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Dokonano oceny wp³ywu promieniowania X, nonylfenolu oraz skojarzonego
dzia³ania obu czynników na indukcjê mikroj¹der w retikulocytach krwi obwodowej i szpiku kostnego oraz w erytrocytach polichromatycznych szpiku kostnego
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WSTÊP
Rozwój cywilizacyjny obok postêpu technicznego i podniesienia standardu ¿ycia ludnoci nieuchronnie wi¹¿e siê z zanieczyszczeniem rodowiska, które wywiera ujemny wp³yw
na zdrowie populacji ludzkiej. Wspó³czesny cz³owiek nieustannie eksponowany jest na ró¿norakie czynniki fizyczne i chemiczne wystêpuj¹ce w rodowisku.
Do czynników fizycznych wystêpuj¹cych w rodowisku cz³owieka nale¿y m.in. promieniowanie jonizuj¹ce. ród³em tego promieniowania s¹ naturalne radionuklidy oraz promieniowanie kosmiczne. Ponadto, promieniowanie jonizuj¹ce znajduje szerokie zastosowanie
w wielu dziedzinach ¿ycia cz³owieka, takich jak przemys³, medycyna, czy nauka. Skutki
biologiczne promieniowania zale¿ne s¹ od wielu czynników, m.in. od wielkoci poch³oniêtej dawki, od jej mocy, a tak¿e od wra¿liwoci tkanek. Uk³ad krwiotwórczy, a w szczególnoci szpik kostny nale¿¹ do najwra¿liwszych tkanek.
W badaniach nad okreleniem skutków jego dzia³ania na organizmy ¿ywe, g³ówny nacisk po³o¿ono na opisanie efektów stosowania du¿ych dawek. Skutki te opisano m.in.
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w takich publikacjach jak UNSCEAR i BEIR. W ostatnich latach tak¿e wiêcej uwagi zaczêto powiêcaæ skutkom dzia³ania ma³ych dawek [12, 19, 31, 37].
Sporód zwi¹zków chemicznych, które najczêciej wystêpuj¹ w otoczeniu cz³owieka na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zwi¹zki o aktywnoci estrogennej (ang. endocrine disruptors).
Mog¹ wp³ywaæ one w ró¿norodny sposób na zdrowie cz³owieka. Powoduj¹ m.in. wystêpowanie nowotworów i zmian patologicznych w obrêbie uk³adu rozrodczego oraz wp³ywaj¹
na pogorszenie p³odnoci wskutek zmniejszonej produkcji nasienia [30]. Do grupy tych
zwi¹zków nale¿y m.in. nonylfenol (NL), którego roczna wiatowa produkcja wynosi
650 000 ton. Obecny jest on w produktach powszechnie wystêpuj¹cych w otoczeniu cz³owieka, takich jak detergenty, rodki dezynfekuj¹ce, artyku³y gospodarstwa domowego, zabawki, farby, pestycydy, rodki owadobójcze, folie i inne wyroby z PCV [18, 21, 28, 39].
Nonylfenol mo¿e zanieczyszczaæ wodê przep³ywaj¹c¹ plastikowymi rurami [27]. Uwalnia
siê z probówek polistyrenowych u¿ywanych w rutynowej praktyce laboratoryjnej, co mo¿e
prowadziæ do zafa³szowania wyników testów diagnostycznych. Ponadto mo¿e byæ wy³ugowywany z pojemników u¿ywanych podczas obróbki produktów spo¿ywczych i u¿ywanych
do pakowania ¿ywnoci [27, 36].
Celem przeprowadzonych badañ by³o okrelenie wp³ywu promieniowania X i nonylfenolu oraz skojarzonego dzia³ania obu czynników na indukcjê mikroj¹der w retikulocytach
krwi obwodowej i szpiku kostnego oraz w erytrocytach polichromatycznych szpiku kostnego myszy.
