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ÖZET 

Eylül 1991-Ağustos 1992 tarihleri arasında Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları kliniğinde 
yenidoğan hiperbilirübinemisi tanısı konularak fototerapi 
uygulanan 38 yenidoğan araştırma kapsamına alındı. 

Hastalar uygulanan ışık şekline göre mavi ve beyaz ışık 

grubu olarak iki grupta değerlendirildi. Bunun yanısıra 

fototerapi uygulanmamış olan 15 kişilik bir kontrol 
grubunda da kardeş kromatid değişimleri sayıldı. Fototerapi 
sonucu olası kromozom hasarları ile kardeş kromatid 
değişimi frekansındaki değişimler araştırıldı. 

Kromozom hasarları içinde en çok kromatid gap ve 
kırıkları bulundu. Bunun yanında fotototerapi sonrasında 

poliploidiler ve diğer yapısal kromozoma! anomalilerde de 
fototerapi öncesine göre sayısal olarak artış gözlemlendi. 

Kardeş kromatid değişimi analizleri sonucunda ise 
mavi ve beyaz · ışık grubunda fototerapi sonucu anlamlı fark 
elde edilemedi. Ancak mavi ışık grubunda KKD frekansı 

beyaz ışığa göre daha fazla bulundu. Bunun yanında 

kromozom grubu olarak değerlendirildiğinde bazı gruplarda 
anlamlı sonuç elde edildi. 

Kromozom başına düşen kardeş kromatid değişimi 

frekansının uzun kromozomlarda kısa olanlara oranla daha 
fazla olduğu saptandı. 

Cinsiyet faktörünün kardeş kromatid değişim frekansı 
üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı gözlemlendi . 
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GİRİŞ 

Hiperbilirübinemi yenidoğanlarda yaklaşık % 10-20 
sıklıkta rastlanan problemlerden biridir. Etiyolojisinde çeşitli 
sebepler söz konusu ise de, tedavisinde temel yaklaşım 

yüksek bilirübin seviyesinin düşürülmesidir (1). 
İlk olarak 19581de Cremer ve arkadaşları floresan 

ışığına maruz kalan infantlarda serum bilirübin seviyesinin 
düştüğünü gözlemledikden sonra fototerapi tüm dünyada 
yaygın olarak hiperbilirübinemi tedavisinde kullanılmaya 

başlanmıştır (2). Daha sonra yapılan çeşitli çalışmalar 

sonucunda fototerapinin etki mekanizması, etkinliği ve 
toksisitesi ortaya konulmaya çalışılmıştır (3-7). 

Fototerapi amacıyla çeşitli tiplerde lambalar 
kullanılmaktadır. Ancak bu tedavi şeklinin kullanılan ışığın 
enerjisine ve dalga boyuna bağlı olarak çeşitli yan etkileri 
vardır. Bu yan etkiler erken ve geç etkiler olarak ikiye 
ayrılmaktadır. · Sulu sık dışkılama, deri döküntüleri, 
dehidratasyon, abdominal distansiyon gibi etkiler tedavi 
sırasında ortaya çıkan erken problemlerdir ve tedavileri 
kolaydır (8-12). Bundan başka, fototerapınin prostaglandin-A, 
serum lipidi, gonadotropinler, trombositler ile fertilizasyon ve 
büyüme üzerine etkileri de olduğu çeşitli araştırmalarda 

gösterilmeye çalışılmıştır (13-20). 
Kromozom aberrasyonlarına yol açtığı bilinen 

ultraviyolenin (UV) dalga boyunun, floresan ışığın dalga 
boyuna yakın olması nedeniyle fototerapinin de kromozom 
hasarı yapabildiği ve bu hasarın ortama bilirubin ilave 
edildiğinde arttığı çeşitli canlılarda gösterilmiştir (21-32). 

Bu çalışmada, fototerapinin kromozom anomalileri ve 
kardeş kromatid değişimi frekansı üzerindeki etkilerini 
araştırmayı amaçladık. 
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GENEL BİLGİLER 

Kanda bilirübin düzeyinin yenidoğanda 4-7 mwdl1nin 
üzerine çıkması sonucu bilirübinin deri ve mukozalarda 
birikimine sarılık (ikter) denir. İleride gelişmesi olası 
zararları açısından yenidoğanda hiperbilirübineminin erken 
dönemde tedavisi gerekir. Bilirübinin ana kaynağı o/o80 
oranda 90-120 günlük yaşam süresini doldurarak hemolize 
uğrayan eritrositlerdir. Geri kalan %20 bilirübin ise 
myoglobin proteini, doku sitokromu (P-450), katalaz, 
peroksidaz gibi enzimlerin katabolizması sonucu ortaya 
çıkar. Yani genel olarak hem içeren hemoproteinlerin yıkımı 
sonucu oluşan bilirübindir (33,34)(Şekil 1). 

YAŞLI ERİTROSİTLERİN 
RETİKÜLO YIKIMI iLE OLUŞAN HEM İÇEREN 

PROTEİNLERİN YIKIMI ENOOTELİAL 
SİSTEM % BO HEM 

KAN 

KARACİGEA 

KALIN BARSAKlAR 

%20HEM 

~ Hem oksijenaz 
BİLİVERDİN 

! Biliverdin redüktaz 

BİLÜRİBİN 
+ 

SerumAlbumin 

.ı. \ 

Acceptör protein -...._, \ 
,J.. Glukuronil transferaz ~ 

BİLÜRİBİNG~ 

!-.... 
! j-Glukuronidaz / 

BİLÜAİBİN l .,// 
- ,.,. 

Enlerohepatik 

Siklus 

Fekal Bifuribin 
STERCOBİLİNOGEN 

Şekil 1. Bilirübin metabolizması 
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Bilirübinin moleküler yapısı şekil 2'de gösterilmiştir. 

M/y~v 
)-~H ~-( 

HC5-1H ~-<CH M~NM 
C 

P H2 P 

BILURIBIN IX a 

mıkrozcmal 
heme oksijemız 

Biliverdin redüktaı 

~ =:::::::: 
NAOP NADPH 

M0~~V 
Mçt~: 

p ~ p 

BIL.NEROIN IX a 

Şekil 2. Bilirübinin moleküler yapısı. 

Eritrositlerin hemolizi ve hemoproteinlerin yıkımı sonucu 
ortaya çıkan bilirübine indirekt bilirübin denir. Glukronik 
asit ile bağlandığı zaman bilirübin diglukronid veya 
direkt bilirübin olarak adlandırılır (21). 

Yapısında fonksiyonel gruplar taşımasına rağmen indirekt 
bilirübin fizyolojik pH da (pH=7,24 ) suda hemen hemen hiç 
çözünmez. Bu grupların, su gibi polar fonksiyonel grupları 

olan çözücülerle interaksiyon yapması beklenir. Fakat 
bilirübinin 3 boyutlu yapısında bir uçtaki -COOH grubu 
diğer uçta bulunan -NH ve -C=O gruplarıyla hidrojen bağları 
oluşturur (21,35). Bu durwnda su ile interaksiyon yapacak 
grup kalmayacağından bilirübin kararlı bir yapı kazanır ve 
suda çözünmez. Bu nedenle yenidoğan kanında indirekt 
bilirübin düzeyi tehlikeli bir şekilde yükselebilir. Burada 
çeşitli etiyolojik faktörler sorumludur. Bunlar özetle şöyle 

sıralanabilir. 
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1) Fazla bilirübin yapımı 
a) Intraeritrositer enzim def ekti: Glikoz-6-fosfat 

dehidrogenaz. pirüvatkinaz, hekzokinaz, 2-3 
disfosfoglikuromutaz vs. 

b) Konjenital hemolitik anemiler: Thalessemia, Orak 
hücreli anemi vs. 

c) Ekstraeritrositer nedenler: ABO, Rh uyuşmazlığı, 

toksik nedenler vs. 

2) Transport bozukluğu: 
Albümin eksikliği, salisilatlar gibi albüminle rekabete 

giren maddelerin varlığı. 

3) Karaciğerde yakalama ve konjugasyon 
bozukluğu: 

a) Yakalama bozukluğu: Gilbert Sendromu. 
b) Konjugasyon bozukluğu: Glukronil transferaz eksikliği, 

Criggler-N ajj ar Sendromu, Lucey-Driscol Sendromu 

4) Karaciğer hücresinden atılım bozukluğu: 
Dubin-Johnson Sendromu, Rotor Sendromu 

5) İntrahepatik ve ekstrahepat.ik atılım kusurları: 
a) Infeksiyonlar: (Vira! hepatit) 
b) Metabolik nedenler: Galaktozemi, fruktozemi, a-1 

Antitripsin eksikliği, Nieman Pick Sendromu. 
c) Safra yolları tıkanıklığı: Kistik fibroz, Klorpromazin 

toksikasyonu. 

6) Gastrointestinal obstruksiyon: 
Pilor stenozu, duodenal obstruksiyon. 

7) Fizyolojik sarılık: 
Miadında yenidoğanlarda %60, prematürelerde ise %80 

oranında yaklaşık olarak 2-3 üncü günde başlayıp 7-10 uncu 
günlerde sona eren ve aşağıdaki nedenlere bağlı olarak 
gelişen fizyolojik sarılık görülür. 
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a) Bebekte ilk günlerde glukronil transferaz enziminin 
yetersizliği. 

b) Indirekt bilirübinin karaciğer hücresi tarafından 

alınımı için gerekli olan Y ve Z akseptör proteinlerinin 
eksikliği. 

c) Barsak florası tam gelişmediği için direkt bilirübinin 
ürobilinoj ene inidirgenmesi eksikliği. 

d) Anneden kaynağını alan östrojen ve pregnandiolun 
bilirübin konjugasyonunu önlenmesi. 

e) Yenidoğanda eritrosit yaşam süresinin kısalığı 

nedeniyle (60-90 gün) bilirübin yapımının artışı (33,36). 
İndirekt bilirübin kanda belli bir düzeyin üzerine 

çıkdığında en çok zarar merkezi sinir sisteminde (MSS) 
meydana gelir. İndirekt bilirübinin MSS 1de bazal ganglionlar, 
hipokampus ve subtalamik alanlara yerleşmesi ve bu 
alanların sarıya boyanarak nekroza uğraması sonucu 
kernicterus denilen bilirübin ensefalopatisi oluşur. Bu tablo 
kendini letarji, rijidite, opistotonus, tiz sesle ağlama, yüksek 
ateş ve konvülsiyonlarla belli eder. Bu yüzden 
hiperbilirübinemi özellikle yenidoğanlarda dikkat edilmesi ve 
oluştuğu zamanda acil olarak tedavi edilmesi gereken bir 
patolojidir. Tedavide amaç yüksek bilirübin düzeyini çeşitli 
yöntemler kullanarak düşürmektir. Yenidoğan 

hiperbilirübinemisi tedavisinde kullanılan başlıca yöntemler 
şunlardır: 

1. Exchange transfüzyon (Kan değişimi) 
2. Fototerapi 
3. Fenobarbital tedavisidir. 

İlaç tedavisi (Fenobarbital) bugün çok az kullanılan bir 
metotdur. Burada amaç hepatik ghıkronil transferaz 
enzimini uyararak bilirübin atılımını artırmaktır. Ancak 
fototerapinin yenidoğan sarılığı tedavisindeki belirgin 
etkinliği fenobarbital kullanımını minumuma indirmiştir. 

