionych szczepów komórko-
wych, różniących się promieniowrażliwością. Dogodny model do badań
nad czynnikami warunkującymi promieniow-rażliwość na poziomie komór-
kowym stanowią podlinie R (promieniooporna ) i S ( promieni owrażliwa)
mysiej białaczki L5178Y. .

Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie niektórych cech
odpowiedzi komórkowej limfoblastów L5178Y-S i L5178Y-R na promie.-.
niowanie jonizujące o niskiej wartości współczynnika przenoszenia
energii (LET). Charakterystyka ta obejmowała:
a/ popromienną syntezę DNA i białek;
b/ właściwości błon plazmatycznych;
c/ procesy naprawy DNA.

Dane innych autorów [KSrner i współpr. 1977] uzyskane metodą
analizy sedymentacyjnej wskazywały na różnicę w szybkości prciesów
naprawy DNA w komórkach L5178Y-S i L5178Y-R. Zamierzano zatem
użyć innej metody, na tyle czułej, aby można było zastosować przy ba-
daniu uszkodzeń DNA ten sam zakres dawek promieniowania co w ozna-
czeniach przeżywalności i syntezy makrocząsteczek. Umożliwiało to
podjęcie próby wyjaśnienia współzależności między procesami naprawy
na poziomie cząsteczkowym i odnowy na poziomie komórkowym a także
zrozumienie podłoża różnic promieniowrażliw*ości komórek L5178Y-R
i L5178Y-S. . .
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3. MATERIAŁY I METOPY

3.1. Hodowle komórek L5178Y-S i L5178Y-R
Doświadczenia przeprowadzono na dwóch podliniach mysich komó-

rek białacżkowych L5178Y-S i L5178Y-R. Komórki hodowano w pełnej
pożywce Fischera zawierającej 8?» surowicy cielęcej lub bydlęcej z
dodatkiem antybiotyków [Alexander i Mikulski 19&1; Beer i współpr.
1963]; gęstość hodowli utrzymywano'w zakresie odpowiadającym loga-
rytmicznej fazie wzrostu (lxlO^ ^ 1x10 komórek/ml w przypadku ко*
mórek L5178Y-R i бхГО3 - 5xl(T w przypadku komórek L5l78Y-S).
W-doświadczeniach z użyciem spermidyny hodowle prowadzono w po-
żywce z 8 % surowicą końską, ponieważ nie zawiera ona oksydazy
sperminowej [Blaschko 1974-].cWe wsz^tkich doświadczeniach stoso-
vano hodowle o gęstości 2x10 - Лх10^ komórek/ml. Gęstość hodowli
mierzono licząc komórki 'w hemocytometrze Вйгкега lub w liczniku
Coultera. Żywotność oznaczano testem nigrozynowym [Paul 1972]. Za-
równo pożywkę Fischera, jak hodowlę chroniono przed światłem sło-
necznym i fluorescencyjnym aby uniknąć powstawania produktów o właś-
ciwościach cytotoksycznych [Griffin i współpr. 198l].

3.2. Otrzymywanie Komórek w etanie głębokiej hipoksji

W cyelu wytworzenia stanu hipoksji gęstą zawiesinę komórkową
(l,5xl0 komórek/ml) umieszczano w specjalnych naczyniach ( rys .5)

.KOREK
SZUFOWY

POŻYWKA

KOMÓRKI

Rys.5 Naczynie do wytwarzania hipoksji



i inkubowano przez 20-25 minut w temp.37 C. Takie traktowanie ho-
dowli nie zmieniało wydajności klonowania komórek, natomiast umożli-
wiało uzyskanie głębokiej hipoksji wskutek zużycia tlenu (metoda wzo-
rowana na opracowanej przez Halla i współ.pr.197'4-). Z wyliczonej
szybkości zużycia tlenu (pomiary polarymetryczne) wynikało» że przy-
gotowana zawiesina komórek wyczerpie cały dostępny tlen w ciągu
10 minut. Oznaczenia przeżywalności komórek poddanych działaniu pro-
mieniowania X po rpżnyćh czasach inkubacji wykazały, że przedłuża-
nie inkubacji ponad 20 minut nie powoduje dalszego podwyższenia pro-
mieniooporności [Śzumiel i współpr.l98l3. Po wytworzeniu warunków
głębojeiej hippjcsji hodowlę napromieniano i rozcieńczano do gęstości

10Ъ - 4хЮэ komórek/ml.2х10Ъ

3.3. Warunki napromieniania
i

Do napromieniania stosowano aparat rentgenowski Stabilipan
[Siemens, Erlangen, RFNj (l80kV,20mA) z filtrem miedziowym gru-
bości 0,5 cm lub źródło gamma "^Co.

Moc dawki promieniowania X wynosiła 2,7 Gy/min, promieniowa-
nia gamma - 1,75 Gy/min.

Hodowle napromieniano w zawiesinie w pożywce Fischera w wa-
runkach aerobowych lub po wytworzeniu stanu głębokiej hipoksji.

Napromienienie gamma przeprowadzano w temperaturze pokojowej
lub 0°C. Promieniowaniem X napromieniano próbki w temperaturze
37°C; różnice dawek pochłanianych przez poszczególne części próbki
były mniejsze niż - 17 % [Beer i współpr.1977] .

3.4-. Oznaczanie szybkości syntezy DNA i białek

Szybkość syntezy DNA i białek oznaczano metodą pomiaru ilości
włączonych radioaktywnych prekursorów do frakcji nierozpuszczalnej
w 5 % kwasie trichlorooctowym. W tym celu w 15-20 minut po dzia-
łaniu promieniowaniem X hodowle (4-,5-ml) inkubowano przez 2 godzi-
ny w temperaturze 37 С w obecności H-tymidyny (końcowa radioak-
tywność 1бЗ kBq/ml) lub mieszaniny ^C-aminokwasów (163 kBq/ml).
Po zakończeniu inkubacjj i dwukrotnym przemyciu komórek zimną po-
żywką nie zawierającą surowicy do osadu komórek dodawano 5 % roz-
tworu kwasu trichlorooctowego. Po 30 minutach próbki zamrażano.
Po rozmrożeniu osad sączono na sączkach z azotanu celulozy (średni-
ca porów 0,45 pni)- Osad na sączku płukano dwukrotnie 5 % roztworem
kwasu trichlorooctowego,; sączki suszono i umieszczano w naczyńkach
o pojemności 20 ml. Radioaktywność mierzond ( po dodaniu 10 ml scyn-
tylatora toluenowego) (por.rozdz.3.1,2.) w liczniku scyntylacyjnym
(intertechnique, Francja) w temperaturze 4°C. Wyniki wyrażono w %.
wartości kontrolnej.
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3.5. Oznaczenia szybkości syntezy PNĄ w komórkach pod'danych
działaniu kofeiny, benzamidu' i spermidyny

Badano wpływ kofeiny, benzamidu i spermidyny na włączanie
-tymidyny do nienapromienionych lub poddanych działaniu promienio-
wania X komórek L517SY. Substancje te dodawano do hodowli na
30 minut przed napromienieniem, postępując jednakowo z hodowlami,
których nie napromieniano.

Kofeinę i benzamid stosowano w końcowym stężeniu 2 mM, przygo-
towując 20 mM roztwory w pożywce Fischera bezpośrednio przed uży-
ciem lub przechowując je w temperaturze -20°C. 1 mM roztwór sper-
midyny w soli fizjologicznej przechowywano w -20°C i rozcieńczano
zawiesiną komórek dziesięciokrotnie.

W 20 minut po' napromienieniu hodowle przelewano do kolb stożko-
wych 25 ml i znakowano przez 2 godziny w temperaturze 37°C za po-
mocą ^H-tymidyny (końcowa radioaktywność 37kBq/ml). Wyznakowane
hodowle przelewano 4° probówek zawierających 5 ml zimnego buforu
o składzie: КН2РОд - 5,4- mM, NaH2PO4. - 13,5 mM, Na,?HPO,, -
65,8 mM (pH = 7,4-) i wirowano. Osad przemywano dwukrotnie zinuiym
buforem. Komórki zawieszano w i ml buforu, dodawano 5 ml 6 % roz-
tworu kwasu trichlorooctowego o temperaturze pokojowej i próbki
wstawiano do lodówki. Po 30 minutach osad odwirowywano, płukano
dwukrotnie metanolem i suszono. Osad rozpuszczano przez dodanie
0,5 ml 0,3 N NaOH. Po 2 godzinach pobierano 2x0,1 ml do nączynek
w celu oznaczenia radioaktywności oraz 2x0,1 ml do oznaczenia biał-
ka. Białko oznaczano metodą Lowry*ego [Lowry i współpr. 195l].
'Do nączynek dodawano po 10 ml scyntylatora toluenowego (por.rozdz.
3.12.) zmieszanego z Triton X 100 w stosunku 1:1. Radioaktywność
mierzono bezpośrednio po dodaniu scyntylatora w liczniku scyntyiacyj-
nym (Beckman LS 8100) i przeliczano na zawartość białka w próbie.

3.6, Oznaczanie uszkodzeń DNA . .

Do • oznaczania uszkodzeń DNA zastosowano metodę "rozwijania nici
DNA" (ang. "DNA unwinding") opracowaną przez Ahnstroma i TErixona
[19733, zmodyfikowaną przez Rydberga [\975]. Metoda ta pozwala na
jednoczesne oznaczenie pęknięć pojedynczych i podwójnych nici oraz
większości uszkodzeń alkalilabilnych. Liczba uszkodzeń jest proporcjo-
nalna do logarytmu ilości jednoniciowego DNA po denaturacji w ściśle
kontrolowanych warunkach.

Komórki inkubowano w pożywce zawierającej ^H-tymidynę lub ;;

tymidynę w stężeniu odpowiednio 9,25 kBq/ml i 1,85 kBq/ml. Po
l8 godzinach znakowania komórki przemywano dwukrotnie pożywką
Fischera i inkubowano przez 3 godziny w pożywce bez ^H-tymidvny.
W doświadczeniach, w których stosowano technikę podwójnego znako-
wania mieszano jednakowe ilości hodowli wyznakowanych °H-tymidyną
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i C-tymidyną i analizowano jednocześnieL w liczniku scyntylacyjnym
mierzono równolegle radioaktywności H i С

Hodowle poddawano działaniu promieniowania gamma, następnie inku-
bowano w temperaturze 37°C przez różny okres czasu; 10 pl zawiesiny
komórkowej (г̂ ДхЮ komórek) energicznie pipętbwano do 1 ml roztworu
zasadowego o pH = 12 (0,03 M NaOH, 0,01 M Na2HPOĄ, 0,9 M NaCl).
Próby przechowywano przez 30 min w ciemności w temperatarze 20°C,
następnie zobojętniano, dodając 1 ml 0,036 M HCl zawierającego czerwień
fenolową jako wskaźnik pH i rozbijano ultradźwiękami przez 15 s (soni-
kator Bransona V12 wyposażony w mikrokoricówkę). Dodawano 2 ml 0,5 %
roztworu soli sodowej siarczanu dodecylu i próby przechowywano w tem-
peraturze -20°C. •

Oddzielanie jedno- i dwuniciowego DNA przeprowadzano metodą chro-
matograficzną, opisaną przez Rydberga Q.975J. Chromatografię prowadzo-
no w temperaturze 60 С.' Kolumny wypełnione hydroksyapatytem przemywa-
no 10 mM i 500 mM buforem fosforanowym. Po nałożeniu prób kolumny po-
nownie przemywano 10 mM buforem; fosforanowjTn w, celu usunięcia nisko-
cząsteczkowych produktów wyznakoSanych ^H lub C. Jednoniciowy DNA
wymywano 3 ml 125 mM buforu fosforanowego. Frakcje dwaniciowego DNA
wymywano 1,5 ml 250 mM buforu fosforanowego i rozcieńczano wodą desty-
lowaną do objętości 3 ml, osiągając w ten sposób jednakowe stężenia fosfo-
ranów w obu frakcjach. .

