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Streszczenie
Substancje mutagenne i kancerogenne sà stosunkowo
powszechne w Êrodowisku, a tym samym zagra˝ajà zdrowiu ludzi. Teren o wysokim stopniu uprzemys∏owienia,
jakim jest obszar województwa Êlàskiego jest szczególnie
zanieczyszczony przez py∏y zawieszone emitowane przez
koksownie, gazownie, huty, zak∏ady u˝ywajàce paliwa kopalne, smo∏´ w´glowà, asfalt, a tak˝e piece w´glowe
i transport samochodowy, które mogà poÊrednio wywo∏ywaç negatywne skutki zdrowotne u ludzi.
Dla ekstraktów py∏owych zanieczyszczeƒ powietrza
przechowywanych w dimetylosulfotlenku (DMSO), pobieranych w sezonach: jesiennym i zimowym, w szeÊciu
miastach województwa Êlàskiego zbadano efekt mutagenny za pomocà krótkoterminowego bakteryjnego testu
Salmonella. Próby py∏owych zanieczyszczeƒ powietrza
by∏y pobierane na filtry z w∏ókna szklanego za pomocà
wysoko przep∏ywowego aspiratora. Ekstrakcj´ py∏owych
zanieczyszczeƒ powietrza przeprowadzono chlorkiem
metylenu.
Zastosowanie w teÊcie Salmonella standardowego
szczepu TA 98 oraz jego pochodnej YG 1041, pozwoli∏o
na wst´pne rozpoznanie zwiàzków odpowiedzialnych za

efekt mutagenny py∏ów zawieszonych w powietrzu atmosferycznym. W sezonie jesiennym zaobserwowano przewag´ mutagenów dzia∏ajàcych poÊrednio (wymagajàcych
aktywacji metabolicznej). Dla prób z sezonu zimowego
stwierdzono, i˝ za efekt mutagenny odpowiedzialne by∏y
g∏ównie zwiàzki dzia∏ajàce bezpoÊrednio (niewymagajàce
aktywacji metabolicznej).
Test Salmonella mo˝e byç wykorzystywany do badania
efektu mutagennego przechowywanych ekstraktów py∏owych zanieczyszczeƒ powietrza atmosferycznego.
S∏owa kluczowe: py∏ zawieszony, aktywnoÊç mutagenna,
liczba rewertantów, test Salmonella

Abstract
Mutagenic and carcinogenic substances are ubiquitous
in the environment and dangerous to the health of people.
Area of high level industrialization – Silesian voivodship
is particularly contaminated with suspended particulate
matter emitted by coking plants, gasworks, smelters,
plants using fossil fuels, coal pitch, asphalt as well as coal
stoves and road transport, that may indirectly contribute
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to the occurrence of negative health effects in people.
For the airborne particles extracts stored in dimethyl
sulphoxide (DMSO), collected in: autumn and winter seasons, in six Silesian cities, the mutagenic effect was examined by short-term bacterial Salmonella test. Airborne
particulate matter was collected on glass fiber filters by
high-volume samplers. Extraction of airborne particles
was carried out using methylene chloride.
Using of standard TA 98 strain and its derivative YG
1041 in Salmonella test, allowed to preliminarily identify
the compounds responsible for mutagenic effect of air-

borne particles. In the autumn season predominance of
mutagens acting indirectly (requiring metabolic activation) was observed. For arrays from winter season, it was
stated, that the compounds acting directly (not requiring
metabolic activation) were mostly responsible for the
mutagenic effect.
Test Salmonella test can be used to examine mutagenic
effect of stored airborne particles extracts.
Key words: particulate matter, mutagenic activity, number
of revertants, Salmonella test