Çünkü fenobarbital özellikle karaciğer ve solunum sistemi 
üzerinde önemli ve olumsuz yan etkilere yol açmaktadır. 
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Exchange transfüzyonda amaç yüksek bilirübin düzeyine 
sahip bebek kanının uygun donör kanı ile değiştirilerek 

bilirübin düzeyinin düşürülmesidir. Yenidoğanda kan 
değişimi invaziv bir yöntemdir. Genellikle anne-çocuk kan 
grubu uyuşmazlığı sonucu oluşan hemolitik hastalıkta, ağır 

anemi ya da ağır hiperbilirübinemi varlığında uygulanır. 

Fototerapinin tedaviye girmesiyle son yıllarda exchange 
transfüzyon uygulaması azalmıştır. Genel olarak yenidoğan 
hiperbilirübinemisi (YDHB) tedavisinde uygulanan yöntemler 
Tablo 1 'de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Yenidoğan hiperbilirübinemisinde kan bilirübin düzeyi, doğum 
aihrlıih ve yaşa ı?Öre uvırulanacak tedavi prosedürü (36). 

Serum Doğum Çocuğun Yaşı 

Bilirübin Ağırlığı 

Düzeyi 

(mı1].00 mi.) (ı?T,) < 24 saat 24-72 saat > 72 saat 

< 5 

5.9 Tüm Kan bilirübin 

bebeklerde düzeyi artıyorsa 

FOTOTERAPİ 

10-14 <2500 Kan bilirübin FOTO'rERAPİ 

>2500 değerleri artmışsa Bil >12 mg ise 

kan dem.simi dikkat -
15-19 <2500 Kan değişimi Kan deği~itni 

>2500 düşün 

FOTOTERAPİ 

>20 Tilin Kan 

bebeklerde değişimi 
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lntraviyolenin (lN) ve fototerapinin 
hiperbilirübinemi tedavisinde kullanımı ve etki 
mekanizması 

1958'de Cremer ve arkadaşları güneş ışığına veya mavi 
floresan ışığına maruz kalan infantlarda serum bilirübin 
düzeyinde azalma tesbit ettiler (2). Bu tarihten itibaren 
YDHB'de fototerapi kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra 
Lucey ve arkadaşları görünür ışığın prematüre bebeklerde 
hiperbilirübinemi oluşumunu engellediğine dair kontrollü bir 
çalışma yapmışlardır (37). Buna ilaveten Brown ve Mc 
Donagh da fototerapinin etkinliğini, etki mekanizmasını ve 
toksisitesini açıklayan ayrıntılı bir rapor yayınladılar (3, 77 
21,33,38-40). 

Günümüzde de fototerapi YDHB de hem profilaktik hem 
de tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Doğumu takiben ilk 24 
saatte başlatılan profilaktik fototerapi hayatın ilk haftasında 
serum bilirubinini % 30-50 oranında azaltmaktadır. 

Amerikan Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsü 
(National İnst. of Child Health and Human Dev.)1nün 
prematüre infantlar üzerinde yaptığı çalışmalarda, hayatın 

ilk 24-120. saatlerinde fototerapi uygulamasının (özellikle ilk 
24 saatte başlatıldığında) bilirübini etkili bir biçimde 
düşürdüğü saptandı. Serum bilirübin konsantrasyonundaki 
azalmalar ağırlığı 1500 gr.'ın altındaki infantlarda 2,4 mg/d.17 

1500-1999 gr. arasındaki infantlarda ise 176 mg/dl dır. 

Exchange transfüzyon ihtiyacı kontrol grubunda % 24,4 iken 
tedavi gören grupta % 4,l'e inmiştir (33). 

FOTOTERAPİNİN ETKİ MEKANİZMASI 

Fototerapinin kan bilirübin düzeyini düşürme 

mekanizmasını açıklayan iki farklı hipotez ileri sürülmüştür. 
Önceleri ışığın bilirübinin fotooksidasyonuna yol açarak 
etkili olduğu sanılıyordu. Bu hipoteze göre bilirübin ışığı en 
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fazla 420-480 nm arasındaki mavi dalga boylarında absorbe 
eder. Bilirübine ulaşan ışık molekülde yiiksek bir enerji 
olu.şumuna neden olur. Bu enerji daha sonra oksijene 
transfer olur ve bilirübin ile reaksiyona girerek oksidasyon 
ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Fotooksidasyon ürünleri; 
biliverdin, dipirol ve monopirollerdir. Bu ürünlerin 
çoğu karaciğer ve böbreklerden konjugasyona ihtiyaç 
duymadan atılırlar. Hayvan çalışmaları fotooksidasyon 
ürünlerinin toksik olmadığını göstermiştir. Mamafih bu 
hipotezi destekleyen çok az kanıt vardır (40). 

Alternatif olarak ileri sürülen hipoteze göre ise fototerapi 
serum bilirübinini priıner olarak ankonjüge bilirübin 
şeklinde safra yoluyla atılımını kolaylaştırarak 

düşürmektedir. Mc Donagh ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada fototerapinin esas etkisinin ankonjüge bilirübinin 
fotobilirübin denilen 2 konfigürasyonel izomere hızla 

çevrilmesi olduğunu göstermiştir. Bilirübinin düşük bir 
yüzdesi yapısal bir izomer olan lumiribin1e dönüşmektedir 
(40). 

Fototerapide ilk adım ışığın deriye uygulanmasıdır. Bu 
ışığın bir kısmı dokular tarafından absorbe edilir ve 
bilirübin-IXa (indirekt bilirübin) daha polar bir bileşik olan 
fotobilirübin'e . dönüşür. Daha sonra fotobilirübin 
dokulardan kana pasif diffüzyonla geçerek albumine bağlanır 
ve karaciğere taşınarak safra ve barsak yoluyla vücuttan 
atılır. Sonuç olarak fotobilirübinin atılımı, indirekt bilirübin 
konsantrasyonundan bağımsızdır ve hepatik konjugasyona 
ihtiyaç göstermez. Safraya girene kadar fotobilirübin yeniden 
orjınal formu olan bilirübin-IX a'ya dönüşebilir (7,21,36). 

Fototerapi sırasında aynı zamanda bilirübin oksijen 
varlığında ışığa maruz kaldığı zaman değişik bilirübin 
oksidasyon ürünleri de meydana gelebilir. Fotodegradasyon 
ürünleri denen bu maddeler suda çözünerek idrarla atılır. 

Fototerapinin bilirübinin plazma konsantrasyonunu 
azaltmadaki temel etkisinin fotodegradasyondan çok 
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fotoizomerizasyona bağlı olduğuna inanılmaktadır. 

Fototerapi için ya kolay bulunan gün ışığı lambaları 

(floresan lambalar) yada özel mavi ışık lambaları kullanılır 

(38). Bu konuda yapılan çalışmalarda, bilirübin ışık 

absorbsiyonunun 420-470 nm arasındaki dalga boylarında en 
fazla olduğu (ortalama 445 nm) ve bu dalga boylarındaki 
özel mavi lambaların daha fazla enerji vererek, daha fazla 
etkili olduğu bulunmuştur (26,38,41,42). 

Fototerapinin etkinliği infant derisindeki irradyans 
düzeyine bağlıdır. . İrradyans=Işığa maruz kalma=Her 
nanometrenin her santimetrekareye mikrowatt olarak etkisi 
olarak ifade edilir (33). 

FOTOTERAPİNİN Y Aı'l ETKİLERİ 

Fototerapinin yukarıdaki paragraflarda geçici bir raş, 

yeşil renkli gaita, letarji ve abdominal distansiyona neden 
olduğu işaret edilmişti. Ayrıca karaciğer hastalığına sahip 
çocuklar ile kanlarında yüksek miktarda konjuge bilirübin 
bulunan infantlarda fototerapi sonucu Bronz Bebek 
Sendromu denilen bir patoloji gelişebilir. Drew ve 
arkadaşları fototerapinin kısa ve uzun süreli 
komplikasyonlarını fototerapi ile tedavi edilen 300 infant 
üzerinde gözlemişlerdir (10). Buna göre ateş, barsak 
hareketlerinin artması, irritabilite, beslenme güçlükleri, pire 
ısırığı şeklinde raş ve Bronz Bebek Sendromu gibi 
bulgular erken komplikasyonlar olarak değerlendirilmiştir. 

Fototerapinin diğer metabolik etkileri; trombositopeni, 
serum ca++ konsantrasyonunda azalma, deri ve solunum 
yoluyla artan su kaybıdır (10). 

Farklı bir çalışmada fotodekompozisyon ürünlerinin 
nörotoksik olabileceği tesbit edilmiştir. Fototerapinin büyüme 
üzerine etkisi olmadığı çeşitli çalışmalarda ortaya 
konmuştur (38). 
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FOTOTERAPİNİN GE~'ETİK ETKİLERİ 

Fototerapinin genetik etkileri birkaç aşamada 

sözkonusudur. Bunlar: 
-Moleküler düzeyde (DNA düzeyinde) etkileri, 
-Kromatid ve kromozom düzeyinde etkileri, 
-Hücre düzeyinde etkileri, 
-Doku ve organlar üzerine etkileri, şeklinde 

gruplandırılabilir. 

Bu konudaki bilgiler genellikle in vitro çalışmalardan 

elde edilmektedir. Fototerapi lambalarının kısa dalga 
boylarında emisyon yapması ve spektrumlarında UV 
ışınlarının da bulunması nedeniyle elde edilen sonuçlar 
UV'nin etkileriyle paralellik göstermektedir. 

DNA UV irradyasyonunda birinci dereceden biyolojik bir 
hedeftir. Bakteri ve fajların çoğu 1N altında mutasyona 
uğrarlar ve ölürler. Memeli hücreleri X-ışınına bakterilerden 
10-100 kat daha duyarlı iken, 1N1ye memeli ve bakteri 
hücrelerinin ikisininde aynı oranda duyarlı olduğu 

bulunmuştur (35). 
UV, DNA1da az sayıda değişik fotoürün (photoproduct) 

denen bileşiklerin oluşmasına yol açar. Bunlar 5. ve 6. 
karbonlarından biribirine bağlı ardışık iki priınidin bazı 

(Pirimidin dimeri) ile bunları bağlayan 5-6 karbonlu halka 
yapısında siklobutandır (35,43,44). 