MATERIA£ I METODY
Badania przeprowadzono na 8-tygodniowych myszach niewsobnego szczepu Pzh:SFIS. Zwierzêta przebywa³y w pomieszczeniu o sta³ej temperaturze i wilgotnoci, z automatycznie regulowanym dobowym cyklem wietlnym (12 godzin ciemnoci/12 godzin wiat³a). Przez okres 2 tygodni,
5 razy w tygodniu, samce napromieniano na ca³e cia³o lub/i podawano im dootrzewnowo nonylfenol
rozprowadzony w oleju s³onecznikowym. Równoczenie prowadzono dwie grupy kontrolne, sporód których jedna grupa otrzymywa³a olej s³onecznikowy i nie by³a poddawana napromienieniu,
za drugiej ani nie podawano oleju, ani nie napromieniano. Pierwsza z tych grup stanowi³a kontrolê
dla myszy eksponowanych na nonylfenol, za druga  na promieniowanie jonizuj¹ce.
Jako ród³o promieniowania jonizuj¹cego pos³u¿y³ terapeutyczny aparat rentgenowski Medicor
THX-250, pracuj¹cy w nastêpuj¹cych warunkach: 170 kV, 20 mA, filtracja dodatkowa 0,5 mm Cu,
warstwa po³ówkowa 0,8 mm Cu, moc dawki 0,20 Gy/min. Zastosowano nastêpuj¹ce dawki: 0,05 Gy,
0,10 Gy i 0,20 Gy promieniowania X oraz 25 mg/kg, 50 mg/kg i 100 mg/kg masy cia³a (mc) nonylfenolu (NL). W dowiadczeniu dotycz¹cym skojarzonego dzia³ania zastosowano dawki 0,05 Gy +
25 mg/kg mc NL oraz 0,10 Gy + 50 mg/kg mc NL. W tym przypadku nonylfenol podawano bezporednio po napromienieniu myszy.
Oceny indukcji mikroj¹der w retikulocytach krwi obwodowej i szpiku kostnego dokonano wed³ug procedury Hayashi i wsp. [22], natomiast indukcjê mikroj¹der w erytrocytach polichromatycznych zbadano metod¹ Schmida [33]. Krew obwodow¹ pobierano po up³ywie 1 tygodnia od rozpoczêcia dowiadczenia oraz 24 h po jego zakoñczeniu, za szpik kostny po zakoñczeniu ekspozycji.
W tym celu z ¿y³y ogonowej myszy pobierano 10 ml krwi, któr¹ nanoszono na szkie³ka mikroskopowe pokryte wodnym roztworem oran¿u akrydyny. Szpik kostny pozyskiwano poprzez wypreparowanie koci udowej i przep³ukanie kana³u szpikowego surowic¹ p³odow¹ cielêc¹. 25 ml zawiesiny szpiku kostnego w surowicy nanoszono na szkie³ka mikroskopowe równie¿ pokryte wodnym roztworem
oran¿u akrydyny. Czêstoæ wystêpowania mikroj¹der w retikulocytach krwi i szpiku kostnego analizowano pod mikroskopem fluorescencyjnym, zliczaj¹c 1000 retikulocytów z ka¿dej myszy. Resztê
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zawiesiny szpiku kostnego odwirowywano i po usuniêciu nadmiaru supernatantu, wykonywano rozmazy na szkie³kach mikroskopowych, które nastêpnie wybarwiano barwnikami May-Grunwalda i
Giemsy. Czêstoæ wystêpowania mikroj¹der w erytrocytach polichromatycznych szpiku kostnego
oceniano pod mikroskopem wietlnym, analizuj¹c 2000 komórek/mysz. Stosunek erytrocytów polichromatycznych do normochromatycznych okrelano zliczaj¹c 500 komórek obu typów z ka¿dej
myszy.
Analizy statystycznej dokonano przy zastosowaniu testu t-Studenta. Wyniki uzyskane z ka¿dej
grupy dowiadczalnej porównano z kontrolnymi.