Wst´p
Powietrze atmosferyczne jest zanieczyszczone
ró˝nymi substancjami, których iloÊç i rodzaj jest
uzale˝niony od êróde∏ emisji. Najpowa˝niejszymi
êród∏ami emisji zanieczyszczeƒ powietrza sà: koksownie, gazownie, huty, rafinerie ropy naftowej, zak∏ady wykorzystujàce paliwa kopalne, smo∏´ w´glowà, asfalt, a tak˝e fabryki chemiczne. Powa˝ny
udzia∏ w ca∏kowitej emisji majà równie˝ piece w´glowe u˝ywane w gospodarstwach domowych oraz
transport samochodowy, który stanowi coraz wi´kszy problem w zwiàzku z gwa∏townym rozwojem
komunikacji w latach 90. Na Górnym Âlàsku zosta∏
nadmiernie skoncentrowany jednorodny przemys∏,
g∏ównie kopalnie, huty i elektrownie opalane w´glem, co doprowadzi∏o do degradacji Êrodowiska na
wielkà skal´. Ten proces zosta∏ cz´Êciowo zahamowany poprzez zmniejszenie wydobycia w´gla, likwidacj´ niektórych kopalƒ, ograniczenie produkcji
hut oraz budow´ nowych zak∏adów czystej technologii (1–4).
W powietrzu atmosferycznym znajdujà si´ szczególnie niebezpieczne dla zdrowia substancje wykazujàce w∏aÊciwoÊci mutagenne i kancerogenne. Nale˝à do nich m.in. wielopierÊcieniowe w´glowodory
aromatyczne (WWA) oraz ich nitrowe (NWWA)
i aminowe pochodne. ZawartoÊç WWA w powietrzu jest uzale˝niona przede wszystkim od: wielkoÊci opadu py∏ów emitowanych przez zak∏ady przemys∏owe, sposobu ogrzewania, intensywnoÊci
transportu samochodowego, zastosowanych rozwiàzaƒ urbanistycznych u∏atwiajàcych bàdê utrudniajàcych wymian´ powietrza oraz warunków meteorologicznych i klimatycznych. Znaczàcym êród∏em WWA i ich pochodnych w powietrzu atmosferycznym sà procesy niepe∏nego spalania zwiàzków
organicznych, wysokotemperaturowych procesów
spalania i przeróbki paliw oraz reakcje chemiczne
zachodzàce w atmosferze, które odpowiadajà za
cz´Êç aktywnoÊci genotoksycznej WWA (5, 6).
Ka˝dy sk∏adnik reakcji spalania dostarcza poÊrednich produktów pirolizy, które z kolei uczestniczà
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w syntetyzowaniu WWA. Zatem, ka˝dy wysokotemperaturowy proces z udzia∏em prostych zwiàzków organicznych mo˝e byç êród∏em WWA, które
nast´pnie przedostajà si´ do ró˝nych elementów
Êrodowiska (6). W przemianach substancji zanieczyszczajàcych powietrze wa˝nà rol´ pe∏nià równie˝ reaktywne formy tlenu (RFT) powstajàce
g∏ównie w wyniku reakcji fotolizy. Powstajàce RFT,
a zw∏aszcza rodnik hydroksylowy (·OH) utleniajà
obecne w Êrodowisku substancje tj. ditlenek siarki,
ditlenek azotu, tlenek w´gla, metan (7). W atmosferze znajdujà si´ tak˝e inne zanieczyszczenia powodujàce powstawanie mutacji. Sà to jednopierÊcieniowe i dwupierÊcieniowe w´glowodory aromatyczne, w´glowodory alifatyczne, cykloalkany,
zwiàzki organiczne zawierajàce w czàsteczce atomy
tlenu, azotu, siarki, chloru oraz metali. Szczególnà
aktywnoÊcià mutagennà wyró˝niajà si´ wÊród nich
nitrowe i aminowe pochodne WWA oraz dioksyny
i furany. AktywnoÊç mutagennà i kancerogennà
wykazujà tak˝e niektóre czynniki fizyczne, np. promienie UV. Istnieje szereg zwiàzków nieorganicznych, które mogà wchodziç w reakcje z WWA.
Wi´kszoÊç zanieczyszczeƒ w atmosferze, które posiadajà w∏aÊciwoÊci genotoksyczne jest zaadsorbowana na pyle zawieszonym. Potencjalna szkodliwoÊç ró˝nych frakcji py∏u jest uzale˝niona od Êrednich wielkoÊci jej czàstek. Najbardziej niebezpieczna dla zdrowia ludzi i zwierzàt jest najdrobniejsza
frakcja py∏u (o Êrednicy czàstek mniejszej ni˝
2,5 µm, tzw. PM2,5). Frakcja ta wnika najg∏´biej
do dróg oddechowych i ostatecznie osadza si´ w p´cherzykach p∏ucnych (8).
Ze wzgl´du na zagro˝enie jakie niosà WWA, ich
zawartoÊç w poszczególnych elementach Êrodowiska podlega monitorowaniu. Wiele z nich powoduje ró˝nego rodzaju uszkodzenia materia∏u genetycznego komórki w postaci mutacji genowych i chromosomowych. Uszkodzenia w materiale genetycznym mogà prowadziç do zmian patologicznych,
mi´dzy innymi chorób nowotworowych, jak i nega-