Po dodaniu płynu scyntyla'cyjnego PCS i wytrząsaniu, próbki liczono
w liczniku scyntylacyjnym (Nuclear Chicago Mark 11/ w temperaturze 4- C*

Wyniki wyrażono w % zawartości dwaniciowego DNA lub w ułamku war-
tości kontrolnej.

3.7. Oznaczanie szybkości wydłużania nici DNA.

Oznaczanie szybkości wydłużania nici DNA przeprowadzono metodą
opisaną przez Johansona i Rydberga [1377].

Poddane działaniu promieniowania gamma zawiesiny komórkowe inkubo-
vano przez 90 minut w temperaturze 37°C. Następnie dodawano ^H-tymidy-
nę( końcowa radioaktywność 37 kBq/ml)na 5 minut w temperatarze 37°C,
komórki przemywano i zawieszano w nieradioaktywnej pożywce. Po różnym
okresie czasu pobierano 100^il porcje zawiesiny. Ilość dwuniciowego DNA
oznaczano metodą "rozwijania nici DNA" (por.rozdz.3.6.). Wyniki przedsta-
wiono w % zawartości dwuniciowego DNA.

3.8. Rozdział komórek między fazy

Oznaczenia współczynnika rozdziału komórek między dwie fazy wod-
ne niemicsząjące si£ wykonano metodą opisaną przez Albertsona П.977"
oraz Waltera Jl975J. Układ dwufazowy zawierał. 4,9B % dekstranu,
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skła-3,98% ppli(glikolu etylenowego) w 10 % buforze fosforanowym o
dzie: 5,4 mM K+, 145,1 mMNa+, 65,8 тМ НРОд", l8 f 9 тМ Н 2

Końcowe stężenie dekstranu oznaczano polarymetrycznie. Roztwór
przygotowywano jałowo,- Po rozdzeleniu faz (po około 24 godzinach)
zbierane osobno fazę górną i dolną i pipetowano do probówek odpo-
wiednio po 4,5 i 5 ml.

Komórki znakowano mieszaniną i4C-aminokwasów przez 20 godzin
(końcowa radioaktywność 29,6 kBq/ml) a następnie poddawano działa-
niu promieniowania X. Po napromienieniu hodowle przemywano dwu-
krotnie buforem fosforanowym i zagęszczano do 6x10 komórek/ml.

0,1 ml takiej zawiesiny pipetowano do probówek zawierających
układ dwufazowy. Zawartość probówek mieszano i pozostawiano do
rozdzielenia przez 20 min w temperaturze pokojowej i 20 min w tem-
peraturze 25°C. Z, górnej fazy pobierano 3x1 ml roztworu, sączono
na sączkach z azotanu celulozy-(średnica porów .0,2 um), przemywa-
no zimnym 0,9 % roztworem NaCl i suszono w naczyńkach scyntylaćyj-
nych ( l godzina w temperaturze 60°C i 20 godzin w temperaturze po-
kojowej). W 24 godziny po dodaniu scyntylatora dioksanowego radio-
aktywność próbek mierzono w liczniku scyntylac3'jnym (Вeckman LS
8100). Jednocześnie mierzono radioaktywność 0,1 ml wyjściowej zawie-
siny komórkowej.

Współczynnik rozdziału jest stosunkiem liczby komórek w fazie
górnej do liczby komórek, dodanych do układu dwufazowego. W prze-
prowadzonych doświadczeniach miarą liczby komórek w obydwu fazach
była radioaktywność. Współczynnik rozdziału był zatem stosunkiem ra-
dioaktywności zmierzonej w górnej fazie układu do całkowitej radio-
aktywności wprowadzonej do układu dwufazowego. , ~~ ~

3.9. Pomiar pobierania kwasu beta-aminoizomaśłowego (ВАМ)

Hodowle o objętości 10 ml, uprzednio poddane działaniu promienio-
wania X lub kontrolne, wirowano i zawieszano w 3 nil buforu fosfora-
nowego (Na2HPC>4 - 10 mM; NaHgPO^ - 2,9 mM; NaCl - 134,6;mM;
1 % surowicy bydlęcej) i inkubowano w temperaturze 37°C przez 15
nut; następnie dodawano po 0,1 ml roztworu •*-"4C-BAM do radioaktyw-
ności końcowej 0,ó kBq/ml. Po 15 minutach próby umieszczano w łaź-
ni o temperaturze 0°C. Z każdej probówki pobierano 3 próby po 0,8 mi
do sączenia na sączku z azotanu celulozy (średnica porów 0,45 um Y
i jedną do oznaczenia gęstości zawiesiny komórkowej. Sączki po prze-
myciu buforem fosforanowym (bez surowicy) suszono w temperaturze
50°C a następnie umieszczano w naczyńkach scyntylacyjnych. Po doda-
niu scyntylatora toluenowego (por.rpzdz.3.12.) radioaktywność próbek
mierzono w liczniku scyntylacyjnym (Beckman L5 8l00). Żywotność
komórek oznaczano,,testem nigrozynowym (Paul 1972). Wyniki (liczba
zliczeń/min) przeliczano na liczbę komórek żywotnych.
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3.10. Pomiar polaryzacji fluorescencji
Pomiary polaryzacji fluorescencji wykonano według procedury opi-

sanej przez Mely-Gouberta i Freedmana [1980]. Oznaczenia wykonano
po 4 i 24 godzinach od ekspozycji na promieniowanie gamma w wa-
runkach aerobowych lub w głębokiej hipoksji. W tym celu 10 komórek
zawieszonych w buforze fosforanowym o pH 7,2 z zawartością 2 rnM
Ca , 0,5 mM Mg , 1 mM Mn , inkubowano z DPH w stężeniu 2 jiM
przez 30 minut w temperaturze pokojowej. Następnie komórki wirowa-
no i zawieszano w tym samym buforze fosforanowym. Końcowa gęstość
wynosiła 4x10' - 5x10' komórek/ml.

Polaryzację fluorescencji mierzono w 37°C - 0,l°C spektrofluory- ,
metrem (Aminco SPF-500) wyposażonym w przystawkę polarymetrycz-
ną (Aminco, Silver Spring, Maryland). Długość fali światła wzbudzają-
cego wynosiła 368 nm, emitowanego -4-27 nm. Stopień polaryzacji fluo-
rescencji, P, wyliczano ze wzoru ,

I - I
p - -1 JL
Г I + I

Г P

gdzie l r i I oznaczają natężenie światła fluorescencyjnego spolaryzo-
wanego, mierzone w umownych jednostkach, gdy analizator światła emi-
towanego jest równoległy ( l r ) lub prostopadły (I p ) do kierunku polary-
zacji wiązki wzbudzającej. Fluorescencji próbek nie znakowanych "son-
dą" była nieznaczna («=3 %). Doświadczenia przeprowadzono w ciemnym
pomieszczeniu, żeby zmniejszyć odwracalną dezaktywację próbek.

3.11. Oznaczanie wiązań DNA-biąłko

Oznaczenia przeprowadzono według metody opracowanej przez
Kasche%go i współpr. [198l].

Odwirowane komórki zawieszano w 3 ml buforu o pH 7,9(0,15 M
bufor fosforanowy z dodatkiem 0,024 M EDTA). Zawiesinę rozbijano
ultradźwiękami przez 4 minuty (Branson Sonifier B, 15, 40-50 W). Pro-
bówki z zawiesiną zanurzone były w tym czasie w łaźni wodnej o tem-
peraturze 0 C. Homogenat przenoszono do probówek zawierających po
2 mg proteinazy К w 5 ml buforu (0,15 M fosforan sodowy, 2 M NaCl,
pH 9,0). Unieruchomioną ( związaną z nośnikiem celulozowym) proteina-
zę К utrzymywano w zawiesinie przez ciągłe wytrząsanie probówek
w wytrząsarce. Trawienie prowadzono w termostatyzowanym pomiesz-
czeniu o temperaturze 37°C- Po 20 godzinach inkubacji próbki sączo-
no, związany z nośnikiem enzym przemywano 5 ml buforu ( 0,15 M fos-
foran sodowy, pH 6,8). Przesącz rozcieńczano wodą w celu zmniej-
szenia siły jonowej do wielkości równej sile jonowej 0,15 M fosfora-
nu sodowego i dodawano do 4 ml hydroksyapatytu ( około 1 g) w 0, l5M
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buforze fosforanowym о рН 6,8. Zawiesinę wytrząsano przez 30 minut
w celu zaadsorbowania DNA, po czym sączono (sączki Millipore, śred-
nica porów 0,5 um).'Hydroksyapatyt zatrzymany na sączkach przemy-
wano następująco: 1) 5 razy 2 ml 0,15 M buforu fosforanowego o pH 6,8;
2) 3 razy 2 ml 0,5 M buforu fosforanowego o pH 6,8. Zawartość DNA
i związanych z nim białek oznaczano w eluacie z drugiego sączenia
metodą spektrofotometryczną. Absorpcję mierzono przy długości fali
260 i 230 nm (spektrofotometr Gilford 250). Miarą ilości wiązań DNA -
- białko był stosunek wartości absorpcji A250/A23O

3.12. Stosowane odczynniki

C-aminokwasy - hydrolizat białkowy, UVVVR:f' Czechosłowacja
antybiotyki - penicylina, streptomycyna, neomycyna - Polfa, Polska
benzamid - Sigma, USA
dekstran T-500 - Pharmacia Fine Chemicals, Szwecja
l,6-difenylo-l,3,5-heksatrien (DPH) - Fluka, Szwajcaria
hydroksyapatyt - Biogel HTP, Bio-rad Laboratories, RFN
kofeina - Merck, RFN
*4c-kwas beta-aminoizomasłowy - CFA, 203, 2,07xl01 2 Bq/mmol,
Amersham, Anglia
nigrozyna - Fluka, Szwajcaria '
poli(glikol etylenowy) - Fluka, Szwajcaria
pożywka Fischera - Gibco, USA
proteinaza К (na nośniku celulozowym} - Merck, RFN
PCS - płyn scyntylacyjny, Amersham, Anclia
POPOP - (l,4-di-(2-(5-fenylcoksazolilo)) benzen)- Intertechnique,
Francja . .
PPO - (2,5-difenylooksazol) - Intertechnique, Francja
scyntylator dioksanowy - Д,75 g PPO +0,25 g POPOP/11 dioksanu cz.d.a.-
scyntylator toluęnowy - 3,8 g PPO + 0,2 g POPOP/1 1 toluenu cz.d.a.
spermidyny trichlorowodorek - Serva, RFN . .
surowica bydlęca - Państwowa Wytwórnia Sarowic i Szczepionek,
Lublin, Polska
tetrahydrofuran - Merck. RFN
Triton X 100 - $igma, pSA
(14C-metylo)-tymidyna - CFA S 32, ( 1,85-2,22)xl01/: Bq/mmol,
Amersham, Anglia
(Зн-metylo)-tymidyna - TRK 120, (6,7-9,3)xl0 1 1 Bq/mmol,
Amersham, Anglia 0 :,
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' 4. WYNIKI

W doświadczeniach stosowano wymiennie promieniowanie X lub gam-
ma. Komórki L517-3Y jednakowo przeżywały napromienienie takimi sa-
mymi dawkami zastosowanego promieniowania X i gamma. Najwyższe
stosowane dawki (10 Gy w warunkach aerobowych i 27 Gy w hipoksji)
nie powodowały śmierci interfaząlnej komórek. Wskazują na to wyniki
oznaczenia żywotności komórek w 24 godziny po napromienieniu w wa-
runkach aercbowych i w głębokiej hipoksji dawkami odpowiednio 10 Gy
i 27 Gy promieniowania X. Wyniki przedstawia' tabela 1..