UV.'nin pirimidin nükleotidleri üzerinde pürinlerden 10 
kat daha fazla dimerleştirici etkisi vardır. DNA'da pirimidin 
bazı olarak sitozin ve timin bulunur. UV, daha çok timin 
dimeri meydana getirmektedir. UV dalga boyu yükseldikçe 
dimerleşme yüzdeleri de artmaktadır. Örneğin: 

10 



uv dalga boyu Dimerleşme Oranı 

(nm) ('¼ı) 

2:35 1.7 
245 6.5 
275 20 

Iyonize edici radyasyonun dimer oluşturucu etkisi UV 
ışığından daha azdır. Ayrıca radyasyon baz ve şeker 

arasındaki N-glikozid bağını da koparır. Ortamda su ve 
şeker bulunması reaksiyon şiddetini artırır (43). Bir 
organizmanın UV irradyasyonuna toleransı direkt olarak, 
oluşan timin dimerlerini DNA1dan arıtma kabiliyetine 
bağlıdır. Timin dimerlerinin DNA1dan uzaklaştırılmasına 

dimerizasyon denilmektedir. Burda komşu timin rezidüleri 
birlikte çıkarılır ve replikatif polimerizasyon yoluyla bu 
boşluk tamir edilir (43). 

Daha önceleri UV1nin mutajenik etkisini primer olarak 
siklobutan dimerleri ile oluşturduğu sanılıyordu. Son veriler 
6-4 photoproduct denen pirimidin dimerlerinin buna yol 
açtığını düşündürmektedir ( 43) (Şekil 3). 

CYCLOBUT AN THIMIN.E DL'v1ER 6-4 PHOTOPRODUCT 

Şekil 3. Siklobutan dimerleri ve 6·4 fotoürünlerin kimyıısal ynpısı. 

Bu ürünler; timinin 6. karbonu ile 51 timine veya sitozine 
(genellikle sitozine) ve 4. karbon ile de 3 1 timine bağlanırlar. 
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6-4 fotoürünlerin DNA*daki mutasyonun sebebi olduğu 

kuvvetli bir fikirdir. Son çalışmalar ile siklobutan 
dimerlerinin DNA'da mutasyona neden olmadan, 
fotoreaktivasyon tamir mekanizması yoluyla tamamen 
ortadan kaldırıldığı saptanmıştır (43). 

UV, DNA1da zincir kırıklarına da yol açmaktadır. Son 
olarak UV'nin DNA1da pirimidin dimerlerine tekabül eden 
kesimlerde yaklaşık 800 nükleotidlik açıklıklara (gap) yol 
açtığı ve bunun ileriki inkubasyonlarda yeni sentez ile 
kapatıldığı saptanmıştır . Buna ilaveten ortamda bilirübin 
bulunmasının UV1nin etkisini arttırdığı rapor edilmiştir (22). 
Burada bilirübin fotosensitize ajan olarak işlev yapmaktadır 
(22-29,45-48). 

UV irradyasyonu sonucu DNA'da oluşan gap 1lar DNA 
molekül ağırlığında eksilmeye yol açar. Açıklıkların tamiri 
genellikle karanlık ortamda gerçekleştirilir. 420-500 nm. 
dalga boyu arasındaki mavi spektruın KKD oranını en fazla 
arttıran ve en çok hücre ölümüne yol açan etken olarak 
rapor edildi (9,23,27 ,28,48,49). 

Fototerapiye bağlı DNA hasarı sonucu hücre ve 
organizma için mutajenik ve karsinojenik yan etkilerinin 
uzun vadede potansiyel bir tehlike olarak ortaya çıkabileceği 
düşünülmektedir (22). 

Organizmada UV gibi çeşitli fiziksel ve kimyasal 
etkenlerin DNA üzerine oluşturduğu tahribat birtakım tamir 
mekanizmaları ile giderilmeye çalışılmaktadır. Bunlar 
aşağıda özetlenmiştir. 

DNA TAMİR MEKAı'lİZMALARI 

DNA tamir mekanizmaları genelde DNA'daki olağan dışı 
bükülmeyi tanıyarak harekete geçerler (50). Bilinen yarım 
düzine kadar tamir mekanizmasının çoğu hasarlı 
nükleotidleri ortamdan uzaklaştırıp, sağlam zincirdeki 
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bilgileri kullanarak yerine yenilerini koymaktadır. Buna 
karşın en az iki proses kararlı nükleotidleri direkt olarak 
değiştirir. Başlıca DNA tamir prosesleri şunlardır: 

1) Direkt tamir 
Bu grubun en iyi örneği fotoreaktivasy~n 1dur. Burada 

basit olarak hata tersine döndürülür. Bu sistem doğada en 
yaygın olanıdır. 

Fotoreaktivasyon 
Photoreactivating enzim yada DNA photolyse denen 

bir enzim optimum 370 nm. lik görünür ışıkta bozuk 
pirimidin dimerlerini tamir eder. Enzim karanlıkta DNA' da 
spesifik olarak siklobutan dimerlerinin üzerine oturur. 
Görünür ışık varlığında pirimidinleri bağlıyan kovalent bağ 
kırılır. Daha sonra enzim karanlıkta tekrar DNA üzerinden 
kalkar. DNA photolyse enzim.inde, pterin yada modifiye 
flavin'den oluşan ve karakteristik dalga boyunda ışığı 

absorbe edebilen ve fotoreaktivasyon olayının gerçekleşmesini 
sağlayan chromophore adlı küçük bir alt ünite vardır (43). 

2) Excision tamir mekanizması 
Bu da sık görülen bir prosesdir. Hatalı nükleotitler ve 

kalıntıları AP-endonükleaz denen bir enzim vasıtasıyla 
kaldırılarak yerlerine yenileri konmaktadır. 

3) Mismatch tamir mekanizması 
Uygun olmayan hatalı bazlar tesbit edilerek yeni sentez 

edilen zincirde düzeltme yapılır. Mismatch grubu içindeki 
bazı sistemler ise deaminasyon yoluyla baz değişimleri 
yapmak suretiyle görev yaparlar. 

4) Tolerans tamir mekanizması 
DNA zincirinin herhangi bir kesiminde hasar meydana 

gelip normal replikasyon bloke olduğunda bu sistem çalışır. 
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Tamir esnasında hatalı kalıplar üretilebileceği için sıklıkla 

yanlışlıklar meydana gelebilir. Ökaryotlarda önemlidir. 

5) Geri getirme tamir mekanizması 
Tolerans sisteme benzer. Hatalı baz dizisine sahip yavru 

DNA moleküllerinde hata düzeltilmeden zorunlu olarak 
geçilirse retrival sistem devreye girer ve hatasız kalıbı örnek 
alarak yeni DNA zincirini oluşturur. 

6) SOS tamir mekanizması 
Daha çok bakterilerde UV irradyasyonu veya alkilleyici 

ajanlarla temas sonucu meydana gelen hasarların tamirinde 
etkilidir. Bu sistem Rec-A proteini ve Lex-A represör 
arasındaki interaksiyon ile görev yapar. Bilinmeyen bir 
mekanizma ile Rec-A proteini aktive olur. Daha sonra Rec-A 
Lex-A genini uyararak Lex-A protein sentezini artırır 

(43,50). 

MEMELİ HÜCRE DNA'SINDAKİ TAMİR 
MEKANİZl\'.lALARI 

Memeli tamir mekanizmaları prokaryotlardakinden daha 
basittir. Burada kullanılan enzimlerin izolasyonu yapılmıştır. 
Excision tamir prosesi memelilerde de gözlenmiştir. 

Hasar genellikle UV irradyasyonu, X-ışını uygulanması ve 
alkalizasyon gibi işlemler sonucu meydana gelir. Genellikle 
3-4 bazlık bir bölgede bozukluk oluşur. Xeroderma 
pigmentosuın memelilerde en çok araştırılan otozomal 
resesif herediter bir hastalıktır. Burada DNA tamir 
mekanizmasındaki kusur sonucu güneş ışığına (özellikle 
UV1ye) karşı hipersensitivite vardır.· Excision tamir 
sisteminde, insersiyon aşamasındaki bir hata sonucu deri 
fibroblastlarında oluşan pirimidin türevleri kesilip 
çıkartılamaz. Böylece güneşe maruz kalan bölgelerde DNA 
tahribatı sonucu deri hasarları meydana gelir. 
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Memelilerde rekombinasyon tamir mekanizmalarına da 
rastlanır. Bu mekanizmanın eksikliğine bir örnek Bloom 
sendromudur. Bu sendrom çeşitli anomaliler, kromozom 
aberrasyonları ve KKD sıklığında artış ile karakterizedir 
(43,50). 

UV' NİN KROMOZOMAL BOYUTTA ETKİLERİ 

Parshad ve arkadaşlarının çalışmasında yetişkin fare 
akciğer hücrelerinde, 24 saatlik floresan ışığına maruz 
kalmaları sonucunda kromatid kırıklarına rastlandı. Burada 
400-450 nm arasında görünür bölgedeki ışık kullanılmıştır 

ve C vitamini eklenmesi kırıkları azaltmıştır. Kromatid 
kırıklarının sorumlusunun hücrede veya kültür ortamında 
bulunan hidrojen peroksit'in olabileceği · düşünülmektedir 
(25). 

Üç çevresel faktör kromozoma! hasarların oluşumunda 
önemlidir: 

1- Ortama eklenen senım tipi, 
2- Gaz fazındaki oksijen konsantrasyonu, 
3- Floresan ışık, 
Yapılan bazı araştırmalarda da, ışığın in uitro olarak 

fotooksidasyon ürünlerine neden olduğu ve bunlarda hücre 
hasarı ile birlikte kromatid hasarına yol açtığı saptanmıştır 
(24,51-54). 

UV1nin yol açtığı biyolojik değişikliklerin başlıcaları; 
mutasyonların indüksiyonu, mitotik inhibisyon ve kromozom 
anomalileridir (53,55). UV den· sonra proliferasyon yetmezliği 
hızlı hücre ölümüne yol açar (56). Hücreler yüzeyden ayrılır, 
nükleus nekroza uğrar ve kromatin yoğun hale geçer. 
Anafazda delesyona uğramış kromozom segm.entlerinin kaybı 
buna yol açabilir. UV, Gl ve S fazında uygulanırsa 
reprodüktif kapasite kaybı büyük olur (57). 

UV bağımlı kromozom anormallikleri X-ray bağımlı 
olanlarla ka!itatif olarak benzerdir (56). Bir çalışmada ise 
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UV'nin DNA üzerinde oluşturduğu hasarın, ortama 
mültivitamin solusyonu eklenmesi ile arttığı bulunmuştur. 

Burada vitaminin katalaz enzimini bloke ederek etkili 
olduğu düşünülmektedir (8). 

Xerodema pigmentosum1lu hastaların fibroblastlarında 5 
erglmm2 lik 8-27 saatlik UV uygulamasından sonra daha çok 
gap ve kromatid eksilmeleri (delesyonları) olmak üzere çift 
sentromerli (disentrik), yüzük (ring) kromozom ve 
sentromersiz (asentrik) fragmentler gibi çeşitli kromozom 
aberrasyonlarının yanısıra mitotik indekste de oldukça 
belirgin düşmeler kaydedilmiştir (53). 

