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Rye. 1. Wpływ nuarimolu na częstość występowania mikrojąder indukowanych przez NDMA
w erytrocytach polichromatycznych szpiku kostnego (PCE) myszy: a) po 24 godzinach;
b) po 48 godzinach
Effect of nuarimol on incidence of micronucleated polychromatic erythrocytes induced
by NDM A in bone marrow cells of mice: a) after 24 h; b) after 48 h
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ус. 2. Cytotoksyczne działanie NDM A na komórki szpiku kostnego, po uprzednim ich nara
żeniu na nuarimol lub Aroclor 1254: a) po 24 godz.; b) po 48 godz
Cytotoxic effect of NDMA on bone marrow cells, after exposure on nuarimol or Aroclor
1254: a) after 24 h; b) after 48 h
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Tabela

I.

Wpływ nuarimolu na częstość występowania mikrojąder indukowanych przez
NDM A w erytrocytach krwi obwodowej myszy
The influence of nuarimol on the micronuclei frequency induced by NDMA
in mice peripheral blood erythrocytes
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Tabela

II.

Wpływ nuarimolu na częstość występowania mikrojąder indukowanych przez
2-AAF w erytrocytach krwi obwodowej myszy
The influence of nuarimol on the micronuclei frequency induced by 2-AAF in
mice peripheral blood erythrocytes

* P < 0,01
** P < 0,001
(a) - MNNCE (erytrocyty normochromatyczne z mikrojądrami); NCE (erytrocyty normochromatyczne)
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A roclor 1254 jest m ieszaniną polichlorowanych bifenyli, będących induktoram i zarówno
izoenzym ów związanych z cytochrom em P-4502B (typ fenobarbitalu) jak i P -4501A
(typ 3-m etylocholantrenu) [12, 29]. N uarim ol natom iast należy do induktorów typu
fenobarbitalu oddziaływ ując wyłącznie na aktywność m onooksygenaz związanych z cy
tochrom em P-4502B.
U zyskane wyniki p ośrednio m ogą sugerować, że narażenie myszy na nuarim ol nie
w pływało na w zrost poziom u klastogennych m etabolitów zarów no N -nitrozodim etyloam iny jak i 2-acetyloam inofluorenu.
WNIOSKI
1. N -nitrozodim etyloam ina i 2-acetyloam inofluoren posiadają w łaściw ości klastogenne.
2. K lastogenne działanie N D M A i 2-A A F nie ulega w zm ożeniu pod wpływem
nuarim olu.
3. W cześniejsze narażenie na A roclor 1254 pow oduje istotny w zrost klastogennej
aktywności N D M A .
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THE EFFECT OF NUARIMOL ON MUTAGENIC ACTIVITY OF
N-NITROSODIMETHYLAMINE AND 2-ACETYLAMINOFLUORENE IN MICE
ERYTHROCYTES
Summary
Nuarimol, the structural analogue of DDT, similarly to other polychlorinated aromatic
hydrocarbons, induces monoxygenase activity. N-nitrosodimethylamine (NDM A) and 2-acetylaminofluorene (2-AAF) belong to chemical compounds exhibiting strong mutagenic and carci
nogenic properties followed the metabolic activation. Genotoxic activity of promutagens, inclu
ding NDM A and 2-AAF depends on the activity of monoxygenase enzymes. The study aimed
at clarification of the effect of nuarimol on the mutagenic activity of NDMA and 2-AAF in in
vivo micronucleus test. The experiments were performed on Swiss mice, which were exposed to
nuarimol or Aroclor 1254 (as the positive control) followed by the exposure to NDM A or
2-AAF. The micronuclei were counted in the bone marrow polychromatic erythrocytes and in
the erythrocytes of the peripheral blood. The results show thad NDM A as well as 2-AAF induce
failures in the genetic material in the bone marrow cells. Nuarimol given to the mice before
the exposure to NDMA or 2-AAF did not cause changes in the micronuclei frequency. However,
the prior intoxication by Aroclor 1254 resulted in the increase of the number of erythrocytes
with micronuclei induced by NDMA in bone marrow and peripheral blood. This effect has not
been observed in the mice intoxicated by 2-AAF prior to Aroclor 1254.
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