WYNIKI
W tabeli I przedstawiono wyniki testu mikroj¹drowego w erytrocytach polichromatycznych oraz w retikulocytach krwi obwodowej i szpiku kostnego myszy eksponowanych na
promieniowanie X. Najsilniejsza stymulacja indukcji mikroj¹der w retikulocytach nast¹pi³a po ekspozycji na dawkê 0,20 Gy, s³absza po 0,10 Gy, za najs³absza po 0,05 Gy. W krwi
obwodowej 1-tygodniowej ekspozycja na promieniowanie X w dawce 0,20 Gy spowodoTa b e l a I .

Indukcja mikroj¹der w w erytrocytach polichromatycznych oraz w retikulocytach
krwi obwodowej i szpiku kostnego myszy eksponowanych na promieniowanie X
Induction of micronuclei in polychromatic erythrocytes and in peripheral blood and
bone marrow reticulocytes of mouse after exposure to X-rays
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wa³a blisko 16-krotny wzrost iloci mikroj¹der w stosunku do kontroli, podczas gdy
w dawkach 0,10 Gy i 0,05 Gy odpowiednio: 8- i 2-krotny wzrost. Natomiast po up³ywie
2 tygodni, efekt by³ nadal wyrany, aczkolwiek s³abszy, poniewa¿ po zastosowaniu dawki
najwy¿szej zanotowano 13-krotne zwiêkszenie iloci mikroj¹der, a w przypadku redniej
dawki wzrost ten by³ 7,5-krotny. Jedynie po zastosowaniu dawki najni¿szej stwierdzono
efekt 3-krotnego wzrostu, a zatem wy¿szy ni¿ po up³ywie 1 tygodnia ekspozycji.
W szpiku kostnym sytuacja przedstawia³a siê podobnie jak w przypadku krwi obwodowej, mianowicie odnotowano liniowy wzrost liczby mikroj¹der w retikulocytach pod wp³ywem zastosowanych dawek promieniowania X. Czynnik ten w dawce 0,20 Gy ponownie
wykaza³ najsilniejszy efekt stymuluj¹cy, powoduj¹c ponad 14-krotny przyrost czêstoci
wystêpowania mikroj¹der w odniesieniu do kontroli i 2-krotny w zestawieniu z dawk¹
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0,10 Gy. Pod wp³ywem promieniowania X w dawkach ni¿szych: 0,10 Gy i 0,05 Gy równie¿
nastêpowa³o zwiêkszenie indukcji mikroj¹der, jednak by³o ono stosunkowo mniejsze
(7- i blisko 4,5-krotne w odniesieniu do grupy kontrolnej).
Dwutygodniowa ekspozycja myszy na promieniowanie X, nonylfenol oraz skojarzenie
obu czynników nie spowodowa³a istotnych zmian w stosunku erytrocytów normochromatycznych do polichromatycznych szpiku kostnego. Stosunek ten we wszystkich grupach
dowiadczalnych i kontrolnych by³ bliski 1:1. Nie stwierdzono zatem efektu cytotoksycznego.
Analizuj¹c wp³yw promieniowania X na czêstoæ wystêpowania mikroj¹der w erytrocytach polichromatycznych, nie zaobserwowano zale¿noci efektu od dawki. Liczba mikroj¹der przy zastosowaniu dawki 0,10 Gy wzros³a o najmniejsz¹ wartoæ (tylko o 54%), podczas gdy po napromienieniu dawk¹ 0,05 Gy  a¿ o 115%, a dawk¹ 0,20 Gy  o 222%
w odniesieniu do osobników kontrolnych.
Wyniki dotycz¹ce wp³ywu nonylfenolu na indukcjê mikroj¹der przedstawiono w tabeli
II. Stwierdzono, ¿e nonylfenol powodowa³ zwiêkszenie liczby mikroj¹der w retikulocytach
Ta b e l a I I .