Matsumoto 1991 de Çin ham.steri (CH V-79) hücrelerinde 
200-320 nm. dalga boyu arasındaki UV ışığını kullanarak, 
non-dimer DNA hasan ve sitotoksisite etkisi üzerinde yaptığı 
çalışmada DNA da doz bağımlı tek zincir kırıkları ve DNA 
protein krosslink'leri tesbit etmiştir. UV ye maruz kalan 
hücrelerde DNA ve RNA sentezinin. inhibe edildiği de 
gözlenmiştir (52). 

Yukarıda anlatılan UV etkisinin sitogenetik olarak 
gösterilmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan 
en önemlisi ve belkide en basiti Kardeş Kromatid Değişimi 
(Sister Chromatid Exchange) analizidir. Bu yöntem aşağıda 
tartışılmıştır. 

KARDEŞ KROMATİD DEĞİŞİMİ (KKD) NEDİR? 

Kardeş Kromatid Değişimi . (KKD) kardeş kromatid.ler 
arasında özdeş segmentlerin simetrik genetik materyal 
alışverişidir. KKD spontan olarak meydana ge~ebilir yada 
çeşitli fiziksel, kimyasal etkenler kromozom DNA1sında 

hasara neden olarak buna bağlı replikasyon hatalarına yol 
açar bu da kromozomlarda KKD olarak ortaya çıkar (58,-62). 

KKD'lerin ilk gösterilmesi 1958 yıllında Taylor tarafından 
trityum işaretli bitki kromozomlarının otoradyografik olarak 
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incelenmesi sonucu gerçekleştirilmiştir. Bu işlemde önce eşit 
olarak işaretli kardeş kromatidleri elde etmek için 
kromozomların radyoaktif timidin [(3H)-thimidinel 
varlığında birinci replikasyonu izlenmiş, daha sonra timidin 
yokluğunda ikinci replikasyon geçirmeleri sağlanarak başarılı 
olunmuştur. KKD1ler radyoaktif materyalin bir kromatitden 
diğer kardeş kromatide atladiğı yerler olarak belirlenmiştir 
(63). Bu incelemelerin ışığı altında; 

•Replikasyonun kromozomun çeşitli noktalarından 

başladığı, 

-Bir başlama yerinden genellikle iki yönlü ilerlediği, 
-Bu başlama noktalarının her kromozomda yüzlerce adet 

bulunabileceği gösterilmiştir. 

Ayrıca bir kromatidin replikasyonunda KKD'de zıt 

polarite gösteren iki subünitenin var olduğuna ve bunların 
muhtemelen DNA dupleksinin tamamlayıcı polinükleotid 
zincirlerini simgelediklerine dair kuvvetli kanıtlar 

bulunmuştur. Buna dayanılarak doğada replikasyon ve 
segregasyon işlemlerinin semikonservatif olduğu ortaya 
atılmıştır (58). 

Son hipotezlere göre KKD indüksiyon yerleri aktif 
replikon (replicon) veya replikon kümeleri (cluster) ile 
ilişkilidir. KKD tahminen aynı kromatid üzerindeki homolog 
yerlerde bulunan DNA replikasyon ürünlerinin 
intrakromozomal alışverişlericlir. KKD'yi oluşturan replikon 
kümeleri 10-100 er adetlik DNA replikasyon ünitesinden 

-(replikondan) oluşur. Bu replikonlann herbiri yaklaşık 100 
kilobaz uzunluğundadır (lkb=l000 bazlık DNA segmenti)(43, 
50, 64, 65). Böylece bir cluster1ın büyüklüğü 1-10 megabaz 
(lmb=l.000.000 baz) olarak hesplanabilir, bu da yaklaşık 
olarak yüksek rezolusyonlu bir kromozom bandındaki DNA 
miktarına eşittir. Bu durumda kluster'lar ışık mikroskobu ile 
görülebilecek büyüklüğe ulaşmış olurlar. (66). Painter'e göre 
replikasyon kümeleri arasındaki birleşme çizgileri KKD 
formasyonuna eğilimli kararsız (unstable) yerlerdir. DNA 
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hasarları (adduct timin dimerleri gibi) replikon 
kümelerindeki replikasyon çatalında bir engel oluşturarak o 
segmentte replikasyonu durdurabilir. Böylece, replikasyonun 
iki yöne doğru ilerlediği düşünülürse yeni sentezlenmiş bir 
eski segment uç uca gele_bilir. Painter 1990'da, bu tür 
birleşmelere DNA1da çift zincir kırıklarının da yol 
açabileceğini ve bunun da KKD'nin oluşwnunu sağladığını 

ileri sürmüştür (67). 

KKD'NİN YENİ YÖNTEI\'1LERLE GÖSTERİLMESİ 

1972 yıllında Zakharov ve Egolino timidin anoloğu olan 5-
bromodeoxyuridine (BrdU) ile Çin hamster hücrelerinde 
KKD çalışması yaptılar. BrdU replikasyon sırasında timinin 
yerine DNA'ya girer. Giemsa ile boyanınca iki kardeş 

kromtidden BrdU içereninin daha açık tonda boyandığı 

gözlenmiştir. İki replikasyon siklusundan sonra BrdU'nun 
kardeş kromatidlerin birinde sadece tek zincirde (uniflar), 

' 
diğer kromatidde ise çift zincirde (biflar) yer aldığı 

saptanmıştır. Uniflar olarak yer değiştirmiş olan kromatid 
giemsa ile soluk boyanmaktadır. Ayrıca bu yöntemde 
otoradyografiye ihtiyaç kalmamıştır (68). 

1973'de Latt insan kromozomlarında florasan bir boya 
olan Hoechst-33258 ile kardeş kromatidlerin farklı· tonlarda 
boyandığını göstermiştir (69). Daha sonraları ak.ridin oranj 
ve 4-6 diamidino-2-phenylindole (DAPI) gibi florasan 
boyalar kullanılarak da KKD boyanması mümkün olmuştur. 
( 48, 70, 71). Ikushima ve arkadaşları BrdU yerine 5-
iododeoxyuridine (ludR) kullanarak kardeş kromatidlerin 
BrdU yöntemindekine benzer boyanmasının mümkün 
olduğunu göstermişlerdir (72). 

Görünen ışık BrdU içeren DNA'nın fotolizine neden olup 
KKD oranını artırabildiği için kültür tüplerinin karanlık 

ortamda tutma zorunluluğu bildirilmiştir. BrdU'nun timin 
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yerine girdiği kromoatidde boya bağlama kapasitesi 
azalmıştır. Burada hem DNA1nın hem de DNA'daki 
proteinlerin birlikte etkili olduğu sanılmaktadır. DNA1nın bir 
zincirinde yer değiştiren BrdU koyu boyanırken iki zincirde 
de BrdU içeren kromatid açık boyanmaktadır (73). 

KKD sıklığının doğrudan kromozom uzunluğu ile doğru 
orantılı olduğu ve kromozomlar arasında Poisson 
beklentilerine göre dağıldığı bildirilmiştir. (48,60,65, 74). 
Insan kromozomlarında heterokromatik bölge olan 
sentromerlerin KKD yönünden duyarlı bölge olduğu ve 
KKD'lerin l/5'nin bu bölgede görüldüğü açıklanmıştır (751 

76). Buna karşın Galloway ve Ewans insan kromozomlarında 
KKD dağılımının rastgele olmadığını, kromozom kollarının 

orta bölgelerinde KKD1nin daha fazla, heterokromatik 
bölgede ise çok az görüldüğünü işaret etmişlerdir (77). 

KKD ORANI.ARININ SPONTAN DÜZEYİ 

Ortamdaki BrdU düzeyi artıkca KKD sıklığıda 

artmaktadır (48,60). 0.25 mg/ml ile 10 mg/ml arasındaki 

BrdU dozları arasında KKD oranında büyük farklar 
gözlenmiştir. 20 mg/ml1den sonra BrdU miktarı doyuma 
ulaşmaktadır ve KKD sıklığındaki artış durmaktadır (78). 
Kültürlerin ışık görmesi de KKD sıklığını arttıran 

faktörlerden biridir (72,73). Ayrıca hücrelerin üretildiği 

çeşitli besiyerler de içeriklerinin farklı olmalarından dolayı 

KKD sayısında önemli değişikliklere yol açabilmektedir (72). 
Memelilerin değişik türlerinde KKD görülme sıklığı hücre 

DNA içeriğiyle paralellik göstermektedir (58) .. Kromozom 
sayısına bakılmaksızın (2n=7-70) memeliler metafaz başına 
benzer sayıda KKD gösterirler. · Kadın ve erkekte 
yenidoğandan erişkine, lenfosit kromozomlarında KKD 
oranlarında büyük bir fark saptanamamıştır (78). Spontan 
KKD 1lerin en fazla görülme oranı her bir kromozomda 
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ortalama 0.3 yada bölünen hücrelerde her kromozomda 0.15 
tir (72). i\ıiemeli hücrelerinde 10-30 mg/ml BrdU dozunda bir 
hücrede ortalama 5-14 arasında KKD gözlenmiştir . İnsanda 
yaklaşık 5000 metafazın incelendiği araştırmalarda her 
metafazda 5.82-9.84 arasında KKD saptanmıştır 

(59,60,75,79). Kromozomlardaki morfolojik değişikler KKD1riin 
önemli oranda artmasına neden olmaktadır (80,81). Virüs 
aşılarından sonra KKD sıklığında belirgin artışlar 

kaydedilmiştir (54). Son yılllarda in vivo KKD oluşumu 
incelenebilmiş ve in vitro ortama göre daha az sayıda 

KKD'ye rastlanmıştır (60, 75). 
İnsanlarda otozomal resesif olarak kalıtlanan ve DNA'yı 

hasara uğratan etkenlerin varlığı ile anormal hücresel yanıt 
gösterip bol miktarda· kromozom aberrasyonları bulunduran; 
Fanconi anemısı, Xeroderma pigınentosum, Ataxia 
telengiectasia, Werner sendromu, Cockayne sendromu 
gibi hastalıklarda normal sınırlar içinde KKD oranı 

gözlemlenmişken, DNA hasarı onarımında bir kusur 
göstermeyen Bloom sendromunda normalden 10-13 kat 
daha fazla KKD saptanmıştır (73, 77,82,83). Bloom sendromlu 
hastaların fibroblastlarında DNA sentez hızının ve DNA 
zinciri oluşumunun normalden düşük olduğu gösterilmiştir 

(64). Bu araştırmalar KKD ye neden olan işelevin kromozom 
aberrasyonlarına neden olan etkenlerden farklı olduğunu ve 
KKD'nin basit bir hücresel işlev olmadığını göstermiştir 

(61). KKD1lerin incelenmesi kromozom aberrasyonlarına göre 
daha duyarlı bir tetkikdir. İnsan lökositlerinde KKD'lerin 
kromozom aberrasyonlarından 100·200 kez daha fazla olduğu 
gösterilmiştir (59,60,62). 

Her iki olay arasındaki temel farklılıklar başlıca 

şunlardır. 