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tywnych nast´pstw zdrowotnych u kolejnych pokoleƒ. Stwierdzono wyraênà zale˝noÊç pomi´dzy zdolnoÊcià do wywo∏ywania mutacji, a potencja∏em rakotwórczym danego czynnika (2). Warunkiem skutecznego eliminowania zagro˝eƒ zdrowotnych wywo∏anych substancjami mutagennymi i kancerogennymi jest zidentyfikowanie nara˝enia na tego typu
czynniki oraz poszukiwanie wskaêników wczesnych
skutków biologicznych.
UniwersalnoÊç materia∏u genetycznego organizmów prokariotycznych oraz eukariotycznych pozwala na badanie mutagennoÊci zwiàzków chemicznych i ich mieszanin (9). Badania mutacji genowych
prowadzi si´ wykorzystujàc bakterie, charakteryzujà si´ one bardzo prostà budowà, majà pojedynczà
okràg∏à czàsteczk´ DNA, która jest ∏atwo dost´pna
dla zwiàzków chemicznych. Te jednokomórkowe organizmy ulegajà cz´stym podzia∏om i w ciàgu kilku
godzin mo˝na uzyskaç dziesiàtki milionów organizmów (10). Bakterie Salmonella typhimurium – pa∏eczki duru mysiego – w naturze (szczepy dzikie) sà
prototrofami co oznacza, ˝e do swojego rozwoju
potrzebujà zaledwie jednego zwiàzku organicznego.
Szczepy u˝ywane w teÊcie sà zmutowane w kilku
miejscach genomu. Przede wszystkim w wyniku
mutacji w jednym z genów odpowiedzialnym za syntez´ histydyny zosta∏y one pozbawione zdolnoÊci do
syntezy tego aminokwasu, którà majà szczepy niezmutowane. Dlatego do swojego rozwoju potrzebujà dwóch zwiàzków organicznych, mi´dzy innymi
histydyny (histydyno-zale˝ne, his–) czyli sà tzw. auksotrofami. Pod wp∏ywem czynnika mutagennego
bakterie ulegajà mutacji powrotnej, która przywraca im pierwotnà zdolnoÊç do syntezy aminokwasu
i umo˝liwia wzrost na pod∏o˝u bez tego zwiàzku. Sà
one wówczas histydyno-zale˝nymi prototrofami
(his+) zdolnymi do pobierania histydyny z glukozy
i soli mineralnych zawartych w po˝ywce (2). Do wykrywania efektu mutagennego znalaz∏ zastosowanie
krótkoterminowy bakteryjny test Salmonella, opracowany w latach siedemdziesiàtych XX wieku przez
amerykaƒskiego profesora Bruca Amesa. Krótkoterminowy test umo˝liwia wykrywanie potencjalnych mutagenów i kancerogenów. Ponadto wprowadzenie wariantu z aktywacjà metabolicznà (S9) do
testu daje mo˝liwoÊç przenoszenia wyników uzyskanych w teÊcie bakteryjnym na organizmy ssaków
(1, 11–14).
Celem pracy by∏o przeprowadzenie analizy aktywnoÊci mutagennej zanieczyszczeƒ zaadsorbowanych na czàstkach py∏u zawieszonego pobranych
w sezonie jesiennym i zimowym w 6 wybranych
miastach województwa Êlàskiego przechowywanych
w temperaturze –80°C w postaci ekstraktów zawieszonych w rozpuszczalniku organicznym – dimetylosulfotlenku (DMSO).
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Materia∏y i metody
Pobór i ekstrakcja prób py∏ów zawieszonych
SpoÊród wielu miast województwa Êlàskiego wybrano 6 (Katowice, Bytom, Sosnowiec, Dàbrowa
Górnicza, Cz´stochowa, Wodzis∏aw Âlàski), w których pobrane zosta∏y próby py∏owych zanieczyszczeƒ powietrza. Czynnikami, które w znacznym
stopniu wp∏ywajà na sk∏ad pobieranego na filtry
powietrza jest temperatura, sk∏ad chemiczny oraz
miejsce poboru prób. Uwzgl´dniajàc ten fakt próby
pobrano oddzielnie w sezonie jesiennym i zimowym. Próby py∏owych zanieczyszczeƒ powietrza zosta∏y pobrane na filtry z w∏ókna szklanego za pomocà wysoko przep∏ywowych aspiratorów HVS
z cz´stotliwoÊcià 10 poborów 24-godzinnych na
miesiàc, w dwóch sezonach: jesiennym (paêdziernik–grudzieƒ) i zimowym (styczeƒ-marzec). Filtry
z materia∏em przeznaczonym do badaƒ przechowywano w zamra˝arce w temperaturze –20°C do momentu zebrania ca∏ego potrzebnego materia∏u badawczego. Po utworzeniu prób zbiorczych dla ka˝dej miejscowoÊci i sezonu przeprowadzono ekstrakcj´ prób chlorkiem metylenu w aparacie Soxhleta
przez 8 godzin w ciemnoÊci. Nast´pnie próby zag´szczano za pomocà wyparki pró˝niowej i odparowywano do sucha w atmosferze azotu. Suche ekstrakty rozpuszczano w DMSO i przechowywano