Indukcja mikroj¹der w w erytrocytach polichromatycznych oraz w retikulocytach
krwi obwodowej i szpiku kostnego myszy eksponowanych na nonylfenol
Induction of micronuclei in polychromatic erythrocytes and in peripheral blood and
bone marrow reticulocytes of mouse after nonylphenol treatment
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krwi obwodowej i szpiku kostnego, przy czym liczba ta zwiêksza³a siê wraz ze wzrostem
dawki. Najwy¿sze wartoci zanotowano u myszy otrzymuj¹cych dawkê najwy¿sz¹,
100 mg/kg mc NL. W przypadku krwi obwodowej po 1 tygodniu trwania eksperymentu
liczba mikroj¹der wzros³a do 332%, po 2 tygodniach  do 131%, za w szpiku kostnym
zanotowano 117-procentowy wzrost w odniesieniu do zwierz¹t kontrolnych (100%). Nonylfenol w ni¿szych dawkach (50 mg/kg NL i 25 mg/kg NL) indukowa³ powstawanie mikroj¹der ze stosunkowo mniejsz¹ czêstoci¹.
Nonylfenol indukowa³ równie¿ powstawanie mikroj¹der w erytrocytach polichromatycznych. Stwierdzono, ¿e by³o ich od 80 do 146% wiêcej ni¿ w grupie kontrolnej, przy czym
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dawka 100 mg/kg NL okaza³a siê silniejszym stymulatorem od dawek 50 mg/kg mc NL i 25
mg/kg mc NL.
W tabeli III zestawiono rezultaty testu mikroj¹drowego w erytrocytach polichromatycznych i w retikulocytach w nastêpstwie skojarzonego dzia³ania promieniowania X i nonylfenolu. Zastosowanie skojarzeñ obu czynników równie¿ wp³ywa³o stymuluj¹co na tworzenie
siê mikroj¹der w retikulocytach krwi obwodowej oraz szpiku kostnego.
Ta b e l a I I I . Indukcja mikroj¹der w w erytrocytach polichromatycznych oraz w retikulocytach
krwi obwodowej i szpiku kostnego myszy eksponowanych na skojarzone dzia³anie
promieniowania X i nonylfenolu
Induction of micronuclei in polychromatic erythrocytes and in peripheral blood and
bone marrow reticulocytes of mouse after combined treatment to X-rays and
nonylphenol
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**p < 0,01; ***p < 0,001  ró¿nice statystycznie istotne w stosunku do kontroli w tecie t-Studenta

W krwi obwodowej skojarzenie obu czynników w dawkach 0,10 Gy + 50 mg/kg mc NL
wykazywa³o wy¿sz¹ aktywnoæ stymuluj¹c¹ ni¿ w dawkach 0,05 Gy + 25 mg/kg mc NL. Po
równoczesnym zastosowaniu obu czynników w wiêkszych dawkach liczba mikroj¹der po
up³ywie 1 tygodnia ekspozycji wzros³a 5,4-krotnie w stosunku do wartoci obserwowanych
u myszy kontrolnych, natomiast po skojarzonej ekspozycji na mniejsze dawki, wzrost ten
by³ 3,3-krotny. Bardzo podobnie przedstawia³a siê sytuacja po 2 tygodniach dowiadczenia, gdy zanotowano odpowiednio 4,4- oraz 3-krotne zwiêkszenie czêstoci wystêpowania
mikroj¹der. W przypadku zastosowania mniejszych dawek, dzia³anie skojarzone prowadzi³o do indukcji mikroj¹der z wiêksz¹ czêstoci¹ ni¿ po dzia³aniu ka¿dego z czynników oddzielnie. Natomiast po zastosowaniu wiêkszych dawek efekt skojarzonego dzia³ania by³
mniejszy ni¿ po zastosowaniu samego promieniowania, ale wiêkszy ni¿ po podaniu samego
nonylfenolu.