Tabela 1. Żywotność komórek L5178Y-S i L5178Y-R po 24 godzinach
po napromienieniu w warunkach aerobowych lub hipoksji

komórki

L5173Y-S

L5178Y-R

% komórek nie barwiących się nigrozyną

kontrola

. 96

93

24 godz. po napromienieniu*
w warunkach
aerobowych

(dawka 10 Gy)

87
85

w hipoksji

(dawka 27 Gy)

75

75

promieniowanie X

4.1 . Szybkość syntezy DNA

Szybkość syntezy DNA w komórkach L5178YTS i L5178Y-R ocenio-
no na podstawie włączania ЗН-tymidyny do frakcji nierozpuszczalnej
w 5% kwasie trichlorooctowym po ekspozycji na promieniowanie X w wa-
runkach aerobowych i w hipoksji. Wyniki przedstawia rys.o.

W hodowlach komórek kontrolnych obu podlinli po przeniesieniu
z hipoksji do warunków aerobowych włączanie ^H-tymidyny zachodzi
wolniej o około 40% w porównania z komórkami aerobowymi. Napromie-
nienie komórek w stanie hipoksji nie powoduje zmian szybkości syntezy
DNA. Zaobserwowano natomiast hamowanie syntezy DNA w komórkach
napromienionych w warunkach aerobowych. Hamowanie to jest silniejsze
w komórkach promieniowrażliwego szczepu L5178Y«S.

Nie znaleziono ogólnej zależności między hamowaniem syntezy DNA
a wrażliwością na promieniowanie Xi Jak widać na rys.7 zależność
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Rys.6. Włączanie 3H-tymidyny do komórek L5178Y-S i L5178Y-R
napromienionych w warunkach aerobowych^AJlub w głębokiej
hipoksji(Oj Д). Czas" włączania - 2 godz. począwszy od 0,5
godz. po napromiettieniu. Wyniki są wartościami średnimi
z 4-8 doświadczeń - błąd standardowy; w każdym doświad-
czeniu wykonano 2-3 równoległe oznaczenia.

między przeżywalnością komórek napromienionych w warunkach aero-
bowych a spadkiem włączania H-tymidyny do DNA jest inna dla ko-
mórek L5178Y-S niż dla komórek L5178Y-R. W przypadku komórek
napromienionych w hipoksji - mimo spadku przeżywalności - stopieni
hamowania wynosił zero w obu podliniach.

4.2. Wydłużanie nici DNA

Zgodnie z licznymi danym^doświadczalnymi [Watanabe 1974; Makino
i Okada 1975; Painter i Young 1976] można się spodziewać, że obser-
wowane po napromienieniu w warunkach aerobowych hamowanie svfntezy
DNA w komórkach L5178Y powodowane jest zmniejszeniem liczby;* aktyw-
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ПОО-WŁĄCZANIE WYRAŻONE W % KONTROLI I

Rys.7. Zależność między hamowaniem włączania H-tymidyny do komó-
rek L5178Y (por.rys.6) a przeżywalnością po ekspozycji na
promieniowanie X w warunkach aerobowych. Dane o przeżywal-
ności wziąte z pracy Szumiel i współpr. 198l. Stopień hamowa-
nia - TOO - włączanie ^H-tymidyny wyrażone w % wartości
kontrolnej.

nych miejsc inicjacji przy niezmienionej szybkości wydłużania nici DNA.
Istotnie okazało się, że w zbadanym zakresie dlwek szybkość wydłuża-
nia nici DNA w komórkach kontrolnych i poddanych działaniu promienio-
wania gamma zarówno w warunkach aerobowych jak i w hipoksji jest
jednakowa. Wyniki przedstawia rys,8.
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^•'3> P/ialnnic substancji modyfikujących szybkość syntezy DNA

Rys.9 przedstawia działanie trzech substancji modyfikijących |»rv-
i.-os ropiik.rcji na syntezę DNA. w komórkach nienapromienionych. .Dwu1

г nich - koleina i spermidyna -...powodują .spowolnienie syntezy. lien-
zamid nic powoduje zmian. Różnice między komórkami L5178Y-S
i .L5178Y-R są nieznaczne.
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Rvs.9. Włączanie *4l-tymidyuy do komórek L5l7?Y-S i L5l7#Y-R
kontrolnych { K), poddanych działaniu 2 iuM kofeiny (KOF),
2 mM bonzanadu (BZ)lub 0,1 mM sperm Ldyny (SP). Mody li
kujące substancje dodawano, do hodowli na 1 godz. przed
rozpoczęciem dwugodzinnego znakowania. Odchylenie stan-
dardowe zaznaczano, jeśli było większe niż 2%. Wyniki .są
wartościami .4 red nimi z С doświadczeń; w każdym dc-św md -
czeniu wykonano 2-3 równolegle oznaczenia.

Tymi samvmi substancjami traktowano komórki napromienione. \),iw
ki promiehiowauia X dobrano * opisywane i sorii doświ.ulczeń tak. }ib,
u/ybk.ić obniżenie włączania ^H-tymidyny o około 25 % w okresie Л», >
-2,5 godziny po naprómienioniu. Wynosiły one S Gy w przvpa<łku komó-
rek L~,l7rY-R 1,2,5 Gy w przypadku komórek L3ł7t*Y-S. Wtączaino
° l l t d di k ł (° ą

ll-tviiudyriv przedstawiono jako ułamek wartości kont rolne |(hodow li
uapromionionej lecz traktowanei).



Rys. 10 przedstawia hamowanie syntezy DNA w napromienionych ko-
mórkach L517SY-S i L5178Y-R oraz wpływ badanych substancji na ten
proces. W tym przypadku występuje różnica między komórkami obu pod-
ium. Spermidyna w jednakowym stopniu pobudza włączanie H-tymidyny;
kofeina i benzamid pobudzają je tylko w komórkach podlinii L5178Y-S.
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Rys, 10. Włączanie JH-tymidyny do komórek L5178Y-Ś i L5178Y-R
napromienionych dawką promieniowania X wynoszącą 2 Gy
w przypadku L5178Y-S i 8 Cy w przypadku L5178Y-R oraz
poddanych działaniu 2 mM kofeiny(KOF+X), 2 mM benzamidu
(BZ+X)lub 0,1 mM spermidyny (SP+X). Modyfikujące subs-
tancje dodawano do hodoyli na 1 godz. przed rozpoczęciem
dwugodzinnego znakowania, a na 0,5 godz. przed napromie-
nieniem. Za 100% (włączanie kontrolne) w poszczególnych
rodzajach prób przyjęto włączanie do komórek nienapromie-
nionyćh traktowanych odpowiednią substancją. ( por. rys. 9).
Odchylenie standardowe zaznaczano, jeśli było większe niż
2%. Wyniki są wartościami średnimi z 4. doświadczeń; w każ-
dym doświadczeniu wykonano 2-3 równoległe oznaczenia
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— 4 . 4 ; Wiązania DNA - białko
Zastosowana metoda Kasche*go £Kasche i współpr. 198lj pozwala

. oznaczyć wiązania kowalencyjne DNA - białko. Umowną miarą ich iloś-
ci jest stosunek А26О/А.2ЗО preparatu DNA po odtrawieniu z niego bia-
łek (por.rozda.3.11.). Z wyników przedstawionych w tabeli 2 widać,
że w komórkach L5178Y-R jest nieco mniej takich wiązań w przelicze-
niu na DNA niż w komórkach L5178Y-S. Różnica ta jest statystycznie
istotna (test Studenta, liczba stopni swobody = 13, współczynnik ufnoś-
ci - 0,99).

Tabela 2. Względna zawartość wiązań DNA - białko w komórkach
L5178Y-S i L5178Y-R

komórki

L5178Y1S
L5178Y-R

A25O/A23O " S D

100,00* * 0,48

102,94 - 0,43
К.

Za 100,00 przyjęto wartość stosunku А2бо/А2^О d l a k o m ° r e k
L5178V-S w każdym z czterech doświadczeń; w każdym doświadcze-
niu wykonano 3-4 oznaczenia.

4.5. Synteza białek , .

Szybkość syntezy białek w komórkach L5178Y-S i L5178Y-R oce-
niono na podstawie włączania mieszaniny l С -aminokwasów do frakcji nie
nierozpuszczalnej w 5'% roztworze kwasu trichlorooctowego po ekspo-
zycji na promieniowanie X w warunkach aerobowych i w hipoksji. Wy-
niki przedstawia rys. 11.

Napromienienie w warunkach aerobowych nie zmienia szybkości syn-
tezy białek w komórkach L5178Y-R. W komórkach L5178Y-S widoczne
jest niewielkie spowolnienie syntezy (statystycznie istotne w przypadku
dawek większych od 4,0 Gy).

W komórkach kontrolnych obu podlinii po przeniesieniu z hipoksji do
warunków aerobowych włączanie 1 4 C -aminokwasów zachodzi wolniej
o oko to 40 % w porównaniu z komórkami aerobowymi. Napromienienie
komórek w stanie hipoksji powoduje, że zahamowana przez niedosta-
tek tlenu synteza białek zostaje pobudzona po przeniesieniu do wa-
runków aerobowych.
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Rys. I I . Wł.jv ZJIIU- ~C-aminokwasów do komórek L5178Y-S i L5178Y-R
n.ł|»i4iąionuMi>\ li *• war tukach ai*robowvch(%, A) iub w hipoksji
(О, Д ) . С/.as wl.joz.łiua - 2 «od z. pocz.-pvs/.y od 0,5 godz. po
пл|»Гч>птчиоти. WMiiki <q *.irtośc-iami śrctiuimt z Д-8 -dośyiad-
c/iii - liLjtl siaiulardówy; w każdym dv>ś*'uu!czeniu wykonano
2-3 ró*uo!ivJo o/naczonia.