w temperaturze –80°C do czasu wykonania testu
Salmonella.
Badanie efektu mutagennego powietrza
Badania ekstraktów py∏owych zanieczyszczeƒ
powietrza pod wzgl´dem mutagennoÊci przeprowadzono przy u˝yciu krótkoterminowego testu in vitro
z wykorzystaniem szczepu Salmonella typhimurium
TA 98 i jego pochodnej YG 1041. W zale˝noÊci od
testowanego szczepu zastosowano odpowiednià obj´toÊç badanego powietrza (dla szczepu TA 98 to:
2,5 m3, 5,0 m3, 10,0 m3; natomiast dla szczepu YG
1041: 0,625 m3, 1,25 m3, 2,5 m3), w dwóch powtórzeniach i dwóch wariantach: bez (–S9) i z udzia∏em
egzogennego systemu aktywacji metabolicznej
(+S9). Test Amesa (Salmonella) przeprowadzono
zgodnie z procedurà opisanà przez Maron i Ames
(11).
Przed przystàpieniem do badaƒ efektu mutagennego ekstraktów powietrza sprawdzono równie˝
markery genetyczne szczepów testowych m.in. kontrolujàc obecnoÊç mutacji w operonie histydyny,
mutacji rfa, delecji uvrB oraz plazmidów: pKM
101 i pYG 233. Sprawdzono równie˝, poziom ich
spontanicznej rewersji oraz liczb´ rewertantów
w kontroli negatywnej oraz pozytywnej. W kontrolach pozytywnych poziom rewertantów indukowaMedycyna Środowiskowa 2007; 10 (2)
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ny jest przez mutageny diagnostyczne dzia∏ajàce
bezpoÊrednio i poÊrednio. Zastosowano mutageny
diagnostyczne o dzia∏aniu bezpoÊrednim takie jak:
4 nitrocholino-N-tlenek (NQNO) dla szczepu
TA 98 i 1-nitropiren (1NP) dla szczepu YG 1041,
oraz o dzia∏aniu poÊrednim z wykorzystaniem aktywacji metabolicznej: benzo(a)piren (B(a)P) dla
szczepu TA 98 oraz 2-aminofluoren (2-AF) dla
szczepu YG 1041. G∏ównym sk∏adnikiem egzogennego systemu aktywacji metabolicznej jest frakcja
sk∏adajàca si´ enzymów mikrosomalnych wyizolowanych z wàtroby szczura rasy Wistar. W celu
zwi´kszenia aktywnoÊci enzymatycznej przeprowadza si´ indukcj´ enzymów wàtrobowych przez dodanie indykatora, którym jest mieszanina polichlorowanych bifenyli zawartych w preparacie Aroclor
1254, który jest odpowiedzialny za indukcj´ enzymów oksydacyjnych.
Do sterylnych probówek umieszczonych w ∏aêni
wodnej wprowadzono kolejno: odpowiednià iloÊç
badanego ekstraktu powietrza rozpuszczonego
w DMSO lub mutagenu diagnostycznego, 0,1 cm3
zawiesiny bakteryjnej, 2,5 cm3 top agaru, uzupe∏nionego Êladowymi iloÊciami chlorowodorku L–histydyny i 0,5 cm3 S9-mix w wariancie z aktywacjà
metabolicznà (+S9). Mieszanina S9-mix zawiera∏a: 8
mM MgCl2, 33 mM KCl, 5 mM G-6-P, 4 mM
NADP, 100 mM buforu fosforanowego o pH=7,4
oraz S9 w iloÊci zale˝nej od st´˝enia bia∏ka (0,04
cm3 na 1 cm3 mieszaniny). ZawartoÊç probówek dok∏adnie mieszano i wylewano na powierzchni´ p∏ytki zawierajàcej agar minimalny. P∏ytki inkubowano
w temp. +37°C przez 48 godzin dla szczepu TA 98
oraz 72 godziny dla szczepu YG 1041, a nast´pnie
liczono kolonie histydyno–niezale˝nych rewertantów za pomocà automatycznego licznika kolonii.
Analiza ta polega∏a na okreÊleniu liczby rewertantów spontanicznych oraz rewertantów w kontrolach
pozytywnych i kontrolach negatywnych.
Ocen´ otrzymanych wyników do za∏o˝onego modelu liniowej zale˝noÊci dawka – odpowiedê (obj´toÊç powietrza – liczba kolonii rewertantów) przeprowadzono testem nieparametrycznym Wilcoxona,
wykorzystujàc analiz´ regresji oraz analiz´ wariancji
z za∏o˝onym poziomem istotnoÊci. Zgodnie z piÊmiennictwem przedmiotu oraz za∏o˝onym poziomem istotnoÊci uznano, ˝e efekt mutagenny dla niskich dawek ekstraktów powietrza stosowanych
w teÊcie Amesa jest w przybli˝eniu liniowy. Dla ka˝dego ekstraktu na podstawie zale˝noÊci dawka – odpowiedê, obliczono równanie ekstrapolacji wyra˝one funkcjà y = ax+b, w którym y (zmienna zale˝na)
to oczekiwana liczba rewertantów, x (zmienna niezale˝na) to badane dawki ekstraktu powietrza, a jest to
liczba rewertantów w kontroli negatywnej oraz b to
nachylenie krzywej badanej zale˝noÊci. W oparciu
Medycyna Środowiskowa 2007; 10 (2)

