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MATERIAŁ I METODY
Badania prowadzone były na 7-9 tygodniowych samcach myszy szczepu Pzh SFis pocho
dzących z centralnej zwierzętarni PZH. Zwierzęta - po 5 samców w każdej grupie - napromie
niane były na całe ciało. Źródłem promieniowania jonizującego był terapeutyczny aparat rent
genowski Medicor THX-250 pracujący w następujących warunkach: 170 kV, 20 mA, filtracja
dodatkowa 0,5 mm Cu, warstwa połówkowa 0,8 mm Cu, moc dawki 0,40 Gy/min. Na podstawie
badań własnych i innych autorów, przyjęto hipotezę, że małe dawki promieniowania X, tj. 2,5
cGy i 5 cGy mogą indukować popromienną odpowiedź adaptacyjną. Hipotezę tę poddano
weryfikacji w szeregu kolejnych doświadczeniach.
Zastosowano następujący układ dawek:
doświadczenie A: 2,5 cGy, 5 cGy, 50 cGy i 1 Gy,
doświadczenie B: 2,5 cGy + 50 cGy, 5 cGy + 50 cGy, 2,5 cGy + 100 cGy, 5 cGy + 100 cGy,
doświadczenie C: taki sam układ dawek jak w doświadczeniu B.
W każdym wyżej wymienionym układzie dawek (B i C) pierwsza dawka - to dawka adapta
cyjna, druga - to dawka wyzwalająca. W doświadczeniu В zwierzęta napromieniowano dawką
wyzwalającą po 2 godzinach od dawki adaptacyjnej. W doświadczeniu С - po 4 godzinach od
dawki adaptacyjnej. Badania prowadzone były w następujących punktach czasowych: 0, 24, 48
i 72 godziny od napromieniowania dawką wyzwalającą. O - oznacza grupę kontrolną. W każdym
punkcie czasowym liczono mikrojądra (Mn) w 1000 retikulocytach (RETs) dla każdego z 5
samców.
W doświadczeniach zastosowano test mikrojądrowy w retikulocytach krwi obwodowej myszy
zgodnie z procedurą podaną przez Hayashi i wsp. [5]. Sposób przygotowania preparatów z krwi
obwodowej myszy oraz przyjęte kryteria wykorzystania do mikroskopowej oceny obserwowanych
zmian cytogenetycznych (Mn) przedstawiono szczegółowo w publikacji własnej [7]. Otrzymane
wyniki poddano analizie statystycznej i zastosowano test chi-kwadrat.
OMÓWIENIE WYNIKÓW
W tabeli I przedstaw iono wyniki dośw iadczeń А, В, C. D la każdego układu dawek
w każdym punkcie czasowym podana jest sum a liczby m ikrojąder dla 5 samców, liczona
w 1000 retikulocytach dla każdego samca.
L itera „O ” oznacza liczbę m ikrojąder zliczanych w układzie doświadczeń В i C.
L itera „S” oznacza spodziew aną liczbę m ikrojąder tzn. liczbę m ikrojąder po dawce
adaptacyjnej d o d an ą do liczby m ikrojąder po dawce wyzwalającej 50 cGy lub 100 cGy
m inus liczba m ikrojąder zliczonych w kontroli (dośw iadczenie A ). O trzym ane wartości
„O ” i „S” p o d d an e zostały analizie statystycznej w teście chi-kw adrat. Otrzym ane
wyniki wykazują istotną statystycznie różnicę (p<0,05; p < 0,01) pom iędzy obserwowaną
a spodziew aną częścią występowania m ikrojąder w retikulocytach. W doświadczeniu В
zw ierzęta daw kę w yzw alającą otrzym ały p o 2 godzinach od dawki adaptacyjnej,
w dośw iadczeniu С po 4 godzinach. Zjawisko poprom iennej odpow iedzi adaptacyjnej
stw ierdzono zarów no w dośw iadczeniu В ja k i С we wszystkich punktach czasowych
[8]. Aby sprawdzić, w którym układzie dawek i w którym punkcie czasowym następuje
największe zaham ow anie występowania m ikrojąder w retikulocytach, z różnicy pom ię
dzy obserw ow aną, a spodziew aną częstością w ystępowania m ikrojąder, obliczono pro
cent zaham ow ania pojaw iania się m ikrojąder, czyli wielkość adaptacji pod an ą w pro
centach (tab ela II).
Przy zastosow aniu dawki 5,0 cGy jako dawki adaptacyjnej we wszystkich układach
daw ek w dośw iadczeniu В i С obserw ow ano wyższy stopień zaham ow ania występowa-
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Tabela

Popromienna odpowiedź adaptacyjna u myszy
I.
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Indukcja popromiennej odpowiedzi adaptacyjnej w retikulocytach (RETs) krwi
obwodowej myszy (test mikrojądrowy)

The induction of an radiation adaptive response in mice peripheral blood
reticulocytes (RETs). Micronucleus test
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II.

Nr 3

Procent zahamowania częstości występowania mikrojąder w retikulocytach krwi
obwodowej myszy (MnRETs)
Percentage inhibitions of frequency appearance of micronucleus in mice pe
ripheral blood reticulocytes (MnRETs)

Rye. 1. Procentowy współczynnik zahamowania częstości występowania mikrojąder w retikulocytach krwi obwodowej myszy.
Percentage inhibition factor of frequency appearance of micronucleus in mice periph
eral blood reticulocytes
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