- . ° . /.uli '^.iiuo komoivk \.ч ukl.id/.io d wil'a/.'W". ni

W /aslo;j.-.o*4Uiym uklad/;o d w ula-/, owy in wartość współczynnika roz-
d/.iajj kv4iiór«'k }. ho.! owi i koii.t rolnych.' wviiosila w pr/.ypadku komórek"'
LID17^Y-S i f.;i7SY-R oilpowWdnio 0,«j - 0,OJ . O.t»l> i 0,02. Zaobser-
wowaiio M^IKUU.» warte-,, i *>pólczymuka rozdzi.ilu komórek w'cziisie"
hodowii, notowano równio/, przez innych auiorów (д'.огыоп i liobiuann
ł^)7i). / to^o w/.jil^du, po upływie odpowiedniogo с zaś u od napromio-
nioiiM |M/o].rowlUlzono ro/d/ia! mi^iłźv Га/.у komórek napromienionych
i kontrolnych i wvuiki pr/.odstawiono jako uhimok wartości współczyn-
nik, i ro/.d/iaiu komórok kontrolnych.

/.ilożność współczynnika rozdziału komórek L J 1 7 8 Y - S i L5178Y-R
podd.inych dzutiaiiiu promioniowania X w war.mk.uh acrobowych od cza-
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su po napromienieni u przedstawia rys . 12. W przypadku wrażliwych na
promieniowanie komórek podlinii L5178Y-S, wartość współczynnika' roz-
działu- obniża się wraz z upływem czasu do 2A godzin od napromionie-
nia. Rozdział między fazy napromienionych' komórek L517SY-R przebie-
ga podobnie jak komórek kontrolnych.

3<

Z
Z ić
>- Ш

2

1.0

0.9

0.8

0.7

L5178Y-S •
L5178Y R A

0 4 12 .20
CZAS PO NAPROMIENIENIU (GODZJ

Rys. 12. Zależność między współczynnikiem rozdziału komórek
L5178Y-3 i L317?Y-R a czasem, po napromienieni!*
w warunkach aerobowych dawką, 10 Gy promieniowa-
nia X. Wyniki są wartościami średnimi, z 3-4 doświad-
czeń - błąd standardowy; w każdym doświadczeniu wyko-
nano 3 równolegle oznaczenia.

Zaobserwowana różnica między komórkami obu podlinii zaznacza
się wyraźnie | po napromienietiiu komórek w głębokiej hipoksji (vya.
13). Po upływie 24- godzin od napromieniania wartość współczynnika
rozdziału komórek L3178Y-S maleje do 0,73 wartości kontrolnej
i pozostaje równa ł w przypadku komórek

О/лыс/.ona po upływie tego czasu, żywotność hodowli obu podlinii
( p o r . tabela l ) była podobna. Stosowana procedura rozdziału nic
/mieniala ani żywotności ani przeżywalności komórek. Ilustrują to
l»'V.i4l:>Liwionę na rys. 14. krzywe wzrostu komórek inkubowanych w р
iywce bezpośrednio po napromienieniu lub pobranych z górnej lazy
рв rozdziale w układzie dwufazowym.
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Rys. 13. Zależność między współczynnikiem rozdziału котог-ек
Ł5178Y-S i L5178Y-R a czasem po < napromienianiu
w hipoksji dawką 27 Gy promieniowania X. Wyniki są
wartościami średnimi z 3 doświadczeń - błąd standar-
dowy; w każdym dpświadczeniu wykonano 3 równolegle
oznaczenia

4.7. Pobieranie kwasu beta-aminoizomasłowego

Pobieranie do komórek kwasu l^C-beta-aminoizomasłowego mie-
rzono po upływie 3 i 2^ godzin od ekspozycji na promieniowanie X
w warunkach aerobowych i w głębokiej hipoksji. Otrzymane .wyniki !

przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Pobieranie kwasu beta-aminoizomastowego( BAM) do ko-
morek L5178Y-S i L517SY-R napromienionych dawką
1Q Gy w wai'unkach aerobowych lub 27 Gy w hipoksji

komórki

L5178Y-S

L5178Y-R

włączanie ВАМ (liczba zliczeń/minx 10° komórek)

kon-
trola

10,0

10,0

po 3 godzinach
warunki

aerobowe
10 Cy,
; 9,4
10,7

hi|>óks j.t
2,7 Gy

-pn,7";
10,1

l>o 24- goti/.iiijch

warunki
aorobowo

10 Gy

9,6

hipoks ia
27 Cv

10,1

11,1

Wartości średnie z czterech doświadczeń. Odchylenie standardowo w\no
si - l t 8 .
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Rys. U . Krzywe wzrostu komórek L517SY-S i L5178Y-R kontrolnych
.'•» A ) j napromienionych i inkubowanyoii w pożywce (O &)
lub napromienionych, pobranych'z górnej fazy po rozd/.u'lo
w układzie dwufazowym i przeniesionych do pożywki ( U ; Ł )
N - liczba komórek. Wyniki z jednofto doświadczeniu. Dawk-.'
promieniowania X - 1 0 Cy; warunki aerobowe.
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Nie stwierdzono statystycznie istotnych zmian w pobieraniu kwasu
beta-aminoizomasłowego do komóreK >t5tTSY-S^ i'tSł78Y-R napromie-
nionych w warunkach aerobowych lub w hipoksji.

4.8. Płynność błon komórkowych

Płynność błon oceniano na podstawie pomiarów polaryzacji fluores-
cencji (por.rozdz.3.10.} wykonanych po upływie 3 i 24. godzin od eks-
pozycji na promieniowanie gamma w warunkach aerobowych lub w głę-
bokiej hipoksji. Otrzymane wyniki przedstawia tabela 4.

Nie stwierdzono statystycznie istotnych zmian w polaryzacji fluores-
cencji powodowanej przez sondę DPH wbudowana, w błony komórek
L5178Y-S i L5178Y-R napromienionych w warunkach aerobowych
dawką 10 Gy lub w hipoksji dawką 27 Gy.

Tabela 4. Polaryzacja fluorescencji komórek L5178Y-S i L5178Y-R
wyznakowanych sondą DPH

komórki

L5178Y-S

L5178Y-R

stopień polaryzacji fluorescencji (P)

hodowle
kontrolne

0,120

0,120

hodowle napromienione

w warunkach
aerobowych

po 3
godz.

0,119
0,118

po 24
godz.

0,120

0,120

w hipoksji

po 3
godz.

0,119

0,120

po 24.
godz.

0,117
0,116.

Odchylenie standardowe wartości P wynosi - 0,005.
Wartości P są średnimi z dwóch doświadczeń; w każdym doświadcze-
,niu W3'konywano 8-10 oznaczeń. •••* > .

4..9. Naprawa uszkodzeń DNA

Metoda rozwijania nici DNA, zastosowana do oznaczania ilości
uszkodzeń ( pęknięć i uszkodzeń alkalilabilnych ), wymaga znakowania
DNA. Nawet niskie radioaktywności ^H- lub ^C-tymidyny powodują
degradację DNA. W przypadku komórek L5178Y degradację zaobser-
wowano po czasie około 20 godzin od zakończenia znakowania komó-
rek ( r y s . 15). Stopień degradacji jest podobny w komórkach obu pod-
linii i zależy od radioaktywności znacznika. W celu wyeliminowania
tej degradacji wyniki otrzymane dla komórek napromienionych przeds-
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napromienionych
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Rys. 15. Odsetek'dwuniciowego DNA ^komórkach L5178Y-S i L5178Y-R
znakowanych przez lSgodz. H-tymidyną ( 9 , 2 5 kBq/ml) lub
1^-C-tymidyiiii (1,85 kHq/ml) a następnie inkubowanych w nie-

• radioaktywnej pożywce. Wyniki z jednego doświadczenia.

R y s . l 5 f l 7 , 18 przedstawiają kinetykę naprawy uszkodzeń DNA po-
wstałych w komórkach L5178Y-S i L517BY-R poddanych działaniu pro-
mieniowunia. gamma. Większość uszkodzeń ulega naprawieniu w ciągu
pierwszych 15-20 minut inkubacji. Szybkość naprawy i końcowy poziom
uszkodzeń nie zależą od temperatury napromienienia ( r y s . l o i 17) ani
od dawki ( r y s . l ó i 18). ;

Rys. 19 przedstawia wyniki oznaczenia uszkodzeń DNA po 2 i U go-
dzinach inkubacji komórek L5178Y w zależności od dawki promieniowa-
nia. Z'rys. 19 widać, że naprawa uszkodzeń DNA zachodzi w komór-
kach obu podlinii jednakowo, nawet po napromienieniu dużymi dawkami
(do 100 Gy). Q

i - 4 3 - * •• :
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Rys. 16. Przebieg naprawy DNA w komórkach L5178Y-S i L5178Y-R
napromienionych dawką 2 Gy promieniowania gamma w wa-
runkach aerobowych w temp. pokojowej. NN/N - względna
ilość uszkodzeń DNA. Wyniki są wartościami średnimi z 5
doświadczeń; w każdym doświadczeniu wykonano 4. równo-
legle oznaczenia. Błąd standardowy nie przekraczał 3 %.

Podobnie po napromienieniu w głębokiej hipoksji nie stwierdzono
różnic między komórkami L5178Y-S i L5178Y-R w naprawie uszko-
dzeń DNA (rys.20).

Rys.21 przedstawia zależność między dawką promieniowania a po-
czątkową ilością uszkodzeń DNA. Również w tym przypadku nie ma
różnic między komórkami podlinii promienioopornej L5178Y-R a pro-
mieniowrażliwej L5178Y-S. Natomiast początkowa ilość uszkodzeń
DNA jest większa po napromienieniu w warunkach aerobowych niż
W hipoksji.
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Rys. 17. Przebieg naprawy DNA w komórkach L5178Y-S i L5178Y-R
napromienionych dawką 2 Gy promieniowania gamma v/ wa-
runkach aerobowych w'J temp. 0°C. N-,/N„ - względna ilość

- .uszkodzeń DNA. Wyniki są wartościami średnimi z 2 doświad-
czeń; w każdym doświadczeniu wykonano L, równolegle ozna-
czenia. Błąd standardowy nie przekraczał 5%,

Ilość uszkodzeń, zgodnie z równaniem zawartym w pracy Rydber-
ga [1975] jest proporcjonalna do log(e4 dwuniciowego DNA). Jak wi-
dać z rys.21 początkowa ilość uszkodzeń DNA spowodowana przez
napromienienie zależy liniowo od dawki promieniowania. Po 2 i 4.
godzinach naprawy po napromienieniu zależność ta przyoiera postać
wielomianu drugiego lub wyższego stopnia (rys. 19).
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Rys. 18. Przebieg naprawy DNA w komórkach L5178Y-S i L5178Y-R
napromienionych dawką 10 Gy promieniowania gamma w wa-
runkach aerobowych w t£mp. pokojowej. NN/N„ - względna
ilość uszkodzeń DNA. Wyniki są wartościami średnimi z 2
doświadczeń; w każdym doświadczeniu wykonano 4 równoleg-
łe oznaczenia. Błąd standardowy nie przekraczał 3 %.
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Rys. 19 A. Zależność między ilością uszkodzeń DNA w komórkach
L5178Y-S w różnym czasie po napromienieniu a dawkuj
promieniowania gamma. Komórki napromieniano w temp.
О С w warunkach aerobowych a następnie inku^owano
w temp.37°C. Wyniki są wartościami średnimi z^6 rów-
noległych oznaczeń - błąd standardowy.
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Ry.s.19 li. Zależność mi«jdzyQ ilością uszkodzeń DNA v komór kaci.
L517SY-R w różnym czasie po «apromienieniu a dawk.i
promioaiowaiiia gamma. Komórki napromieniano w temp.
О С w wariJnkach aerobowych a następnie inkiibowano
w tomp.37^C. Wyniki są wartościami średnimi z 6 rów

h о/.пае żeń •• błąd standardowy.
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ttys.20. Przebieg naprawy DNA w komórkach L517SY-S i L5178Y-R
napromienionych w głębokiej hipoksji w temp. pokojowej
dawką 5 Gy promieniowania gamma. Wyniki są wartościami
średnimi z A doświadczeń; w każdym doświadczeniu wykona-
no 3 równolegle oznaczenia. Nvj/NK - względna ilość uszko-