o parametry równania obliczono przewidywanà liczb´ kolonii rewertantów indukowanych przez 1 m3
powietrza i obliczono aktywnoÊç mutagennà (AM).
Efekt mutagenny oceniono na podstawie aktywnoÊci
mutagennej, czyli wzgl´dnej miary mutagennoÊci,
która jest ilorazem liczby netto kolonii rewertantów
do liczby kolonii w kontroli negatywnej.
Oceny efektu mutagennego ekstraktów powietrza dokonano w nast´pujàcy sposób:
1. Zbadano zale˝noÊç liniowà dawka – odpowiedê,
2. Obliczono aktywnoÊç mutagennà 1 m3 powietrza
(AM/1 m3), uwzgl´dniajàcego liczb´ rewertantów
w kontroli negatywnej, wed∏ug podanego wzoru:
AM =

LR/1 m3 – LR w kontroli negatywnej
LR w kontroli negatywnej

Zgodnie z danymi piÊmiennictwa przedmiotu
oraz w∏asnymi doÊwiadczeniami w niniejszej pracy
przyj´to nast´pujàce kryteria klasyfikacji efektu
mutagennego powietrza w przeliczeniu na 1 m3
przepuszczonego przez filtr powietrza. Zgodnie
z procedurà (Tab. I) za mutagenne uznano te próby,
które wykazywa∏y co najmniej dwukrotny wzrost
liczby rewertantów w stosunku do kontroli i wykazywa∏y liniowà zale˝noÊç dawka – odpowiedê (11).
Tabela I. Zastosowana klasyfikacja aktywnoÊci
mutagennej (AM).
Próba
nie mutagenna
s∏abo mutagenna
silnie mutagenna

WartoÊç AM
AM<1
1≤AM<2
AM≥2

Wyniki badaƒ
Wyniki analizy efektu mutagennego ekstraktów
zanieczyszczeƒ zaadsorbowanych na czàstkach py∏u
zawieszonego zwanych dalej py∏owymi zanieczyszczeniami powietrza badanych za pomocà szczepu
TA 98 przedstawiono w tabeli II, natomiast dla
szczepu YG 1041 w tabeli III. Na potrzeby dyskusji s∏u˝àcej porównaniu wyników uzyskanych w niniejszej pracy z wynikami innych badaczy, w tabelach poza wartoÊciami aktywnoÊci mutagennej,
przedstawiono równie˝ Êrednià liczb´ kolonii rewertantów netto (LR) stwierdzonà podczas analizy py∏owych zanieczyszczeƒ powietrza w wybranych
miejscowoÊciach za pomocà testu Salmonella.
W ekstraktach pobranych w sezonie jesiennym
testowanych przy u˝yciu szczepu TA 98 w wariancie bez aktywacji metabolicznej (–S9) wszystkie próby wykazywa∏y s∏abà lub silnà aktywnoÊç mutagen-
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nà. Najwy˝szà wartoÊç AM zanotowano w Wodzis∏awiu Âlàskim (AM = 4,52), natomiast najni˝sza
aktywnoÊç mutagenna zosta∏a zaobserwowana
w Cz´stochowie i Dàbrowie Górniczej (AM = 1,43).
Po zastosowaniu aktywacji metabolicznej (+S9)
w próbach zauwa˝ono wzrost aktywnoÊci mutagennej we wszystkich miastach. We wszystkich miastach stwierdzono bardzo wysoki efekt mutagenny,
przy czym najwy˝sza wartoÊç AM zosta∏a wykazana w Wodzis∏awiu Âlàskim (AM = 11,43), a najni˝sza w Cz´stochowie (AM = 4,90).