1) KKD oluşumu hücre siklusunun sadece S fazı ile 
ilgilidir (59, 60). Kromozom aberrasyonları ise hücre 
siklusunun bütün evrelerinde meydana gelebilir. 
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2) Spontan kromozom aberrasyonlarının fazlalığı ile 
karakterize olan sendromlarda buna paralel KKD artışı 

görülmemektedir (Bloom sendromu hariç) (82). 
3) Aynı dozdaki mutajen ve karsinojen etkenler KKD 

oranlarında önemli artışa neden olurken çok az kromozom 
aberrasyonuna yol açmaktadır (71). 
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MATERYAL VE METOD 

A) Vaka Seçimi 
Bu çalışmada Eylül 1991 ile Ağustos 1992 tarihleri 

arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabiliın Dalı Yenidoğan ve Prematüre 

· ·" Ünitesinde hiperbilirübinemi nedeniyle yatan 11 kız, 27 
erkek toplam 38 yeııidoğan bebekte fototerapinin 
kromozomlar üzerindeki etkileri izlendi. Ayrıca kontrol grubu 
olarak da hiçbir problemi olmayan 7 kız, 8 erkek yenidoğan 
alındı. 

Tanılar klinik olarak deri ve sklera rengine, laboratuvar 
olarak da hemoglobin, retikülosit, periferik yayma, direkt, 
indirekt ve total bilirübin, anne ve çocuk kan grupları, 

subgruplar ve direkt-indirekt Coombs testine bakılarak 

konuldu. 
Araştırmaya alman gruptaki bireylerin hiperbilirübinemi 

dışında başka bir problemlerinin olmamasına özen gösterildi. 
Hastaların fototerapiye alınına kriterleri daha önce Tablo 1 
de gösterildi. 

B) Fototerapi Uygulaması 
Bebekler kullanılan floresan ışığın özelliklerine göre mavi 

ışık uygulanan ve beyaz ışık uygulanan gruplar olmak üzere 
ikiye ayrıldı. Fototerapi uygulamasında hepsi aynı birimde 
bulunan toplam 8 adet Philips TL 20w, 63t model 58.8 cm 
uzunluğunda 38 mm çapında 57 volt/0.38 amperlik lambalar 
kullanıldı. Her bebeğe uygulanan ışığın . dalga spektrumu 
420 ila 480 nnı arasında değişti (36). 

Fototerapi, lambalar bebekten 40 cm uzaklıkta, gözler bir 
pet ile kapatılmış, tamamen çıplak olarak küvöz içinde 
ortalama 32°C sıcaklıkta, günde ortalama 22 saat olarak, 
toplam 72 saat süreyle uygulandı. Buna göre hastaya ulaşan 
ışığın şiddeti -4.5xıo-4 joule/cm2/sn idi. Uygulama sırasında 
hastalar sadece 3 saatte bir 15 dakikalık beslenme 
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periyotları boyunca fototerapiden çıkarıldı. Hastaların sıvı 

elektrolit dengeleri damar yolundan sağlandı. 

C) Kan Örneklerinin Alınması 
Hastalardan kan örnekleri fototerapi başlamadan önce ve 

72 saatlik süre tamamlandıktan sonra heparinli dispossible 
plastik enjektörle venöz yoldan elde edildi ve bekletilmeden 
laboratuvara getirilip, 6 ml vasat içeren 2 tüpe 15 er damla 
ekildi. Tüplerden biri normal vasat ihtiva ederken, diğeri 

O. 10 ml stok Brdu ihtiva ediyordu. Stok BrdU hazırlanması: 
30.7 mg toz BrdU 10 ml steril distile suda çözülerek 
hazırlandı (84). 

D) Kültür İşlemleri 
Alınan nümuneler %20 FCS (Sigına), %3 PHA-M (Sigma) 

ve 10 mg/ml BrdU (Sigma) içeren 6 şar mililitrelik RPMI-
1640 (Sigma) içeren besi ortamına steril olarak konuldu. 
37°C'ye ayarlı etüvde 72 saatlik üreme periyoduna bırakıldı. 

70. saatte tüplere 0.lmg/ml cholchicine (Sigma) solusyonu 
eklendi ve tekrar etüve konup 1.5-2 saat daha bekletildi 
(84). 

Daha sonra santrifüjde 800 rpm (-80-110 g) de 10 dakika 
çevrilip süpernatant atıldı. Tortu üzerine 0.075 M KCl 
hipotonik solusyonundan 5 ml eldendi. 15 dakika 37°C1de 
tutulup tekrar 800 rpm de 10 dakika santrifüjlenip 
süpernatant atıldı. Kalan tortu 1:3 oranında glasiyal asetik 
asit ve metanolden oluşan Carnoy fiksatifi ile karıştırılarak 
fixe edildi. Tekrar 800 rpm de santrifüj edilip süpernatant 
atıldıktan sonra tespit işlemi tortu iyice berraklaşana kadar 
yaklaşık 3 kez tekrar edildi. Son santrifüjden sonra tüpün 
dibindeki beyaz lenfosit tortusu temiz, ıslak la.mellere 10~15 
cm yukarıdan Pastör pipeti ile 3~4 damla damlatılarak 

yayıldı ve havada kurutulmaya bırakıldı (84). 
Preparatlar 2-3 günlük kurumadan sonra boyanarak 

incelendi. 
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E) Boyama işlemleri 

1- Tüm Boyama 
a- Çözeltilerin Hazırlanması 
Sörensan tamponu: 11,88 Na2HPO4 (Merek) 1000 ml 

··-, distile suda çözüldü (Stok). 9.08 gr KH2P04 (Merek) 1000 
ml distile suda çözüldü (Stok). Na2HPO4. ve KH2PO4 stok 
solusyonlarından behere pH 6.8 olacak şekilde kullanma 
çözeltisi hazırlandı (85). 

Giemsa stok: 1 gr toz giemsa 66 ml metanol ve 66 ml 
gliserin karışımı 2 gün oda sıcaklığında karıştırıldı. 

Kullanmadan önce en az iki hafta buzdolabında karanlık 

ortamda bekletildi (84). 

b- Boyama 
Şale içine Sörensan tamponundan 40 ml konulup, üzerine 

3 cc stok giemsa eklendi. Ortalama 3 gün kurutulmuş 
preparatlar oda sıcaklığında giemsa içinde 5-6 dakika 
bekletildi. Daha sonra çıkarılıp çeşme suyunda yıkandı. 

Kurutulup aseton (Merek) ve ksilenden (Merek) geçirilip 
entellan kullanılarak kapatıldı (84). 

2- Giemsa-Tripsin Bantlama (G-Bantlama) 
a- Çözeltilerin Hazırlanması: 

Tripsin solusyonunun hazırlanması: 4.5 gr NaCl, tampon 
kapsülleri ile pH'sı 71ye ayarlanmış 500 ml distile suda 
çözülerek %0.9luk tampon hazırlandı. O. 1 gr 1/250lik toz 
tripsin (Merek) 100 ml NaCl tamponunda çözüldü (85, 86). 

b- Boyama 
Ortalama 3 gün yaşlandırılmış preparatlar 100 ml lik 

beherglas içindeki tripsin solusyonunda 20-50 saniye hafifçe 
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çalkalayarak bekletildi, sonra sudan çıkarılıp çeşme suyunda 
yıkandı. Tüm boyama yönteminde preparasyonu anlatılmış 

olan giemsa solusyonu içinde 6-8 dakika boyandı. Tekrar 
yıkanıp kurutularak aseton ve ksilolden geçirilip entellan ile 
kapatıldı (85). 

3- Kardeş Kromatid Değişimini (KKD) Gözlemek 
için Uygulanan Boyama 

a- Çözeltilerin Hazırlanması 
Tampon Solusyonu: 0.3ml Na2HPO4 solusyonunu 0.880 
lik amonyak kullanılarak pH1s1 10.41e getirildi (87). 

b- Boya hazırlanması 
40 mi. tampon çözeltisi üzerine 3 ınl. stok giemsa 

eklenerek boya solusyonu hazırlandı (87). 
c- İşlem 
Preparatlar boya solusyonunda oda sıcaklığında 5 dakika 

bekletildi. Daha sonra çıkartılıp kurumaya bırakıldı. Ksilol 
ve asetondan geçirilip entellan ile üzerine lamel kapatıldı ve 
incelemeye hazır hale getirildi (87). 

F) Kromozomların Yapısal Yönden 
Değerlendirilmesi 

Tripsin-Giemsa bantlama yöntem.inde A-T nükleotidleri 
bakımından zengin bölgelerin koyu boyanmasıyla kromozom 
bantları oluşur. Bu bantlar her kromozom çifti için 
spesifiktir. Böylece bütün kromozomların tek tek tanınıp, 

analiz edilmesi mümkün olmaktadır (84). Kromozomların, 

büyüklüklerine, sentromer lokalizasyonuna kol indeksine 
göre sıraya dizilmesine karyotip denir. Buna göre 
kromozomlar 7 ana gruba ayrılırlar. En büyük ilk üç 
kromozom A grubunu oluşturur. B grubunda bundan sonra 
gelen iki, C grubunda yedi, D grubunda üç, E grubunda üç, 
F grubunda iki ve G grunda da 2 kromozom vardır. Cinsiyet 
kromozomları uzunlukları dikkate alınarak, X, C grubuna, Y 
de G grubuna dahil edilmektedir. Kromozomda olabilecek 
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Cinsiyet krornozomlurı uzunlukları dikkute alınaruk, X, C 
grubunu, Y de G grubunu dahil edilmektedir (Şekil 4,5). 
Kromo;.!;oıuda olabilecek yapısul ve sayısal anomalilerin 
uluslurar:.ısı ortak bir dille ifade edilebilmesi için 1960 
Denver, 1963 Londra ve 1966 Chicago ve Cenevre'de 
uluslararası genetik konferanslarında bazı kurallar 
konulmuştur. Daha sonra 1971 'de Paris1de ve 19781de 
NewYork1da yapılan ; toplantılarda da kromozomlar 
üzerindeki bantların isim ve · kodlandırma sistemi 
geliştirilmiştir (88). 

G) İstatistik Değerlendirme 
Çalışmada elde edilen bulgulann istatistiksel yönden 

karşılaştırılması Student-t testi ile çift yönlü olarak yapıldı. 
İşlemler için IBM tipi bilgisayarda STATGRAPHICS v3.0 
programı kullanıldı. 