. dzeń DNA. Błąd standardowy nie przekraczał 3 %
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Rys.21. Zależność między dawką promieniowania gamma a początkową
ilością uszkodzeń DNA w komórkach L5178Y-S i L5178Y-R
napromienionych w temp.0°C w warunkach aerobowych (• , A)
lub hipoksji(0,^).Wyniki z dwóch doświadczeń.
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5. DYSKUSJA SZCZEGÓŁOWA

W badaniach nad procesami prowadzącymi do popromiennej śmier-
ci komórek wykorzystywane są dwa podejścia. Pierwsze z nich pole-
ga na klonowaniu komórek po napromienieniu oraz analizie właściwoś-
ci komórek z kolonu wykazujących normalną zdolność podziału i komó-
rek zdolnych jedynie do kilku podziałów lub wcale nie dzielących się.
Drugie podejście polega na stosowaniu czynników modyfikujących prze-
żywalność, takich jak temperatura, stężenie tlenu, składniki pożywki,
moc dawki, a także prowadzenie doświadczeń na populacjach komórek
zsynchronizowanych oraz liniach komórkowych lub mutantach bakteryj- '
nych różniących się promienioopornością.

Stosując to drugie podejście i starając się scharakteryzować me-
chanizmy śmierci'reprodukcyjnej podjęłam pracę nad porównaniem prze-
żywalności oraz uszkodzeń DNA i błon komórek zwierzęcych napromie-
nionych w warunkach aerobowych lub w głębokiej hipoksji. Dogodnym
materiałem do takich badań były dwie podlinie mysich komórek białacz-
kowych L5178Y-S i L5178Y-R, różniące się znacznie promieniowraż -
liwością. -

5.1. Charakterystyka komórek białaczkowych L5178Y

Mysie limfoblasty L5176Y podlinii S i R pozostają w hodowli od
19б1 roku [Alexander i Mikulski 19^1; Beer i współpr.1953]. Komór-
ki podlinii L5178Y-R w czasie hodowli nabierają cech charakterys-
tycznych dla podlinii L5178Y-S. Dlatego też podlinia L5l78Y^R utrzy-
mywana jest w myszach DBA/2; Z guza wysiękowego pobiera się ko-
mórki do hodowli co 3 miesiące. Niektóre zbadane właściwości komó-
rek L5178Y przedstawia tabela 5.

Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, że komórki podlinii
L5178Y-S i L5178Y-R są zbliżone pod względem rozmiaru; przy tej
samej średniej zawartości DNA na; komórkę różnią się liczbą modalną
chromosomów (tabela 5) oraz ilością wiązań DNA-białko (tabela 2), co
wskazuje na odmienną organizację materiału genetycznego. Wiele cech
(wzrost in vivo i przeszczepialność, kruchość osmotyczna, ciepłowraż-
liwość, aktywność ATP-az błon plazmatycznych) wskazuje na różnice
w funkcji błon. Podlinie, różnią się także składem lipidów komórkowch
(rys.22, w/g Szumiel 1982).

Komórki obu podlinii różnią się wrażliwością na promieniowanie X
lecz nie wykazują różnicy we wrażliwości na neutrony o energii 6 MeV.

Szczególnie interesującą cechą jest odwrotna krzyżowa wrażliwość
na promieniowanie X i światło nadfioletowe oraz niektóre leki cytosta-
tyczne [Beer i współpr. w drukuj.
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Tabela 5. Wybrane cechy mysich limfoblastów białaczkowych

i współpr. 1932; Beer i wspólpr. w drukuj

średnica komórki (лип)

średnica jądra (>mi)

modal ua liczba chromosomów

zawartość DNA na komórkę (mg)

zawartość białka na komórkę
(mg)

czas pod walania in vitro(godz)

wzrost in vivo (po wszczepie-
niu mys/.om DBA/2)

przeszczepialność

wrażliwość osińotyczna

opóźnienie mitotyczne po 1 Gy
promieniowania X (god z )

średnie dawki letaine:

- p r o m i e n i o w a n i a X ( G V )
(warunki aerobowe)
(hipoks ja)

-neutronów t» MeV

-iperytu azotowego (mg/ml)

-światła nadfioletowego^J/m~)
(w ролу we e l-ischera)

-kompleksu fct, cis-PAD**
(jig/mlj ^l god/.. 37 С ;

-ogrzewania do 43 С (min^

aktywność AlT-az:
-zależnej od Na i К

. . , . . 2 +-zalo/.nej od Mg

L5178Y-R

' 14

9
40

^.еЗ-О.О^Ю" 8

(l,25-O,l3)dO-7

11-14

guz wysiękowy

wysoka

niska

ok. 4

0,9 fl,5]
2 , 3 L i . 3 j 4

0,4 [1]A

30 [4,?jK

3,2 [if

2,5 [lJK

9,1 [1]*

8,9***

1 8 , O X K K

L5178Y-S

16

9

39
(0,93-0,0A)ci0-8 "

(1.25-O,13)xlO~7

10-11

guz lity

niska

wysoka

ok. 10

0 6 [ l ] "

1,6 M'j
o , 4 L i i ' ; .

4.» Lb5]X

5,8 [12] x

7,8 [2,5]*

l 8 f 4
X ! i X

8,8K*K

Objaśnienia do tabeli I r9
к liczbyi-ekstrapolacji odpowiednich krzywych przeżywulności

podano w nawiasach kwadratowych
XK cis-dichloro-bis^cyklopentyloaminojplatyna 11, kompleks

o działaniu przećiwnowotworowym
K«K ид fosforanu nieorganicznego uwalnianego w cićtgu 30 minutowej

,. inkubacji, w przeliczeniu na 1 mg białka w mieszaninie reakcyjnej
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Rys.22. Składniki lipidów komórek L517SY-S (słupki puste)
i L5178Y-R (słupki zakreskowane) [w/g Szumiel 1982].
Liczby w słupkach oznaczają liczbę atomów węgla
oraz ilość wiązań podwójnych w łańcuchach kwasów
tłuszczowych

5.2. Synteza DNA

Wśród radiobioiogów szeroko rozpowszechniony jest pogląd, że
replikacja uszkodzonego DNA powoduje utrwalenie uszkodzenia, zatem
hamowanie syntezy wydłuża czas trwania procesów naprawy i w kon-
sekwencji zmniejsza ilość uszkodzeń DNA (por.rozdz. 1.1.З.). Przyj-
mując, że uszkodzenia DNA są główną lub jedyną przyczyną śmierci
reprodukcyjnej, można oczekiwać korelacji między hamowaniem synte-
z> DNA a przcżywcilnością. Analiza uzyskanych wyników oraz danvch
innych autorów nasuwa przypuszczenie, że korelacja taka zachodzi
z reguły w przypadku modyfikowania szybkości popromiennej syntezy
DNA za pomocą czynników egzogennych; Natomiast porównanie na
przykład właściwości komórek L5178Y-S, L5178Y-R i AT wskazuje.
ze nie można takiej korelacji zastosować do wyjaśnienia różnic pro-

-53-



mieniowrażliwośći między poszczególnymi liniami komórkowymi; po na-
. promienieniu w warunkach aerobowych w promienioopornych komórkach

L5178Y-R hamowanie syntezy jest niewielkie, w promieniowrażliwych
L5178Y-S znacznie większe, a w równie promieniowrażliwych AT -
synteza DNA nie jest hamowana prawie wcale £• Edwards i Taylor j
Bezpośrednim potwierdzeniem braku korelacji między hamowaniem przez
promieniowanie syntezy DNA a przeżywalnością w komórkach L5178Y-S
są wyniki oznaczeń syntezy DNA po napromienieniu w warunkach aero-
bowych i w głębokiej hipoksji (rozdz.4.1.).

Napromienienie komórek L5178Y w hipoksji nie wpływa na szybkość
syntezy DNA w zakresie dawek od 1 do б Gy promieniowania X. Po-
zostaje ona na poziomie wartości kontrolnej do 2 godzin po przenie-
sieniu komórek z hipoksji do warunków aerobowych i wynosi około
60% szybkości syntezy w» komórkach rosnących w warunkach aerobo-
wych; przyczyna tego efektu nie jest wyjaśniona. Można przypuszczać,
że jest on wynikiem spowolnienia metabolizmu energetycznego komórki.
Wskazuje na to również obniżenie szybkości syntezy białek w komór-
kach przeniesionych z hipoksji do warunków aerobowych o około 40 %
w stosunku do komórek badanych w warunkach aerobowych.

Wyniki oznaczeń wydłużania nici DNA w komórkach L5178Y-S i
L5178Y-R (rys.8) są zgodne z danymi otrzymanymi dla innych komó-
rek [Watanabe 1974; Johanson i Rydberg 1977J: szybkość tego proce-
su jest niezmieniona po napromienieniu w warunkach aerobowych lub
w hipoksji. Spadek włączania ^H-tymidyny widoczny w warunkach
aerobcwych jest spowodowany zahamowaniem inicjacji replikoriow. Wy-
dłużanie nici DNA po napromienieniu w hipoksji nie było dotychczas
badane. Konieczne było wykonanie takich oznaczeń przed dalszą anali-
zą uszkodzeń DNA, mimo że niożna się było spodziewać, iż podobnie
jak w warunkach aerobowych wydłużanie nici nie będzie zakłócone.
Wyniki potwierdziły to przypuszczenie. •

Działanie czynników modyfikujących syntezę DNA (rozdz.4.3. rys.lO)
można wyjaśnić przyjmując następujące założenia fSzumiel 1983]:
1) zwarta konformacja chromatyny(l) sprzyjająca inicjacji replikacji
utrzymywana jest przez poli (ADP-rybozylowe) "łączniki" między cząs-
teczkami histonu H l [ P e r r e l l a i Lea 1981; Stone i współpr.1977] i po-
wstaje w obecności poliamin oraz w warunkach przewagi wolnych jo-
nów magnezu nad jonami wapnia;
2) rozluźniona konformacja chromatyny(ll), hamująca inicjację repli-
kacji, natomiast sprzyjająca procesom naprawy, powstaje wskutek
ADP-rybozylacji histonów "rdzenia" nukleosomowego, możliwej w wa-
runkach przewagi wolnych jonów wapnia nad jonami magnezu.