W retikulocytach szpiku kostnego po skojarzonym dzia³aniu promieniowania X i nonylfenolu w mniejszych dawkach tj. 0,05 Gy + 25 mg/kg mc NL zaobserwowano 3-krotnie
wy¿sz¹ czêstoæ indukcji mikroj¹der w porównaniu z efektem skojarzonego dzia³ania obu
czynników w wiêkszych dawkach (0,10 Gy + 50 mg/kg mc NL) oraz 4-krotnie wy¿sz¹
czêstoæ indukcji mikroj¹der w stosunku do wyników uzyskanych dla myszy kontrolnych.
Znamienne jest jednak, ¿e skojarzenie promieniowania X i nonylfenolu w dawkach 0,10 Gy
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+ 50 mg/kg mc NL powodowa³o mniejszy przyrost czêstoci wystêpowania mikroj¹der
w retikulocytach szpiku kostnego, ni¿ dzia³anie samego promieniowania w dawce 0,10 Gy,
ale wiêkszy ni¿ podanie samego nonylfenolu w dawce 50 mg/kg mc NL. Z kolei równoczesna ekspozycja na dawki ni¿sze (0,05 Gy + 25 mg/kg mc NL) prowadzi³a do powstawania
wiêkszej liczby mikroj¹der, ni¿ w przypadku oddzielnego zastosowania ka¿dego z czynników.
Skojarzone dzia³anie obu czynników powodowa³o wzrost czêstoci wystêpowania mikroj¹der w erytrocytach polichromatycznych zarówno w porównaniu do kontroli, jak i efektów wywo³anych przez samo promieniowanie X oraz sam nonylfenol. Czêstoæ indukcji
mikroj¹der po zastosowaniu obu czynników w dawkach 0,10 Gy + 50 mg/kg mc NL by³a
znacznie wy¿sza ni¿ po ekspozycji na dawki 0,05 Gy + 25 mg/kg mc NL. Ponadto efekt
skojarzonego dzia³ania obu czynników przewy¿sza³ efekty ich dzia³ania przy oddzielnym
zastosowaniu.
DYSKUSJA
Dotychczas nie publikowano wyników badañ traktuj¹cych o skojarzonym dzia³aniu promieniowania jonizuj¹cego ze zwi¹zkami o aktywnoci hormonalnej. W pimiennictwie jest
niewiele danych na temat wp³ywu zwi¹zków wykazuj¹cych aktywnoæ estrogenn¹ na komórki somatyczne. Na podstawie dostêpnych publikacji dotycz¹cych indukcji mikroj¹der
i aberracji chromosomowych nie mo¿na jednoznacznie okreliæ czy estrogeny i zwi¹zki
estrogenopodobne wykazuj¹ aktywnoæ mutagenn¹ w stosunku do komórek somatycznych.
W dostêpnym pimiennictwie niektórzy autorzy donosz¹ o stymuluj¹cym dzia³aniu tych
zwi¹zków na powstawanie mikroj¹der, podczas gdy inni nie obserwowali takiego efektu.
Po zastosowaniu dietylstilbestrolu Fauth i wsp. [17] stwierdzili zwiêkszon¹ czêstoæ wystêpowania mikroj¹der i aberracji chromosomowych w limfocytach krwi ludzkiej. Natomiast w badaniach na zwierzêtach laboratoryjnych, którym podawano pochodne dietylstilbestrolu nie wykazano indukcji mikroj¹der ani w erytrocytach polichromatycznych szpiku
kostnego doros³ych myszy ani w w¹trobie p³odów [8, 23]. Dowiadczenia z zastosowaniem
ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) wykaza³y, ¿e zwi¹zek ten tak¿e nie wywo³ywa³ wzrostu
czêstoci wystêpowania mikroj¹der w komórkach somatycznych myszy [6,16]. Z kolei
Hundal i wsp. [25] potwierdzili wp³yw zwi¹zków estrogennych (acetylen estradiolu, cyklotriol, cyklodiol) na indukcjê aberracji chromosomowych i wymianê chromatyd siostrzanych w limfocytach ludzkich oraz na powstawanie mikroj¹der i wymianê chromatyd siostrzanych u myszy. Dhillon i Dhillon [11] wykazali, ¿e estradiol powodowa³ istotny wzrost
czêstoci wystêpowania mikroj¹der w erytrocytach polichromatycznych i wymianê chromatyd siostrzanych u myszy, podczas gdy wyniki innych badañ wiadcz¹ ¿e zwi¹zek ten nie
indukuje powstawania mikroj¹der w komórkach szpiku myszy i szczurów [5, 34].