H) Kardeş Kromatid Değişimi Sayımı 
Her kromozomda koyu boyalı Kardeş Kromatid Değişimi 

bölgelerinin bir kromatidden ·diğerine atladığı bölgeler bir 
adet değişim olarak değerlendirildi. Her vaka için rastgele 
20 1şer adet plak sayıldı. Kromozom gruplarının değerleri 

kayıt edilirken A grubu kromozomlarda daha fazla KKD 
oluştuğu için tek tek değerlendirildi. Cinsiyet 
kromozomlarından X kromozomu C grubunda, Y ise G 
grubunda dikkate alındı. Bulunan rakamlar üzerinde 
istatistiksel analizler geçekleştirildi. Sonuçlar KKD ile 
birlikte kromozom sayı ve yapı bozukluk.lan ıçın 

hazırladığımız aşağıdaki örnekte görülen formlara geçirilerek 
toplandı (Tablo 2) (85). 
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Şekil 4. Trypsin-giemsa bantlama metodu ile boyanmış normal 

metafaz plağı. 
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Şekil 5. Üstteki plaktan yapılrnıı,ı normu{ kuryotip. 
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KKD SAYISI BAYILAN KROl'ılOZOM SAYISAI./YAPI 
KROMOZOM KROMOZOM BASINA KKD SAL ANOMALİ 
GRUPLARI Fotoı.r,ıpi Fotoı.r,ıpi Fotolerapi Fotoı.r,ıpi Fotoı.r.pi Fotoı.ro.pi Fotoı.r.pi Foıotoro.pi 

Öno.•i •o:r.:ıın,a 6nMıfi ••an1.1 ~nOııMi ıoDJ"ll•ı 3n...ı ,onh:n 

Al 

A2 

A3 

CX 

D 

E 

F 

GY 

ORT.AIAMA 

Tablo 2. Verilerin kaydedildiği örnek form. 
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BULGULAR 

Çalışmamızda 27'si erkek (% 71.1) 11 1i kız (% 28.9) 
toplam 38 yenidoğan incelemeye alındı. Hastaların 

gestasyonel yaş dağılımı 30 ila 41 haftalar arasında 

değişiyordu (erte.lama 88 hafta). Kontrol grubu, yaşlan 1 ila 
1 O gün arasında değişen yenidoğan sanlığı veya diğer 

herhangi bir problemi olmayan 71si erkek, 81i kız, toplam 15 
sağlıklı yenidoğandan oluşuyordu. Aynca kontrol grubunu 
oluşturan bireylerin gestasyonel yaşlan 39 ila 40 (orta.lama 
39.7) hafta, doğum ağırlıklan ise 1950 gr. ile 4000 gr 
arasında (ortalama 3273 gr.). tesbit edildi. Hasta bebekler 
fototerapi sırasında kullanılan ışığın türüne göre mavi ve 
beyaz ışık grubu olarak ikiye ayrıldı. Mavi ışık alan hasta 
sayısı 25 (% 65.8), beyaz ışık alan hasta sayısı 13 (o/o 34.2) 
tür. Hastaların ve kontrol grubunun sayıları cinsiyetlerine 
ve aldıkları ışığın cinsine göre Tablo 81de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Hasta ve kontrol gruplannın cinsiyet ve aldıklan ışık türüne göre 
dai-ılımı. 

HASTA ıaz ERKEK TOPLAM 
GRUBU D 0/4 D % D % 
BEYAZ IŞIK 3 7.9 10 26.3 13 34.2 
MAVilşıK 8 21 17 44.8 25 65.8 
TOPLAM 11 28.9 27 71.1 38 100 

Hastaların ve kontrol grubunun doğum ağırlığı, gebelik 
süreleri ve in<lirekt bilüribin miktarlarının ortalamaları 

Tablo 41de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Hasta ve kontrol gruplarının doğum ağırlığı gebelik süresi ve 
indirekt bilüribin miktarları. 

iNDmEKT 
DOĞUM AĞIRLIĞI GEBEL1Ks0RESİ BiLtROBtN 

RASTA (2r) (Hafta) (meldi) 

GRUBU Ml~ ORT MAX MlN ORT MAX MİN ORT MAX 

BEYAZ ISIK 1400 .'.!426 4000 30 37.3 40 8.6 16.96 36.1 

t.fAYi lSIK 1900 3022 400l' 36 39.8 41 10.5 19.79 40.9 

KONTROL 195(.ı 3273 4000 39 39,7 40 1.1 2.54 4,0 
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Kromozom Anomalisi Sonuçları 

Y upılun kromozom unalizlerinin sonuçları yapısul ve 
suyısul oturak ilci grupta toplandı. Ayrıca hastaların 
fototerapi almadan önceki ve aldıktan sonraki sonuçları ayrı 
ayrı değerlendirildi. Buna göre Cototerapi öncesi mavi ve 
beyaz ışık grnbunda sayısal anomali 1, yapısal anomali de 4 · 
olmak üzere toplam 5 patolojiye rastlandı. Fototerapi 
sonrasında ise mavi ve beyaz ışıkta sayısal anomali toplamı 
3, yapısal anomali toplamı ise 7 olmuştu. Buna karşın 
kontrol grubunda 1 sayısal, 1 de yapısal anomali saptandı 
(Tablo 5.). 

Tablo 5. Hasta ve kontrol gruplarındaki kromozomal anomalilerin dağılımı. 

HASTA FOTOTERAPİ ÖNCESİ FOTOTERAPİ SONRASI TOPLAM 

GRUBU SATI YAPI TOPLAM SAYl YAPI TOPLAM SAYl YAPI TOPLAM 

BEYAZ I8IK . 2 2 2 4 6 2 6 8 

MAVİ ISIK 1 2 3 1 3 4 2 5 7 

KONTROL 1 1 2 

Sayışa! anomalilerin hepsi poliploidi (tetraploidi) lerden 
oluşurken (şekil 6), yapısal anomalilerin çoğunluğunu 
kromatid gaplan ve kırıklan (şekil 7,8,9) meydana 
getirmektedir (Tablo 6). 

a o ayıs Tbl 6S al ve Y8DlS al k romozom anom erının v: alil . . akol ara ı?Ore ırur ımı 

Vaka Işık Poliploidi Gap Kırık Delesyon Deıentrik 

ö no. türü 
N 1 Beyaz + 

F C 3 Beyaz + 
o E 23 Mavi + 
T s 80 Mavi + 
o j 37 Mavi + 
T 1 Beyaz + 
E s 2 Bevaz + 
R o 3 Bevaz + 
A N 4 Beyaz + 
p R 11 Bevaz + 
İ A 13 Mavi + 

s 14 Bevaz + 
ı 31 Mavi + 

35 Bevoz + 
KONTROL + + 
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Şekil 6. Fototerapi sonrası oluşan bir poliploidi plağı. 

Şekil 7. F, ►tolcrapi sonrası izokrrmıutid gup iı_:ercrı lıir pluk. 
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Şekil 8. Fototerapi sonrası kromatid delesyonunu gösteren plak. 

" 
~ekil 9. Fototerapi sonra51 olW;1mu~ kromatid kırığ"l. 



Kardeş Kromatid Değişimi Sonuçları 

a) Fototerapi Öncesi 
Elde edilen KKD değerlerinin istatistiksel 

değerlendirmeleri ise gruplararası ve kontrol grubu ayn ayrı 
t•testi uygulanarak yapıldı. Ônce kromozom gruplarının 
ortalamalarının istatistik analizler yapıldı. Hasta grubunun 
tümünün fototerapiden önceki ve sonraki KK.D değerleri 

karşılaşt:ırı.ldığında sadece A3 kroomozomunda fototerapi 
sonrası anlamlı bir artış saptandı (p<0.05). Diğer kromozom 
gruplarında ise anlamlı bir değişim gözlenemedi (p>0.05) 
(Tablo 7). 

Tablo 7. Toplam hasta grubunda fototerapi öncesi ve fototerapi sonrası 
KKD deii:erlerinin kromozom eruulanna ı?Öre deiisimi (n=88). 

Al A2 A3 B CX D E F GY 

Fototerapi X 13.368 12.'136 10.447 19.286 60.711 11.026 8,052 4.894 2.473 

öncesi Sx :i:0.886 :i:0.417 :i:0.470 :i:0.649 :i:1.050 :1:0.4'10 :i:0.819 :1:0.195 :i:0.281 

Fototerapi X 13.500 12.815 11.789 20.157 60.394 11.526 '1.210 4.44'1 2.942 

Sonrası Sx :i:0.328 :1:0.385 :i:0.465 :t:0.542 :1:1.013 :1:0.445 :1:0.296 :1:0.233 :1:0.165 

t-değeri 0.266 0.144 -2.008 -1.088 0.216 0.763 1.863 1.457 0.462 

Olasılık (p) >0.05 >0.05 <0.05 >0.05 >0,05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 

Daha sonra ise fototerapi öncesi KKD değerleri kontrol 
grubu ile karşılaştıldı (Tablo 8). Fototerapi öncesi ile kontrol 
grubu karşılaştırmasında sadece A3 kromozomunda anlamlı 
bir fark vardı. (p<0.05). 

Tablo 8. Kontrol grubu ile fototerapi öncesi gnıbun ortolama KKD 
d~ 1 .. k ıl tnl eger:enmn ;ars .os ı mruıı. 

Al A2 A3 B CX D E F GY 

Kontrol X 12.733 12,6 12.lS3 20.866 159.733 10.1533 7 4.44 2.533 

Grubu Sx :1:0.564 :1:0.235 :1:0.290 :1;0.533 :1:2.247 :i:0.445 i0.239 :1:0.289 :1:0.290 

Fototerapi X 13.368 12.736 10.447 19.236 60.711 11.026 B.052 4.894 2.473 

Öncesi Sx :1:0.886 :1:0.417 :l:0.4'10 :1:0.649 :i:1.050 :1:0.470 :1:0.319 :1:0,195 :1:0.231 

t deiceri 0.933 0.1999 2.645 1.4941 0.447 0.614'1 1.0744 1.3733 0,1446 

Ohunlık (p) >0.05 >0.05 <0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 
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b) Fototerapi Sonrası KKD Değerleri 

Fototerapi sonrası bulunan KKD değerleri önce kontrol 
grubu ile karşılaştırtldı. Bu ilci grup arasında en fazla KKD 
artışı Al ve A2 kromozoml~nnda oldu. Ancak istatistiksel 
değerlendirmelerde hiç bir kromozom grubunda anlamlı fark 
gözlenemedi (Tablo 9). 

Tablo 9. Kontrol ve fototerapi sonrası grubun KKD değerlerinin Kromozom 
I . .. k ıl nl f!MIP anna gore ars ıastı ması. 

Al A2 A3 B CX D E F GY 

Kontrol X 12.733 12.6 12.53 20.866 59.788 10.533 7 4.44 2.533 

Grubu Sx :1:0,564 ±0.235 :i:0.290 ±0.583 :1:2.247 :i:0.445 :1:0.239 :i:0.289 :i:0.290 . 
Fototempi X 18.500 12.815 11.789 20.157 60.394 11.526 7.210 4,447 2.842 

Sonmsı Sx ±0.328 :1:0.385 i0.465 ±0.542 :1::1.oıa :1:0,445 :1:0,296 :1:0.233 :1:0.165 

t-değ'eri 1.209 0.373 0.9"10 0.763 0.309 1.274 0.399 0.112 -0.598 

Olasılık (p) >.05 >0.05 >0.05 >0,05 >0.015 >0.05 >0,05 >0.05 >0.05 

c) Işık Gruplarına Göre Değerlendirme 

Aynca hastaların aldıklan ışık şekline göre de. 
değerlendirme yapıldı. Fototerapi sonrasında beyaz ve mavi 
ışık grupları ayn ayn kontrol grubu ile KKD değerleri 
açısından kromozom gruplanna göre karşılaştırıldı (Tablo 
10,11). Bu olgular arasında da anlamlı bir fark gözlenemedi 
(Şekil 10,11,12). 