Zgodnie z tymi założeniami spermidyna powinna powodować bez-
pośrednio powstanie konformacji I, kofeina zaś - pośrednio, zwiększa-
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jąc w komórce ilość wolnego Ca wymienionego następnie przez od-
dychające mitochondria na Mg ; ma to doprowadzić do przyjęcia
przez chromatynę konformacji I i pobudzenia syntezy DNA. Wpływ
benzamidu może polegać na zahamowaniu ADP-rybozylacji chromatyny,
wywołanej uszkodzeniem DNA,* a -zatem również sprzyjać tworzeniu się
konformacji Г. Ч - ' э

Wyniki doświadczeń ze spermidyną potwierdzają oczekiwania: zaha-
mowanie syntezy DNA jest całkowicie zniesione (włączania H-tymidy-
ny takie samo jak w komórkach nienapromienionych) w obydwu podli -
niach L5178Y- Jednocześnie obserwowane obniżenie względnej liczby
komórek w takich hodowlach j^Włodek i współpr. 19823 potwierdza po-
stulowany związek szybkości popromiennej syntezy DNA z efektem
letalnym. -

Działanie benzamidu oraz kofeiny, która pośrednio powinna prowa-
dzić do wytworzenia konformacji I chromatyny i dawać końcowe efek-
ty podobne jak spermidyną, jest jednak inne w komórkach L5178Y-S
niż L5178Y-R. Zniesienie hamowania syntezy DNA, widoczne w komór-
kach L5178Y-S zgodne jest z przyjętymi założeniami. W przypadku ko-
mórek L5178Y-R kofeina i benzamid nie tylko nie znoszą hamowania
syntezy DNA, lecz powodują niewielkie pogłębienie hamowania.

Wpływu kofeiny na przeżywalność napromienionych komórek L5178Y-S
i L5178Y-R nie badano, natomiast benzamid - nie zmieniając przeżywal-
ności komórek L5178Y-R- uczula na promieniowanie komórki L 5178Y-S

• [jWłodek i współpr. 1982^, co również potwierdza zależność między szyb-
kością popromiennej replikacji DNA a skutkiem letalnym promieniowania.

5.3. Synteza białek

W niniejszej pracy przeprowadzono też oznaczenia szybkości syn-
tezy białek, mimo że uważana jest ona za proces promieniooporhy.
Istnieją bowiem dane £Okamura 1978J wskazujące, że poprzez białka
(a także RNA) syntetyzowane w komórce letalnie uszkodzonej przez
promieniowanie wyrażane są na poziomie komórki uszkodzenia moleku-
larne. Zahamowanie syntezy RNA lub białek opóźnia śmierć ińitotyczną,
jakkolwiek jej nie zapobiega. .

W warunkach aerobowych promieniowanie X nie zmienia wbudowywa-
nia aminokwasów do białek w komórkach L5178Y-R a tylko w niewiel-
kim stopniu je hamuje w komórkach L517SY-S, co może być skutkiem
hamowania syntezy DNA i sprzężonej z nią syntezy histonów £Sz.imiel
i współpr. 19753» Stymulację syntezy białek w komórkach obu linii na-
promienionych w hipoksji można interpretować jako przeciwdziałanie
spowolnieniu syntezy białek, obserwowanemu w komórkach nienapromie-
nionych w czasie do 2 godzin po przeniesieniu z "warunków hipoksji.
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5.4. Zachowanie się komórek w układzie dwufazowym

W komórkach bakteryjnych DNA występuje w postaci związanej
z błoną. Od trwałości takiego kompleksu zależy promieniooporność
m.in. Micrococcus radiodurans [Burrell i współpr. 1971; Dardalhon-
-Samsonoff i Averbeck 1980]. Z tego względu postulowano, że odtwa-
rzanie analogicznego kompleksu DNA-błona jądrowa- zniszczonego
przez promieniowanie, jest jednym z procesów naprawy w komórkach
ssaków [Elkind i Kamper 1970]. Badania przeprowadzone przez Sato
[Sato i współpr. 1972, 19753 wykazały korelację zmian ładunku p o -
wierzchniowego błon plazmatycznych i jądrowych ze zdolnością do
tworzenia kolonii w komórkach różnych linii, różniących się promie-
niowrażliwością. Spadek ładunku błon po napromięnieniu obserwowali
również McConnell i Kench [1977]. Natomiast inni badacze [Sundaram
i współpr. 1971; Walter i .współpr. 1974.; Gersten i Bosmann 1975]
takich zmian nie stwierdzili. Podobnie oznaczenia współczynnika roz-
działu komórek L5178Y między dwie fazy wodne, nie mieszające się,
wykazały, że popromienna zmiana ładunku jest warunkowana właści-
wościami komórek. Sato LSato i współpr. 1979] zaobserwował, że do
ujawnienia się takiej zmiany konieczna jest obecność w środowisku
zewnątrzkomórkowym jonów Ca w stężeniu nie niższym niż 10 M.
Badania przeprowadzone na komórkach L5178Y wykazały, że jest to
warunek niewystarczający: w przypadku komórek L5178Y-S widoczny
jest spadek współczynnika rozdziału odpowiadający zmniejszeniu się
ładunku brak zaś takiej zmiany w przypadku komórek L5178Y-R, mi-
mo że komórki obu podlinii hodowane są w takiej samej pożywce, o za-
wartości jonów wapnia »v6xl0 M.

Gdyby założyć, że zmiany ładunku zachodzą tylko w komórkach,
których błony są bardziej podatne na uszkodzenia radiacyjne, to bło-
ny komórek L5178Y-S byłyby bardziej promieniowrażliwe niż błony
komórek L5178Y-R. Byłoby to zgodne z teorią Alper [1971,1977],
ktćra przyjmuje, że ekspozycja na promieniowanie jonizujące w wa-
runkach aerobowych aszkadza zarówno DNA jak i błony, zaś uszkodze-
nia obydwu struktur komórkowych mają udział w śmierci komórki.
Teoria ta zakłada również, że napromienienie w głębokiej hipoksji po-
woduje znacznie mniej uszkodzeń błon niż napromienienie w warunkach
aerobowych; WWT dla komórek z wrażliwą błoną powinien być zatem
znacznie wyższy niż dla komórek, w których uszkodzenia błon mają
niewielki udział w efekcie letalnym. Wyniki eksperymentalne nie śą
zgodne z przewidywanymi przez tę hipotezę: zmiany współczynnika roz-
dział i komórek L517SY-S napromienionych w głębokiej hipoksji są
większe niż w warunkach aerobowych po dawkach promieniowania tak
dobranych, aby dały jednakowy poziom przeżywalności. Wartości WWT
dla komórek obu podliriii są jednakowe (л/2,7j jSzumiel i współpr. 198l]j"
co również przemawia przeciwko wyjaśnianiu różnic promieniowrażli-
wości komórek L5178Y w kategoriach teorii Alper. Informacja ta jed-
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nak nie byłaby wystarczająca, aby wykazać niezgodność z teorią Alper:
• udział uszkodzeń DNA i błon w efekcie letalnym może być różny, zaś

WWT może być sumą dwóch składników zależnych od DNA i błon. Jedna-
kowa wartość WWT dla komórek L517SY-S i L517SY-R może być zatem
zbieżna przypadkowo, '

Fakt, że w komórkach następuje po napromienieniu zmiana ładunku,
nie musi świadczyć, że błona tych komórek jest wrażliwa na promienio-
wanie. Zgodnie z wynikami prac Sato i współpr. [1977] zmiany ładunku
należy uważać za wynik, zmiany konformacji białek błonowych, zaś to
z kolei może być wynikiem na przykład procesów polimeryzacji i depo-
limeryzacji tubuliny i zmian w szkielecie komórkowym. W regulacji .
tych procesów biorą udział jony wapniowe. Uzależnienie zmian ładunku
od obecności jonów wapnia, obserwowane przez Sato i współpr. Q.979],
wskazywałoby zatem, że zmiany ładunku błon mogą być wtórnym nas-
tępstwem promieniowania, natomiast efektów pierwotnych trzeba by szu-
kać na poziomie procesów, biorących udział w regulacji stężenia jonów
wapnia.

Czynniki takie, jak niska temperatura lub związki zawierające gru-
py SH, zapobiegają zmianom ładunku błon, jeśli są zastosowane przed
napromienieniem £Sato i Kojima 1974, I97j6; Sato i współpr. 1976]; bio-
rą one również udział w procesach zmian szkieletu komórkowego i mo-
gą wpływać na zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia Ca .

5.5. Pobieranie kwasu beta-aminoizomąsłowego

Wielu autorów zaobserwowało popromienne zaburzenia transportu jo-
nów Na i К oraz aminokwasów do komórek (pór.rozdz. 1.4.1.3.), zaś
w przypadku wrażliwych na promieniowanie tymocytów szczurzych Kwock
i Waliach [Д974] stwierdzili, że hamowanie transportu zależnego od Na
było proporcjonalne do dawki promieniowania gamma. Również w promie-
niowrażliwych ludzkich komórkach limfoidałnych T (Molt-4) promieniowa-
nie hamowało w znacznym stopniu pobieranie ВАМ а nie wpływało na
gromadzenie tego aminokwasu w znacznie oporniejszych ludzkich komór-
kach limfoidałnych B(RPM 1788)fKwock i współpr. 1979].

W przypadku komórek Molt-4 obniżenie włączania ВАМ może wiązać
się ze śmiercią interfazalną; dawką 2,5 Gy, która powodowała obniże-
nie transportu o 70%, (w około 20 godzin po napromienieniu) powodowa-
ła śmierć interfazalną ponad 70 % populac ji.

W przypadku komórek L5178Y pobieranie ВАМ nie było zaburzone
przez promieniowanie w czasie do 24 godzin po napromienieniu, nieza-"
leżnie od tego, czy napromienianie prowadzono w warunkach aerobowych
czy w głębokiej hipoksji(tabl.3). W badanych podliniach L5178Y nie ma
zatem podstaw do poszukiwania związku między pobieraniem aminokwa-
sów przez napromienione komórki a śmiercią reprodukcyjną.
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5.6." Płynność błon \ \-

Płynność błony nie jest pojęciem precyzyjnym, lecz używanym zarów-
no do określania stanu poszczególnych cząsteczek lipidów (a więc ;ich
stanu energetycznego, możliwości rotacji, zmiany położenia łańcucha węg-
lowego w stosunku do części hydróf iłowej) jak również do określania ich
zdolności do poruszania się względem siebie [Ttóbertson 196Ц-. Może to
być przemieszczanie się względem siebie pojedynczych cząsteczek zwa-
ne dyfuzją lateralną albo całych "domen" lipidowych lub lipidowo-białko-
wych. Zależnie od zastosowanej metody można mierzyć jedną z cech;błon,
określaną jako "płynność".