najni˝sze wartoÊci AM odnotowano w Cz´stochowie, gdzie wynosi∏a ona w zale˝noÊci od wariantu
testu: 0,77 (–S9) i 2,68 (+S9). Najwy˝sze wartoÊci
AM odnotowano w Katowicach zarówno dla prób
bez aktywacji metabolicznej (AM = 2,00), jak i z aktywacjà (AM = 4,44).
Tabela III. Wyniki aktywnoÊci mutagennej i liczby
rewertantów otrzymane dla ekstraktów py∏owych
zanieczyszczeƒ powietrza testowanych przy u˝yciu
szczepu Salmonella typhimurium YG 1041.

Tabela II. Wyniki aktywnoÊci mutagennej i liczby
rewertantów otrzymane dla ekstraktów py∏owych
zanieczyszczeƒ powietrza testowanych przy u˝yciu
szczepu Salmonella typhimurium TA 98.
AktywnoÊç mutagenna
(AM/1m3)
Sezon jesienny Sezon zimowy
(–S9) (+S9) (–S9) (+S9)
Cz´stochowa
Sosnowiec
Bytom
Dàbrowa Górnicza
Wodzis∏aw Âlàski
Katowice

1,43
1,86
4,38
1,43
4,52
3,29

4,90
5,67
9,76
5,05
11,43
8,43

0,77
0,97
1,39
1,10
0,97
2,00

2,68
2,71
3,85
3,44
3,44
4,44

Ârednia liczba rewertantów
(LR/1m3)
Sezon jesienny Sezon zimowy
(–S9) (+S9) (–S9) (+S9)
Cz´stochowa
Sosnowiec
Bytom
Dàbrowa Górnicza
Wodzis∏aw Âlàski
Katowice

51
60
112
51
116
90

124
140
225
127
260
198

50
61
74
65
67
93

125
126
165
151
151
185

(–S9) wariant bez aktywacji metabolicznej; (+S9) wariant
z aktywacjà metabolicznà

Dla ekstraktów pobranych w sezonie zimowym
zaobserwowano znacznie ni˝sze wartoÊci aktywnoÊci mutagennej badanej za pomocà szczepu TA 98,
zarówno w wariancie bez aktywacji, jak i z aktywacjà metabolicznà, w porównaniu do prób z sezonu
jesiennego. W wariancie bez aktywacji metabolicznej stwierdzono, i˝ w 3 miejscowoÊciach: Cz´stochowie, Sosnowcu i Wodzis∏awiu, próby pobrane
w sezonie zimowym nie wykaza∏y w∏aÊciwoÊci mutagennych badanych szczepem TA 98. Natomiast
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AktywnoÊç mutagenna
(AM/1m3)
Sezon jesienny Sezon zimowy
(–S9) (+S9) (–S9) (+S9)
Cz´stochowa
Sosnowiec
Bytom
Dàbrowa Górnicza
Wodzis∏aw Âlàski
Katowice

8,75
10,17
10,58
9,71
10,35
10,87

8,04
8,70
8,51
9,06
8,43
8,77

7,12
8,06
7,78
7,38
7,01
7,34

6,55
6,31
6,86
7,46
7,55
7,86

Ârednia liczba rewertantów
(LR/1m3)
Sezon jesienny Sezon zimowy
(–S9) (+S9) (–S9) (+S9)
Cz´stochowa
Sosnowiec
Bytom
Dàbrowa Górnicza
Wodzis∏aw Âlàski
Katowice

1462
1675
1737
1606
1702
1783

1211
1300
1275
1348
1264
1309

1429
1595
1545
1475
1409
1467

1162
1125
1211
1304
1318
1363

(–S9) wariant bez aktywacji metabolicznej; (+S9) wariant
z aktywacjà metabolicznà