Tablo 10. Kontrol ve beyaz ışık alan vakaların fototerapi sonrası KKD 
f k l k ~ .. k ıl trıl re ans arının romozom grup. anna l?Ore ;arş 188 l ması. 

Al A2 A3 B CX D B F GY 

Kontrol X 12.733 12.6 12.63 20.866 159.733 10.533 7 4.44 2.ri33 

Gnıbu S'i :1:0.564 :i:.0.285 ¼0.290 :l:0.533 :1:2.247 :1:0.445 :1:0,289 :1:0.289 :1:0.290 

Fi' sonraeı X 12.461 13.076 12.461 19.6115 63.307 10.8-16 6.307 4.076 2 

Beyaz 1111k S."i :1:0.544 :1:0.445 :1:0.917 :t0.674 :U.033 :1:0.618 :1:0.493 :1:0.342 :l:0.339 

t deij:ori 0.354 0.809 .Q.079 •l.472 1.372 0.409 1.258 0.719 -l.200 

Oh1sılık (p) >.05 >.05 >0.05 >0.05 >0.05 >.05 >0.05 >0.05 >0.05 
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Şekil 10. Kontrol grubuna ait kardeş 
k:romatid değişimini gösteren pl.ak. 
(Not:Oklar KKD başlangıç noktalarıdır.) 

. . 

Şekil il. Beyaz L~Lk grubuna ait fototerapi 
gonrası kardeş kromatid değişimini gösteren 
pluk.(Not; Oklar KKD başbıngıçlandır.) 
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Şekil 12. Mavi ışık grubuna ait fototerapi 
sonrası kardeş kromatid değişimini gösteren 
plak (Not: Oklar KKD başlangıçlandır). 
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Tablo 1 L Kontrol ve mııvi ışık alun vakalann fototerapi sonrası KKD 
fk l k l ~ kıltıl re ons urının romozom grup nnnu gore ars .as ır musı. 

Al t\2 A3 B CX D ıı; F GY 

Kontrol X 12.733 12.6 12.53 :!O.S66 59.733 10.533 7 •U-l 2.533 

Grubu Sx :!:0.564 :1:0.235 :1:0.290 :t0.533 :1:2.247 :1:0.445 :1:0.2.39 :i:0.2$9 :i:0.290 

Fr sonrası X 14,04.0 12.640 11.440 20.440 58.880 11,880 7.720 4.640 2.520 

Mavi ı.sık Sx ::1:0.393 ::l:0.472 ::l:0.523 ::l:0.748 :1:1.359 :1:0.603 :1:0.876 :i:0.310 :l:0.1'14 

t değeri 1,960 0.062 -1.530 -0.405 -0.345 1.575 1,379 0.522 -0.042 

Olasılık (n) <0.10 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 

d) KKD Sonuçların Cinsiyet Açısından Değerlen
dirilmesi 

Yakalar arasında cinsiyet açısından KKD ·değerlerinin 
istatistiksel karşılaştırmalarda ise şu sonuçlar elde edildi. 
Hastalar erkek ve kız olarak KKD yönünden kromozom 
grupları ortalamaları açısından karşılaştmld.ılar. Burada D 
grubu hariç anlamlı bir sonuç gözlenemedi (Tablo 12). 

Tablo 12. Fototerapi sonrasında hastalann cinsiyetlerine göre kromozom 
ırrunlannın ortalama KKD deierlerinin karsılastınlması. 

Al A2 A3 B CX D E F GY 

FT sonrası X 13.481 18.148 11.741 20.074 61.074 11,074 7.481 4.444 2.333 

Erkek Sx 0.418 0.431 0.581 0.691 1,181 0.421 1.868 0.272 0.184 

Fr sonrası X 13.545 11.818 11.909 20.363 58.727 13.363 8.636 4.454 2.363 

Kız Sx :i:0.506 :1:0.831 :1:0.779 :l:0.834 :tl.954 :1:l.064 :l:0,462 :t0.494 :l:0.868 

t değeri 0.086 1.705 0.162 0.239 1,0152 2.477 1.820 0,019 0.082 

Olaınlık (p) >0.05 >0.0t'l >0.05 >0.015 >0.05 <O,ıl5 >0.05 >0.05 >0.015 

Kontrol grubu ile erkek hastaların fototerapi gördükten 
sonra bulunan KKD değerlerinin kromozom grupları 
ortalamalarına göre karşılaştırılmasında ise sadece Al 
grubunda anlamlı sonuç gözlendi (p<0.05) tTo.blo 13). 
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Tablo ı::ı. Kontrol grubu ile fototerapi sonrası erkek hustalurın kromozom 
gruplarının ortalama KKD değerlerinin karşılru.ıtınlmosı. 

,\1 A2 A3 B CX I} E F GY 

Kontrol .Y 12.733 12.6 12.53 :!0.566 59.733 10.533 7 ·l.·H 2.533 

grubu s-.Y :t.0.564 :1:0.235 :1:0.290 :1:0.533 :1:2.247 :t.0.445 :1:0.239 :1:0.289 i0,290 

FT sonrwn X 18.481 18.148 11.741 20.074 61.074 11.074 7.481 4.444 2.333 

Erkek Sx :1:0.418 :1:0.431 ::1:0.581 ;t;0.691 :H.181 :l:0.421 :tl.868 :l:0.272 ±0.184 

t değeri 2.545 1.685 -0.974 -0.782 0.563 · 1.8a1 0.932 0.976 .Q.608 

Olasıhk (p) <0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.015 >0.05 >O.Ol! >O.mı >0.05 

Kromozom grupları ortalamalarına göre son karşılaştırma 
kontrol olguları ile fototerapi görmüş kız hastalar üzerinde yapıldı 
ve burada da sadece D grubunda anlamlı sonuç elde edildi 
(p<0.05). Diğer taraftan Al kromozom gruplarında fazla KKD 
artışı gözlendi. Ancak bu artışlar istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmadı. (Tablo 14). · 

Tablo 14. Kontrol grubu ile fototerapi sonrası kız hastalann kromozom 
l " ~ · · k ı1 trıl grup, arının ortalama KKD deızer. ennın :ara lası ması. 

Al A2 A3 B CX D E F GY 

Kontrol X 12.788 12.6 12.53 20.866 59.'138 10.538 7 4.44 2.538 

grubu Sx :1:0.564 ::1:0.235 ::1:0.290 ::1:0.533 :1:2.247 ::1:0.445 ::l:0.289 ::1:0,289 :!:0.290 

Fr sonrası X 14.272 13 11.909 20.368 58.727 13.363 8,636 4.909 2.963 

Kız Sx :!:0.506 :1:0.831 :!:0.779 :1:0.834 :1:1.954 :1:1.064 :!:0.452 :1:0.494 :1;0.363 

t değeri 1,948 0.527 -0.837 -0,531 -0.822 2.708 3.435 0.941 -0.368 

Olasılık (u) >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.0S <0,05 >0.05 >0.05 >0.05 

e) KKD Metafaz Ortalamalannm İstatistiksel karşılaştırılrnalan 

Hasta gruplarının metafaz başına düşen KKD 
o rtulumalan da birbirleri ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı. 
Bu karşılaştırma sonucunda da gruplar arasında yukarıdaki 
paragrafta belirtilen model aynen gözlenmiştir. (Tablo 15). 
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Tablo 15. Hastaların ışık ve cinsiyet özelliklerine göre 
birbirleri ve kontrol grubu arasında student t-testi 
k ıl t ara as ırması. 

GRUPLAR X=.\'x t-

DEĞERİ 
Fototerapi öncesi 7.147±0.081 
Fototerani sonrası 7.217±0.078 0.625 
Kontrol 7.146:t.0.104 
Futoten.oi öncesi 7.147±0.081 0.004 
Kontrol 7.146:1:0.104 
Fototerani sonrası 7.217±0.078 0.509 
Kontrol 7.146:1:0.104 
Fototerapi sonrası bevaz ısık 7.234::1:0.062 0.588 
Kontrol 7.146:t.0.104 
Fototerapi sonrası mavi ısık 7.210±0.104 0.402 
Fototerapi sonram beyaz ışık 7.284±0.062 
Fototeraui sonrası mavi ıııık 7.210±0.104 0.150 
Fototerapi öncesi erkek 7 .196±0.096 
Fototeraui öncesi kız 7.109±0.159 0.-480 
Fototerapi sonrası erkek 7,351±0.090 
Fototeraui sonrası kız 7.877::1:0.165 0.144 
Kontrol 7.146:t.0.104 
Fototeraui öncesi erkek 7 .196:1:0.096 0.829 
Kontrol 7.146±0.104 
Fototerapi öncesi kız 7.109±0.159 0.205 
Kontrol 7.146±0.104 
FototeraJ>i sonrası erkek 7.851±0.090 1.419° 

Kontrol 7,146±0.104 
Fototerapi sonrası kız 7.877::1:0.165 1.284 

Fototerapi öncesi beyaz ışık 7.469±0.015 

Fototerapi sonrasıbeyaz ışık 7 .146±0.104 1.482 

Fototerapi öncesi mavi ışık 6.980±0.092 
Fototeraoi sonrası mavi ısık 7.210±0.104 1.654 (* )=p<0.10 

f)- Kromozom Başına Düşen KKD Dğerleri 

Kromozom başına düşen KKD miktarları da 
hesaplanmıştır. Buna göre en fazla KKD uzun 
kromozomlarda yani A ve B grubunda görülürken kromo~om 
boyu kısaldıkça KKD miktarı da azalmaktadır. Ayrıca İıer 
ışık grubu ve kontrol vakaları ıçm de ortalama KKD 
miktarları tesbit edilmiştir (Tablo 16). 
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Tablo 16. Hasta ve kromozom grupları için kromozom başına düşen 
KKD miktarları. 