Wyniki w³asne zaprezentowane w niniejszej pracy wskazuj¹ na wyranie stymuluj¹cy
wp³yw nonylfenolu na indukcjê mikroj¹der w retikulocytach krwi obwodowej i szpiku kostnego, jak i w erytrocytach polichromatycznych szpiku kostnego, przy czym obserwowano
tendencjê dynamicznego ich wzrostu, który nastêpowa³ wprost proporcjonalnie do zastosowanej dawki.
Dane literaturowe dostarczaj¹ znikomych informacji na temat indukcji mikroj¹der przez
sam nonylfenol, w ograniczonej mierze donosz¹ te¿ o dzia³aniu zwi¹zków o podobnej bu-
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dowie chemicznej. Badania przeprowadzone przez Grisolia i wsp. [20] potwierdzi³y toksyczny wp³yw nonylfenolu na myszy, aczkolwiek nie powodowa³ on zwiêkszenia czêstoci
powstawania mikroj¹der w erytrocytach polichromatycznych szpiku po zastosowaniu maksymalnej dawki tolerowanej (57,27 mg/kg). Bisfenol A indukowa³ powstawanie mikroj¹der
w kulturach komórek V79 chomika chiñskiego [32]. Podobny efekt otrzymano po doustnym i dootrzewnowym podaniu myszom fenolu w toksycznej dawce 265 mg/kg. W obydwu
przypadkach nast¹pi³ wzrost czêstoci wystêpowania mikroj¹der w erytrocytach polichromatycznych szpiku, przy czym po up³ywie 24h od momentu zakoñczenia ekspozycji, droga
doustna wywo³a³a s³abszy, ale d³u¿ej utrzymuj¹cy siê efekt, podczas gdy droga dootrzewnowa prowadzi³a do wiêkszej indukcji mikroj¹der, ale ich poziom szybko spada³ [9].
Z kolei nonoksynole i estry nonylofenolooksyetylowe nie powodowa³y powstawania mikroj¹der w erytrocytach szpiku kostnego u myszy w nastêpstwie dootrzewnowej iniekcji
[40].
Liczne badania dotycz¹ce wp³ywu promieniowania X na indukcjê mikroj¹der u zwierz¹t
laboratoryjnych da³y podobne rezultaty do zaprezentowanych wyników w³asnych. Obecnoæ mikroj¹der w komórkach krwi i szpiku obserwowano zarówno po jednorazowej ekspozycji na ma³e dawki [1,2,13,26,38], jak i w przypadku kilkutygodniowego nara¿enia [15].
W wiêkszoci badañ wraz ze wzrostem dawki, ros³a iloæ mikroj¹der. Znamienne jest jednak, ¿e iloæ mikroj¹der nie zawsze wzrasta³a w czasie trwania eksperymentów. Porównanie przedstawionych badañ z wynikami uzyskanymi wczeniej w Zak³adzie Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii Pañstwowego Zak³adu Higieny [15] wykaza³o, ¿e dwutygodniowe nara¿enie myszy na te same dawki promieniowania X powoduje wiêkszy przyrost
mikroj¹der w erytrocytach szpiku kostnego ni¿ subchroniczna omiotygodniowa ekspozycja.