Pomiar polaryzacji fluorescencji cząsteczki —"sondy" związanej z błoną
komórki pozwala na ocenę mikrolepkości hydrofobowej części błon, a w
przypadku "sondv" DPH - oddzialj'wan hydrofobowych części białek błono-
wych z lipidami JMely-Goubert i Freedman 198OJ. Popromienne zmiany w
błonach wykryto stosując różne rodzaje sond. Yonei i współpr. jj.979c~) za-
obserwował zmiany w erytrocytach owcy występujące po upływie 4- godz.
od napromienienia; zmiany polaryzacji fluorescencji widoczne były w przy-
padku stosowania wszystkich trzech badan3rch "sond": DPH, ANS i pirenu.
Zmiany płynności błon limfocytów widoczne były w 24- godz. po napromienie-
niu (Haskovec i współpr. 198l[]. W przypadku komórek L5178Y nie stwier-
dzono zmian płynności błon w 4- i 24- godz. po napromienieniu w warunkach
aerobowych lub hipoksji (tabl.4) zaś wartości polaryzacji fluorescencji mie-
rzone przy użyciu sondy DPH były podobrve do oznaczonych w innych komór-
kaŁh nowotworowych [Mely-Goubert i Freedman I960 J .

Brak zmian polaryzacji fluorescencji w komórkach L517$Y nie jest jed-
noznaczny z brakiem zmian warstwy lipidowej; wskazuje on tylko na brak •..

• zmian otoczenia miejsca wiązania sondy DPH z błoną, jednak, podobnie jak
w przypadku oznaczeń transportu, nie daje podstaw do rozważania udziału
płynności błon w warunkowaniu promieniowraźliwości.

Stwierdzono, że płynność błon może zmieniać się w zależności od stęże-
nia* jonów Ca . Me*ly-Goubert i Freedman.jj.98CT}stwierdzili, że obecność
jonoforu A23137 powodowała wzrost płynności błon w prawidłowych limfocy-
tach ludzkich z krwi obwodowej. W przypadku limfocytów białaczkowych jo-
nofor ten nie powodował zmian polaryzacji fluorescencji. Wiadomo, że jono-
for A23l37£Cittadini i współpr^l93l] zwiększa palę wolnych jonów wapnia
w komórkach prawidłowych, nie zmieniając jej w komórkach nowotworowych.

Zależność płynności błon od stężania Ca^+ w komórce potwierdza przy-
puszczenie, że zmiany płynności, podobnie jak ładunku błon, mogą być wy-
nikiem procesów regulacji wewnątrzkomórkowej zależnych od wapnia; ob-
serwowany równolegle wprost promieniooporności komórek bakteryjnych
i spadek płynności błon [Yatvin 1975; Redpath i Patterson 1978; Yatvin i
współpr. 19791 - jak się wydaje - nie znajduje odpowiednika w komórkach
ssaków jWolterś i Konings 1982].
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5.7. Naprawa uszkodzeń DNA

Wiadomo, że śmierć reprodukcyjna, powodowana przez niskie dawki
promieniowania jonizującego, związana jest z powstającjini po napro-
mienieniu aberracjami chromosomowymi ( por, rozdz.l. 1.2.). Również
w przypadku komórek L5178Y stwierdzono wyższą częstość aberracji
i obecność ich przez dłuższy czas w komórkach promieniowrażliwych
L5178Y-S niż promienioopornych L5178Y-R [Bocian i współpr. 1982].
Ponieważ znany jest proces powstawania aberracji z pęknięć podwój-
nych nici DNA [Natarajan i Obe 1978; Natarajan i współpr. 198OJ można
oczekiwać zależności między efektami letalnymi promieniowania a iloś-
cią i naprawą uszkodzeń DNA. • '

W tej pracy nie stwierdzono jednak różnic między komórkami
L5178Y-S i L5178Y-R w kinetyce naprawy ani w końcowej ilości uszko-
dzeń, niezależnie ód dawki promieniowania (rys. l6, l8), temperatury
(rys.l6117) ani warunków napromienienia (rys.20).

Wyniki te są niezgodne z wynikami otrzymanymi przez Кйгпег i
vspółpr.[19773» którzy obserwowali różnice w naprawie uszkodzeń mię-
dzy komórkami L5178Y-S i L5178Y-R- Rozbieżności prawdopodobnie
wjTiikają z faktu stosowania różnych metod do oznaczeń liczbj' uszko-
dzeń [por. Nilsson i Johansson 1981]. Metoda rozwijania nici DNA po-
zwala zmierzyć mniej niż 100 pęknięć nici DNA na komórkę, przy za-
łożeniu, że liczba "normalnych" przerw w nici - w rozwidleniach repli-
kacyjnych i na końcach DNA - nie zmienia się. Metoda sedymentacyj-
na stosowana przez K6*rner i współpr. jest dużo mniej czuła; można
nią oznaczać uszkodzenia po dawkach rzędu 100 Gy. Powstające po tak

. wysokich dawkach wiązania krzyżowe mogą zmieniać wynik \oznaczenia
sumy pęknięć i uszkodzeń alkalilabilnych.

Napromienienie w hipoksji powoduje mniej pęknięć nici DNA niż
napromienienie w warunkach aerobowych (por.rys.21). W przypadku ko-
mórek L5178Y współczynnik wzmożenia tlenowego (WWT) dla uszkodzeń
początkowych DNA mierzonych metodą rozwijania nici wynosi około 2,7
dla obydwu podlinii [Szumiel i współpr. 1981J. WWT dla przeżywalności
jest taki sa.m{^2,7)', istnieje zatem proporcjonalność ilości uszkodzeń
i przeżywalności. Taka zależność efektów letalnych od uszkodzeń DNA
nie wyklucza bezpośredniego udziału uszkodzeń innych składników komór^
ki, jednakże przemawia na Korzyść założenia, że jedyną tarczą dla pro-
mieniowania w komórkach ssaków jest DNA.

Zbieżność wartości WWT nie jest regułą [Lennartz i współpr* 1973,
1975; Frankenberg-Schwager i współpr. 1979J; m.in. dla komórek
L5178YS i L517SYR (podlinii innych niż opisywane w tej pracy) Hessle-
wood Cl978] otrzymał różne wartości WWT dla przeżywalności (2,7 i 3,0)
i końcowych uszkodzeń DNA(7,8dla obu podlinii).

• • '---O
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Badania przeprowadzone na komórkach L 5178Y, podobnie jak wyni-
ki innych autorów fKoch i Painter 1975; Weibezahn i współpr. 1980;
Vexler i współpr. 1982LJ wykazały, że duży procent uszkodzeń DNA jest
naprawiany w czasie 15-30 minut po napromienieni u. Pozostałe uszko-
dzenia, są to przypuszczalnie pęknięcia podwójne LBryant i Blflcher
1980]; są one naprawiane wolniej lub pozostają nienaprawione.

Ilość uszkodzeń DNA wprowadzanych przez promieniowanie zależy
liniowo od dawki promieniowania (rys.21), natomiast podczas naprawy
zależność ta zmienia się i po kilku godzinach przybiera postać nie-
liniową (kwadratową lub wielomianu wyższego rzędu)(rys.l9). Podobną
zmianę zależności liniowej na kwadratową w czasie naprawy stwier-
dzili Frankenberg-Schwager i współpr. [l98Oa i bj dla pęknięć podwój-
nych w drożdżach napromienionych elektronami o energii 30 MeV.
BlłJcher i, Pohlit [19823 otrzymali również w przypadku komórek raka
Ehrlicha zależność kwadratową ilości pęknięć podwójnych mierzonych
po kilkunastu godzinach po napromienieniu od dawki promieniowania X.
Według nich pęknięcia, które pozostały nienaprawione po tak długim
czasie naprawy są to pęknięcia podwójne "nienaprawialne". Nienapra-
wialne są tylko takie pęknięcia podwójne, których dostatecznie bliskie
wzajemne położenie (w obszarze tej samej "podjednostki naprawczej")
uniemożliwia naprawę rekombinacyjną, przebiegającą zgodnie z mode-
lem zaproponowanym pi*zez Resnick*a [1976].

Ci sami autorzy, analizując kinetykę naprawy pęknięć podwójnych
i krzywe przeżywalności wnioskują, że jedno nienaprawione pęknięcie
podwójne wystarcza do spowodowania śmierci reprodukcyjnej. Ponie-
waż żadna z obecnie znanych metod fizykochemicznych nie pozwala na
wykrycie pojedynczego nienaprawionego uszkodzenia, możliwe jest, że
różnica,»w liczbie początkowej lub końcowej uszkodzeń w komórkach
L5178Y-S i L517SY-R jest mniejsza od dokładności metody, a więc
niewykrywalna. .. . •

Można się spodziewać, że o przeżywalności decyduje również wy-
dajność przekształcania nienaprawionych pęknięć podwójnych DNA
w aberracje chromosomowe, które ostatecznie decydują o tym, jaki
odsetek populacji komórkowej ginie śmiercią, reprodukcyjną. Zatem,
drugim teoi'etycznie możliwym wytłumaczeniem różnicy w promieniowraż-
liwości oraz w ilości aberracji chromosomowych mimo jednakowej po-
czątkowej i końcowej ilości uszkodzeń DNA może być wyższa wydaj -
ność tworzenia aberracji z pęknięć podwójnych nici DNA w komórkach
L5178Y-S.
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5. DYSKUSJA OGÓLNA

Różnice promieniowrażliwości dwóch podlinii komórek L-5178Y mo-
gą teoretycznie wynikać m.in. z następujących przyczyn:
1. Różn}' stopień popromiennego zakłócenia funkcji błon-komórkowych,

szczególnie błon plazmatycznych i jądrowych;
2. Odmienna początkowa ilość uszkodzeń popromiennych DNA wynika-

jąca z zawartości naturalnych związków promienioochronnych;
3. Odmienna zdolność naprawy uszkodzeń DNA, spowodowana:

a) brakiem niektórych enzymów naprawczych w podlinii L5178Y-S;
b) różną aktywnością enzymów naprawczych;
c) różną dostępnością uszkodzeń;
d) różnicą w stosunku szybkości procesów replikacjićTi naprawy

DNA.