Al A2 A3 B CX D E F GY ORT 

Fototerapi 0.33 0.318 0.262 0.2-l:O 0.189 0.090 0.066 0.060 0.030 0.118 
Öncesi 
Fototerapi 0.36 0.334 0.1.95 0.253 o.1ss o.099 o.064 o.060 o.oıs 0,183 
Sonrası 

Fot.oterapi Öncesi 0.35 0.337 0.297 0.242 0.189 o. 103 0.075 0.065 0.023 0.186 
Bevaz Isık 
Fototerapi Öncesi 0.32 0.310 o.248 o.238 o:1ss o.085 0.062 0.057 0.014 0.174 
Mavi Isık 
Fototerapi Öncesi 0.34 0.816 0.259 0.044 0.190 · 0.089 0.065 0.058 0.025 0.178 
Erkek 
Fototerapi Öncesi 0.31 0.313 0.260 0.235 0.186 0,093 0.060 0.067 0.018 0.175 
Kız 
Fototerapi Sonrası 0.37 0.872 0.816 0.247 0.197 0.100 0.066 0.065 0.014 0.190 
Bevaz Işık 
Fototerapi Sonrası 0.32 0.316 0.287 0.252 0.184 0.099 0.064 0.056 0,021 0.180 
Mavi Isık 
Fototerapi Sonrası o.36 o.aoo o.295 0.253 0.100 0.094 0.001 o.060 0.01s o.ısa 

Erkek 
Fototerapi Sonrası 0.35 0.318 0.295 0.252 0.181 0.113 0.071 0.061 0.021 0.183 
Kız 

Kontrol 0.31 0.316 0.810 0.259 0.189 0.087 0.057 0.058 0.020 0,179 
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TARTIŞMA 

Işığın özellikle aminoasitler ve vitaminler gibi biyolojik 
materyal üzerine, tam olarak tanımlananamamış etkileri 
olduğu uzun zamandır bilinmektedir. UV1nin canlı hücrelerin 
genetik materyalinde birtakım değişikliklere yolaçtığı, 

özellikle 450 nm dalga boyundaki görünür ışığın (floresan 
lamba ışığı) in vivo ve in vitro hücre DNA'sında hasara yol 
açtığı, kromozom hasarları .yaptığı ve buna bağlı olarak 
hücre ölümlerine neden olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya 
konmuştur (20,32,90). 

Çeşitli sebeplerden kaynaklanan yada fizyolojik olarak 
ortaya çıkabilen yenidoğan sarılığı için çocuk hastalıkları 

kliniklerinde uygulanan en pratik ve yaygın tedavi şeklinin 
fototerapi olduğu kabul edilmektedir. Seanslar halinde günde 
yaklaşık 16-20 saat olmak üzere, birkaç gün fototerapi 
lambalarının yaydığı UV ışığına maruz kalan bebeklerde bu 
tedavi sonucu giriş bölümünde bahsedildiği gibi çeşitli yan 
etkiler meydana gelmektedir. UV dalga boyunun floresan 
ışığın dalga boyuna yakın olması nedeniyle fototerapinin 
genetik etkilerini inceleyen çok sayıda araştırma 

yayınlanmıştır. Bu araştırmalar fototerapi sonucu moleküler 
(22,27,52,91), kromozomal (31,53,92) ve hücresel (7,10) 
üzeylerde · değişik anomalilerin ortaya çıktığını göstermiştir. 

Kromozom hasarlarını inceleme metodları içinde, son 
yıllarda geliştirilen Kardeş Kromatid Değişimi (KKD) tekniği 
ile çeşitli fiziksel ve kimyasal ajanların mutajenik 
potansiyellerinin hassas bir şekilde gösterilebileceği yaygın 

bir görüş halini almıştır (47,61,62,65,93). Bunların 

bazılarında fototerapinin ın vitro olarak msan 
kromozomlarında KKD hızını artırdığı ve bu etkilerin 
fototerapide kullanılan lambaların yaydığı UV1den 
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kaynaklanabileceği ileri sürülmüştür (48,78,94). 1JV ışıgının 

kromozomlar üzerine yaptığı olumsuz etkiler 19601lardan 
beri, geliştirilen hücre kültürü yöntemleriyle etraflı olarak 
araştırılmaktadır. Bununla beraber yapılan ın uitro 
çalışmalardan elde edilen sonuçlar oldukça çelişkilidir. 

Örneğin, Litwin fototerapide kullanılan ışığa maruz 
bırakılmış hücrelerde nükleus dejenerasyonu ve yüksek 
oranlı hücre ölümleri rapor ederken (51), bazı araştırıcılar 

fototerapi ışığının gerek kromozom hasarları açısından (24), 
gerekse kromozom kırıkları açısından önemli bir etkisi 
olmadığını rapor etmişlerdir (31). Diğer taraftan, Marshall 
ve arkadaşları başta kromatid gap ve delesyonları olmak 
üzere, ışığa maruz kalma süresi uzadıkça çeşitli kromozomal 
anomalilerin arttığını rapor etmişlerdir (53). Aynı şekilde 

400-450 nm dalga boyunda fl.oresans ışığa maruz kalan 
fibroblast hücrelerinde de kromozom ve kromatid 
kırıklarında önemli artışların olduğu ifade edilmiştir (22,25). 

38 infant üzerinde yapılan bu çalışmada ise kromozom 
anomalilerinde fototerapi öncesine göre az da olsa bir artış 
gözlenmiştir. Burada gözlenen ilginç sonuçlardan birisi gerek 
fototerapi öncesi gerekse fototerapi sonrası gözlenen 
kromozom anomalilerinin C ve B grubunda yoğunlaşmış 
olmasıdır (Tablo 6). Eğer bu anomaliler genomda şansa bağlı 
bir şekilde ortaya çıksaydı, boyca uzun olan A grubu 
kromozomlarda daha fazla anomali gözlemneliydi. Bu 
sonuçlar fototerapinin az da olsa selektif olarak bazı 
kromozomlarda anomaliler oluşturabileceğini 

düşündürmektedir. Aynı zamanda bazı kromozomların 
fototerapide kullanılan ışığa karşı daha duyarlı olabileceğini 
akla getirmektedir. Bu beklenti bazı genetik bölgelerin çeşitli 
mutajenlerin etkisiyle daha yüksek oranlarda mutasyona 
u~,radıkları düşünülürse oldukça gerçekçidir (34, 50,95,96). 
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Mutajenite çalışmalarında KKD sayısındaki 
değişimlerin güçlü bir teknik yaklaşım oldu/;>u gırış 

bölümünde belirtilmişti. Kromozomlarda meydana gelebilecek 
büyük boyutlu anomaliler, hücrenin hayati fonksiyonlarını 
doğrudan etkilemesi nedeniyle letaldir. Bu nedenle daha 
kültür ortamında bu tip hasarları ihtiva eden hücreler 
inceleme fırsatı bulunamadan elimine olmaktadırlar. Bu 
nedenlerden dolayı herhangi bir mutajenin kromozomlar 
üzerinde yaptığı etkileri kromozom anomalilerinin 
frekansındaki değişimlerle değerlendirmek olayın gerçek 
boyutlarını ortaya koyınak açısından yetersiz 
kalabilmektedir. Bu nedenle KKD · frekanslarındaki 
değişimler çok az dozlardaki mutajenlere bile hassas 
olduğundan ve dolayısıyla letal dozlarda çalışmak 
gerekmiyeceğinden daha sağlıklı bir değerlendirme imkanı 
vermektedir. 

Bu çalışmada fototerapi öncesi gözlediğimiz KKD 
frekansları kontrol grubunda gözlediğintlz frekanslardan 
farklı değildir. Bununla beraber bazı kromozom 
gruplarında fototerapi sonrası KKD frekanslarında 
istatistiksel olarak anlamlı olmasa bile artış eğilimleri 
gözlenmiştir (Tablo 9,11,13,14). Bu bulgular daha önce 
yapılan ın vitro çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu 
görülmektedir (48 7 98) B karşın YDHB'!i , 8,94,97, . una 
infantlar üzerinde yapılan bazı in viuo çalışmalarda 
fototerapi öncesi ve fototerapi sonrası KKD frekanslarında 
anlamlı bir artış gözlenememiştir (1,47,99). Kromozom 
grupları teker teker değerlendirildiğinde fototerapi öncesi 
KKD frekanslarına göre fototerapi sonrasında bazı gruplarda 
az da olsa KKD frekanslarında azalmalar gözlenmekle 
beraber fototerapi sonrası artış gözlenen gruplarda farkların 
boyutları istatistiksel olarak anlamlı düzeylere ulaşmıştır 
(Tablo 7,8,12,13). 
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KKD frekansındaki değişimlerin kromozomlar arasında 
farklılıklar sergilemesi kromozom anomalilerinde gözlenen 
modelle çakısmaktadır. Bu da muhtemelen KKD ve 

kromozom anomalilerinin , oluşum mekanizmalarının 
farklılığından kaynaklanmaktadır (22,100). 

Bu çalışmada elde edilen bazı sonuçlar gözlenen genel 
modelden ayrılmaktadır. Örneğin; kromozom gruplarının 
kontrol grubu ile karşılaştırmasında fototerapi öncesi ile 
kontrol vakaları arasında A3 kromozomunda fark varken, 
fototerapi sonrası ile kontrol grubu arasında anlamlı fark 

gösteren kromozom grubu tespit edilemedi (Tablo 9). Bu 
sonuçlar kanda bulunan bilirübinin etkisi sonucu ortaya 
çıkmış olabilir. Ortamda bilirübinin fazla miktarda 
bulunmasının da DN A kırıklarını, aynı zamanda da KKD 
oranını artırıcı etkisi olduğu gösterilmiştir. Rosenstein insan 
fibroblastlarını değişik hücre vasatlarına ekerek fototerapi 
uygulamıştır. Bilirübinli ortamda DNA zincir kırıklarının 
normal vasata gore 30-40 kat daha fazla olduğunu 
göstermişdir (22). 

Sandor yaptığı araştırmada fototerapi sonrası mitotik 
aktivitenin fototerapi öncesine göre önemli oranda düştüğünü 
gözlemlemiştir (31). Bizim çalışmalarımız esnasında da 
fototerapi sonrası örneklerde aynı durum gözlendi. Bunun 
üzerine kan örnekleri bir kez yıkandıktan sonra kültüre 
alındı. Böylece mitotik indeksin belirgin miktarda yükselmesi 
sağlandı. 

KKD değerleri ışık gruplarına göre değerlendirildiğinde, 
mavi ve beyaz ışık grubunda fark anlamsız bulunmuştur. 

Ancak mavi ışık grubunda fototerapi öncesi ile sonrası 

arasında KKD değerinde % 10 düzeyinde bir anlamlılık 
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gözlenmektedir (p<0.1). Bu sonuçlar mavi ışığın KKD 
oluşturmada daha etkin olduğunu düşündürmektedir. 

V akalar cinsiyetlerine göre de KKD sıklığı açısından 

değerlendirilmiştir. Erkek ve kız hasta grupları birbirleri ve 
kontrol grubu ile ayrı ayrı karşılaştırılmıştır ve anlamlı bir 
sonuç bulunamamıştır. Bu sonuçlar bu konuda bundan önce 
yapılan tilin çalışma sonuçlarıyla uyumludur (47,61,62,72,78 
). 

Sonuç olarak. YDHB11i infantlar üzerinde uygulanan 
fototerapinin kromozomlar üzerinde gözlenebilir hasar 
yapmadığı söylenebilir. Mavi ve beyaz ışığın genetik etkileri 
açısından bir fark söz konusu değildir. Daha çok DNA 
replikasyonundaki anormalliklerin sitolojik bir görünümü 
olan KKD1nin frekansındaki değişimlerin çok küçük 
boyutlarda olması fototerapinin terapötik düzeylerde 
mutajenik bir etkisi olmadığını göstermektedir. Bununla 
beraber fototerapi alan infantlarm tedavinin uzun vadeli 
sonuçları açısından takip edilmesinde yarar vardır. 
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