Analizujàc liczb´ badanych ekstraktów oraz ich
procentowy udzia∏ ze wzgl´du na aktywnoÊç mutagennà stwierdzono, ˝e w ekstraktach pochodzàcych
z sezonu jesiennego w wariancie bez aktywacji metabolicznej 50% badanych ekstraktów stanowi∏y
próby s∏abo mutagenne i 50% silnie mutagenne, natomiast w wariancie +S9 100% stanowi∏y próby silnie mutagenne. W przypadku analizy ekstraktów
pochodzàcych z sezonu zimowego w wariancie –S9
50% stanowi∏y ekstrakty nie mutagenne, 33% s∏abo
mutagenne i 17% stanowi∏y ekstrakty silnie mutagenne. Natomiast w wariancie +S9 wszystkie
(100%) testowane ekstrakty pochodzàce z sezonu zimowego wykazywa∏y w∏aÊciwoÊci silnie mutagenne
(Tab. IV).
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Tabela IV. Udzia∏ procentowy prób mutagennych
i nie mutagennych badanych przy u˝yciu szczepu
Salmonella typhimurium TA 98.

Próba

Sezon jesienny Sezon zimowy
(–S9) (+S9) (–S9) (+S9)
n (%) n (%) n (%) n (%)

niemutagenna
s∏abo mutagenna
silnie mutagenna

0 (0)
0 (0) 3 (50)
0 (0)
3 (50)
0 (0) 2 (33)
0 (0)
3 (50) 6 (100) 1 (17) 6 (100)

(–S9) wariant bez aktywacji metabolicznej; (+S9) wariant
z aktywacjà metabolicznà

Szczep YG 1041 by∏ bardziej skuteczny w wykrywaniu efektu mutagennego py∏owych zanieczyszczeƒ
powietrza, gdzie niezale˝nie od sezonu poboru prób
oraz zastosowanego wariantu testu (–S9) wszystkie
próby (100%) by∏y silnie mutagenne (AM>2). Dla
ekstraktów pochodzàcych z sezonu jesiennego najni˝szà wartoÊç AM odnotowano w Cz´stochowie zarówno w próbach: bez aktywacji (AM = 8,75), jak
i z aktywacjà metabolicznà (AM = 8,04). Natomiast
najwy˝sze wartoÊci AM zosta∏y stwierdzone w Katowicach (AM = 10,87) i w Dàbrowie Górniczej
(AM = 9,06) dla wariantu bez mieszaniny S9. Zastosowanie frakcji mikrosomalnej S9 w przypadku tego
szczepu spowodowa∏o nieznaczny spadek aktywnoÊci mutagennej we wszystkich badanych próbach.
Szczep YG1041 by∏ bardziej efektywny w wariancie
bez aktywacji metabolicznej (–S9) dla ekstraktów pochodzàcych z sezonu jesiennego (Tab. II). Wysokà
aktywnoÊç mutagennà (AM>2) wykaza∏y wszystkie
próby pobrane w sezonie zimowym testowane przy
u˝yciu szczepu YG 1041 w obu badanych wariantach (–S9). Ekstrakty prób pobrane w Sosnowcu wykazywa∏y najwy˝szà aktywnoÊç mutagennà w wariancie bez aktywacji (AM = 8,06) i najni˝szà aktywnoÊç mutagennà w wariancie z aktywacjà
(AM = 6,31). Natomiast najni˝szà wartoÊç AM
w wariancie bez aktywacji zanotowano w Wodzis∏awiu Âlàskim (AM = 7,01). Najwy˝szà AM w wariancie z aktywacjà zanotowano w Katowicach
(AM = 7,86). W przypadku trzech ekstraktów py∏owych zanieczyszczeƒ powietrza pochodzàcych z Cz´stochowy, Sosnowca i Bytomia zastosowanie frakcji
mikrosomalnej S9 spowodowa∏o nieznaczny spadek
aktywnoÊci mutagennej, a w pozosta∏ych ekstraktach
minimalny wzrost aktywnoÊci mutagennej.

Dyskusja
OkreÊlenie rodzaju substancji odpowiedzialnych
za mutagennoÊç powietrza jest niezwykle trudne, ze
wzgl´du na z∏o˝ony sk∏ad chemiczny ekstraktów,
Medycyna Środowiskowa 2007; 10 (2)