Brak publikacji dotycz¹cych skojarzonego dzia³ania promieniowania X i nonylfenolu na
indukcjê mikroj¹der w krwi i w szpiku myszy nie pozwala na porównanie wyników w³asnych z innymi. Z pimiennictwa znane s¹ zarówno przyk³ady zwiêkszenia efektu mutagennego po skojarzonym dzia³aniu dwóch czynników [7, 13, 14], jak i w³aciwoci niektórych
zwi¹zków chemicznych pozwalaj¹ce na zmniejszenie indukcji mikroj¹der przez inny zwi¹zek chemiczny [3, 10, 24, 29]. Badania w³asne wykaza³y stymuluj¹ce dzia³anie równoczesnego zastosowania promieniowania X i nonylfenolu w mniejszych dawkach na tworzenie
siê mikroj¹der. Natomiast skojarzone dzia³anie obu czynników w wy¿szych dawkach wskazuje na ochronne w³aciwoci nonylfenolu w stosunku do mutagennego dzia³ania promieniowania X.
Zmniejszenie czêstoci indukcji mikroj¹der po 2-tygodniowym skojarzonym dzia³aniu
0,10 Gy + 50 mg/kg mc NL dziennie o oko³o 25% w retikulocytach krwi obwodowej
i o oko³o 75% w retikulocytach szpiku kostnego w stosunku do efektu dzia³ania samego
promieniowania X wydaje siê byæ nieprzypadkowe. Podobne zjawisko obserwowano po
skojarzonym dzia³aniu flawonoidów i mutagenów wystêpuj¹cych w ¿ywnoci. Flawonoidy
w ma³ych dawkach zwiêksza³y uszkodzenia DNA indukowane in vitro w limfocytach krwi
obwodowej ludzi, podczas gdy po zastosowaniu du¿ych dawek obserwowano efekt ochronny [4]. Nale¿¹ca do izoflawonoidów genisteina w ma³ych dawkach zmniejsza³a uszkodzenia DNA indukowane w limfocytach ludzkich przez nadtlenek wodoru, podczas gdy w du¿ych dawkach powodowa³a zwiêkszenie uszkodzeñ [35].
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WNIOSKI
1. Dwutygodniowa ekspozycja myszy na promieniowanie X, nonylfenol oraz na skojarzone dzia³anie ma³ych dawek obu czynników indukuje powstawanie mikroj¹der w retikulocytach krwi obwodowej i szpiku kostnego.
2. Skojarzenie obu czynników w wiêkszych dawkach powoduje zmniejszenie czêstoci
wystêpowania mikroj¹der indukowanych w retikulocytach w porównaniu z zastosowaniem
samego promieniowania X.
3. Promieniowanie X, nonylfenol i skojarzenie promieniowania X z nonylfenolem stymuluj¹ czêstoæ wystêpowania mikroj¹der w erytrocytach polichromatycznych szpiku kostnego.
U. Czajka, M. M. Dobrzyñska
INDUCTION OF MICRONUCLEI IN SOMATIC CELLS OF MICE EXPOSED
TO X-RAYS OR NONYLPHENOL AND TO A COMBINATION
OF BOTH AGENTS
Summary
The effects of X-rays, nonylphenol (NL) and combination of both agents on the induction of
micronuclei in mouse somatic cells were investigated. Pzh: SFIS mice were exposed during 2 weeks,
5 days per week to X-rays (doses: 0.05 Gy, 0.10 Gy,0.20 Gy), nonylphenol (doses: 25 mg/kg bw NL,
50 mg/kg bw NL, 100 mg/kg bw NL) and to a combination of X-rays and nonylphenol (doses: 0.05
Gy + 25 mg/kg bw NL, 0.10 Gy + 50 mg/kg bw NL). Samples from peripheral blood were taken
1 week after the start of exposure and 24 h after the end of exposure, whereas samples from bone
marrow were taken 24 h after the end of exposure.
Results obtained show that ionizing radiation, nonylphenol and combination of X-rays-NL in low
doses induced micronuclei in peripheral blood and bone marrow reticulocytes. In contrast combined
exposure to higher doses of both agents caused reduction frequency of micronuclei in the comparison to effects of X-rays acting alone. In bone marrow polychromatic erythrocytes the induction of
micronuclei was enhanced after combined exposure to both agents in lower and higher doses.
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