Przedstawiona praca pozwala na przedyskutowanie tej (niepełnej)
listy przyczyn w świetle iiowych wyników. Jakkolwiek nie przynosi ona
rozstrzygnięcia rozpatrywanego problemu, pozwala jednak na wyelimi-
nowanie niektórych kierunków poszukiwań. ^

Ad.l. Nie zaobserwowano takich zaburzeń w funkcjach i właści- „л
wościach błon komórkowych, które miałyby bezpośredni udział w Śmier-
ci reprodukcyjnej komórek L517SY: zarówno p^Tinośća błon jak i trans-
port zależny od Na nie ulegały zmianom po napromienieniu komórek
obu podlinii w warunkach aerobowych lub w głębokiej Mpoksji dawkami
promieniowania jonizującego pozostawiającymi przy życiu 10 populacji
w przypadku L5178Y-S i 10" w przypadku L5178Y-R. Jedyny zaobser-
wowany efekt napromienienia - to spadek współczynnika rozdziału kor
m£rek L5178Y-S widoczny w 24- godziny po napromienieniu. Spadek ten
nie wykazuje korelacji z przeżywalnością (rozdz^5.4.) a więc tradno
przypuszczać, aby był odzwierciedleniem bezpośredniej przyczyny; śmier-
ci reprodukcyjnej. Poza tym pogłębienie spadku współczynnika rozdzia-
łu (proporcjonalne do dawki)pozwala przypuszczać, że zmiana ta .nie wy-
nika z bezpośredniego uszkodzenia błon. /f

Nadtlenki lipidów powstające w skutek napromienienia i uważane
przez niektórych autorów (Кonings i Drijver 1979) za uszkodzenia mają-
ce związek ze śmiercią komórki, nie są odpowiedzialne za większą pro-
mieniowrażliwość komórek L5178Y-S. Okazało, się, że właśnie w podlinii
wrażliwej powstaje ,,ich mniej niż w L5178Y-R [Rosiek, dane nie publiko-
wane]. Natomiast wyższa aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w komór-
kach L5178Y-R [Ros'iek, dane nie publikowane] wskazuje że enzym ten
może mieć wpływ na obserwowane różnice we wrażliwości komórek
L5178Y-S i L5178Y-R na promieniowanie X i gamma, jednak tylko w wa-
runkach aerobowych. °
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Przebadane funkcje błon plazmatycznych wydają się zatem nie -mieć
związku z obserwowaną różnicą promienfowrażliwości podlinii L5178Y.
Jednakże pozostaje wiele nie scharakteryzowanych funkcji błon komór-
kowych tych podlinii, niedostatecznie poznanych nie. tylko z punktu wi-
dzenia rądiobiologa. Związane z budową i czynnością błon komórko-
wych procesy transportu kationów jedno- i dwuwartościowych,, zwłasz-
cza wapnia, wpływają na wiele funkcji komórkowych m.in. na szybkość
wzrostu komórek, przemiany metaboliczne, szybkość replikacji T)l$A,
stopień kondensacji chromatyny fCarafoli i Crompton 1978; Durham i
i Walton 1982]. Wiele różnic między komórkami L5178Y-S i L5178Y-R
wydaje się zależeć od błon plazmatycznych. Są to tak różnorodne ce-
chy jak zdolność do tworzenia guzów wysiękowych u myszy DBA/2,
czas pbdwajania, różne skutki działania wysokiej (43-4-5 С ) i niskiej
(0-4 С) temperatury oraz popromienna zmiana współczynnika rozdziału
między fazy (widoczna tylko0 w przypadku komórek L5178Y-S). Zatem л

przed ostatecznjon wykluczeniem wpływu właściwości błon plazmatycz-
nych na odpowiedź komórek L5178Y-S i L5178Y-R na promieniowanie
jonizujące, należy przeprowadzić dalsze, bardziej szczegółowe badania.
Istotne wydaje się zwłaszczao ustalenie wpływu stanu błon na stan kon-
densacji chromatyny i inicjację replikacji DNA, są to bowiem czynniki,
które w znacznym stopniu mogą decydować o letalnych skutkach pro-
mieniowania.

Ad. 2. Nie stwierdzono różnic w ilości początkowych uszkodzeń po-
promiennych DNA (rozdz.4-.9. , 5.7.) . Zawartość uiebiałkowych grup SH
uważanych za naturalne związki promieniooćhronne [Copeland 1978]jest-
według Kapiszewskiej [dane nie publikowane] jednakowa w komórkach
obu podlinii. Wskazuję na to również jednakowa wartość WWT dla ko-
mórek L5l78Yv-S i L5l78YrR. Wiadomo bowiem z prac przeprowadzo-
nych na komórkach nie syntetyzujących glutationu, że WWT zależy od
ilości niebiałkowych grup SH i maleje wraz z obniżeniem ich zawartoś-
ci w komórce [Edgren i współpr. 1980, 1981]. Wydaje się zatem, że ten
czynnik można wykluczyć jako przyczynę odmiennej promieniowrażliwoś -
ci podlinii L5178Y/ ,

Ad.3. Kinetyka procesów naprawy pęknięć nici DNA jest jednakowa
w komórkach L5178Y-S i L5178YVR W granicach czułości stosowanej
metody (rozdz.4-,9., 5.7.) aż do 30 godzin po napromienieniu. Można za-
tem spośród przyczyn powodujących różnicę w promieniowrażliwości
podlinii L5178Y wykluczyć całkowity brak lub znaczne zmniejszenie ak-
tywności enzymów naprawczych, uczestniczących w łączeniu pęknięć
w komórkach L5178Y-S. Usuwanie uszkodzeń zasad purynowych i piry-
midynowych nie zostało dotychczas .zbadane. Nie można także ocenić
znaczenia stopnia dostępności niektórych typów uszkodzeń dla enzy-
mów naprawczych, jakkolwiek jest to bardzo prawdopodobna jjrzyczyna =
różnic w promieniowrażliwości badanych pocllinii. Nieliczne tzw. uszko-
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dzenia resztkowe, które najprawdopodobniej decydują o częstości aber-
racji chromosomowych, a w konsekwencji o przeżywalności, nie są
uchwytne metodą rozwijania nici DNA, która - zastosowana w modyfi-
kacji Rydberga - wykrywa około 100 pęknięć nici DNA na komórkę
[Rydberg 1975].

Stosunek szybkości procesów replikacji i naprawy DNA jest, jak
się wydaje, decydującym czynnikiem określającym promieniowrażliwość
komórek AT [Painter i Young 1980; Edwards i Taylor 198QX Procesy
łączenia pęknięć i wydłużania nici DNA zachodzą z jednakową szybkoś-
cią w podliniach L5278Y (rozdz.4.2., 4.9. , 5 . 2 . , 5.7.). Natomiast
silniejsze zahamowanie wbudowywania ^H-tymidyriyldo DNA w komór-
kach L5178Y-S niż L5178Y-R, będące skutkiem zahamowania inicjacji
replikacji, powinno sprzyjać lepszej naprawie uszkodzeń w komórkach
podlinii promieniowrażliwej. Obserwuje się jednak sytuację odwrotną,
zatem nie ma analogii ̂ między odpowiedzią na napromienienie komórek
AT i L5178Y. Można jednak, rozpatrując cechy popromiennej repli-
kacji DNA w komórkach podlinii S i R przeprowadzić spekulacje na te-
mat możliwych związków między tymi cechami a promieniowrażliwością
badanych podlinii.

. Chromatyna napromienionych komórek L5178Y-S i L517SY-R jedna-
kowo reaguje na egzogenną spermidynę. Następuje odwrócenie zahamo-
wania inicjacji replikonów i synteza DNA zachodzi z taką szybkością
jak w traktowanych s"permidyną komórkach nienapromienionych. Różni-
ca między podliniami L5178Y występuje w odpowiedzi napromienionych
komórek na benzamid i kofeinę, inhibitory ADP-rybozylacji, z których
pierwszy działa bezpośrednio na enzym, zaś drugi prawdopodobnie za
pośrednictwem zmiany stosunku między wolnymi jonami wapnia i mag-
nezu [Szumiel 1983] czego następstwem jest zmiana konformacji chro-
matyny i wytworzenie zawady przestrzennej dla polimerazy (ADP-rybo-
zy) • Wyniki oznaczeń cytofotometrycznych [JBudzicka i Seibold 198l]
nasuwają wniosek, że komórki L5178Y-S i L5178Y-R różnią się sposo-
bem organizacji chromatyny. Jest także prawdopodobne, że pośrednio
stwierdzona wyższa stabilność chromatyny w komórkach L5178Y-R
niż w L5178Y-S wynika z większej ilości miejsc wiązania DNA z mat-
riks jądrową. Jeśli bowiem warunkiem inicjacji replikacji jest super-
spiralna sturktura danego replikonu, to należy przypuszczać, że spo-
sób połączenia z matriks jądrową jest jednym z czynników określają-
cych podatność replikonu na mechanizmy regulacyjne działające w ko-
mórkach uszkodzonych przez promieniowanie. Można więc zapropono-
wać następujące zestawienie właściwości chromatyny podlinii L5178Y-S
i L5178Y-R.

-63-



podlinia

L5178Y-R

L5178Y-S

super-
spiralna
struktura

chromatyny

stabilna

niestabilna

zmiana
konfor-
macji po

napromie-
nieni u

niewielka

znaczna

popromienne
zahamowanie

inicjacji
syntezy DNA

niewielkie

znaczne

uzależ-
nienie ,

naprawy
DNA od
ADP-ry-
bozylacji
chroma-

tyny

nie wys-
tępuje

występuje

promie-
nioopor-

ność

wyższa

niższa

Oprócz sposobu powiązania z matriks jądrową na właściwości chro-
mąłyny w napromienionych komórkach L517SY-S i L5178Y-R mogą wpły-
wać różnice w zawartości wolnych i/lub związanych jonów wapnia i mag-
nezu oraz w gospodarce jonowej, zwłaszcza w zdolności nutochondriów
do regulowania poziomów wewnątrzkomórkowego Ca i Mg" . Propozyc-
je te są możliwe do sprawdzenia doświadczalnie i wyznaczają kierunki
dalszych poszukiwań mechanizmów promieniowrażliwości komórek L5178Y.



7. WNIOSKI

1. Właściwości błon plazmatycznych w napromienionych komórkach
L5178Y-S i L5178Y-R (ładunek powierzchniowy, płynność, trans-
port aminokwasów) nie wskazują na bezpośredni udział uszkodzeń
błon w wywoływaniu śmierci reprodukcyjnej.

2. Poziom początkowych uszkodzeń DNA jest jednakowy w obu
podliniach L5178Y po dawkach 2-10 Gy promieniowania gamma.

3. Procesy naprawy uszkodzeń DNA w komórkach napromienionych
dawkami 2-100 Gy promieniowania gamma przebiegają w obu
podliniach L5178Y z jednakową szj'bkoscia i do jednakowego
poziomu koncow'ego ( w granicach czułości stosowanej metody).

4. Wydłużanie nici DNA w napromienionych komórkach zachodzi
w obu podliniach L5178Y z jednakową szybkością.

5. Hamowanie syntezy DNA po napromienieniu, spowodowane hamo-
waniem inicjacji replikacji nie jest proporcjonalne do efektu
letalnego w podliniach L517SY.

6. Komórki L5178Y-S i L5178Y-R różnią się podatnością procesu
popromiennej syntezy DNA na działanie czynników modyfikujących
konformację xhromatyny, m.in. inhibitorów polimerazy
(ADP-rybozy) .
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SPIS UŻYWANYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI

A

ADP

(ADP-ryboza)

AT

ВАМ

n

cis-PAD

CHO

Ć/kg

DPH

EDTA

god z

1

LET
NAD

P

PBS

PCS

POPOP

PPO

SD

uv
WWT

- absorpcja

• adenozynodifosforan

• poliadenozynodifosforyboza

• ataxia telangiectasia

• kwas beta-aminoizomasłowy

• bekerel - jednostka aktywności ciała
promieniotwórczego

cis -dichlorobis( cyklopentyloamino) platyna II

komórki z jajnika chomika chińskiego

kulomb/kilogram - jednostka dawki
ekspozycyjnej promieniowania fotonowego

1 j6-difenylo-1,3,5-heksatrien

kwas et34enodiaminotetraoctow3r

godzina

grej - jednostką dawki pochłoniętej
promieniowania jonizującego

natężenie światła spolaryzowanego

liniowe przenoszenie-energii •-••- - ' —

dwunukleotyd nikotynamidoadeninowy

stopień polaryzacji fluorescencji

zbuforowana sól fizjologiczna

płyn scyntylacyjny firmy Amersham

1,4-di- (2-(5-fenylooKsazolilo)) benzen

2,5-d.ifenylooksazol

odchylenie standardowe

światło nadfioletowe

wspólczjoinik wzmożenia tlenowego >
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