który uniemo˝liwia jednoznaczne wykrycie i identyfikacj´ poszczególnych zwiàzków. Analiza mutagennoÊci ekstraktów py∏u zawieszonego zaprezentowana w niniejszej pracy zosta∏a przeprowadzona poprzez badanie biologicznej aktywnoÊci ekstraktów
z wykorzystaniem szczepu Salmonella typhimurium
TA 98 oraz jego pochodnej YG 1041. MutagennoÊç py∏owych zanieczyszczeƒ powietrza zosta∏a
stwierdzona przez wielu autorów badajàcych ekstrakty powietrza za pomocà testu Salmonella zarówno w Polsce, jak i na Êwiecie (13, 15–19). MutagennoÊç ekstraktów powietrza w du˝ej mierze powiàzana jest ze st´˝eniem w atmosferze benzo(a)pirenu, co stwierdzono w badaniach powietrza na
Górnym Âlàsku i we Wroc∏awiu (1, 4, 5, 14–17). Zastosowanie szczepu standardowego TA 98 razem
z jego pochodnà: szczepem YG 1041 w przeprowadzonych badaniach da∏o mo˝liwoÊç analizowania
wyników efektu mutagennego py∏owych zanieczyszczeƒ powietrza pod wzgl´dem zró˝nicowania wra˝liwoÊci oraz mechanizmu dzia∏ania poszczególnych
mutagenów. Wielu naukowców stosuje takie po∏àczenie szczepu standardowego z jego pochodnà
umo˝liwiajàcà wykrywanie nitrowych i aminowych
pochodnych WWA (14, 15, 17, 20). Zastosowanie
dwóch szczepów Salmonella typhimurium w niniejszych badaniach pozwoli∏o na wst´pne rozpoznanie
zwiàzków odpowiedzialnych za efekt mutagenny
py∏ów zawieszonych w powietrzu na terenie aglomeracji Êlàskiej. Dla prób pobranych w sezonie jesiennym zaobserwowano przewag´ mutagenów dzia∏ajàcych poÊrednio. Natomiast za efekt mutagenny
prób pobieranych w sezonie zimowym odpowiedzialne by∏y nitroareny, z których wi´kszoÊç to
zwiàzki dzia∏ajàce bezpoÊrednio.
Brak jest jednolitej metody przedstawiania wyników testu Salmonella. Wielu autorów dokonuje oceny efektu mutagennego pos∏ugujàc si´ liczbà kolonii
rewertantów netto (LR; ró˝nica mi´dzy liczbà rewertantów indukowanych przez badany ekstrakt
i rewertantów spontanicznych) w przeliczeniu na
obj´toÊç powietrza, inni natomiast okreÊlajà aktywnoÊç mutagennà (AM). Przeliczenie wyników na
1 m3 lepiej wyra˝a potencja∏ mutagenny prób powietrza (20).
Wyniki przeprowadzonych badaƒ wykaza∏y, ˝e
aktywacja za pomocà enzymów mikrosomalnych
pochodzàcych z homogenatu wàtroby ssaka powodowa∏a istotny wzrost odpowiedzi mutagennej
szczepu TA 98 w odniesieniu do wszystkich przechowywanych w DMSO ekstraktów, pochodzàcych
z badanych sezonów. Przeprowadzone badania wykaza∏y jednoznacznie, ˝e w strefie klimatu umiarkowanego, zarówno w sezonie jesiennym, jak i zimowym mutagennoÊç py∏u zawieszonego w atmosferze
jest bardzo wysoka. Prawid∏owoÊç takà poza obsza-
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rem Górnego Âlàska zaobserwowano równie˝ we
Wroc∏awiu oraz w uprzemys∏owionych regionach
Republiki Czeskiej, W∏och i Japonii (16, 17, 19, 21,
22). We w∏oskich miastach: Piacenza, Modena i Bolonia liczba rewertantów w sezonie jesiennym by∏a
na podobnym poziomie, jak dla badanych ekstraktów pochodzàcych z Cz´stochowy i Dàbrowy Górniczej. Natomiast w sezonie zimowym ekstrakty powietrza pochodzàce z miast województwa Êlàskiego
wykazywa∏y wy˝szà liczb´ rewertantów ni˝ próby
powietrza pobrane we w∏oskim regionie Emilia-Romagna (19). Du˝o bardziej zanieczyszczonym terenem okaza∏ si´ natomiast przemys∏owy region Japonii, gdzie Êrednia liczba kolonii rewertantów indukowanych przez ekstrakty py∏owych zanieczyszczeƒ
powietrza by∏a trzykrotnie wy˝sza (565LR/m3) ni˝
na terenie badanych szeÊciu miast województwa Êlàskiego (179LR/m3) (22).
Tokiwa i wsp. przedstawili klasyfikacj´ (Tab. V)
terenów pod wzgl´dem liczby kolonii rewertantów
szczepu TA 98 indukowanych przez 1 m3 powietrza
w wariancie z aktywacjà metabolicznà (22).
Tabela V. Klasyfikacja stanu zanieczyszczenia terenu zaproponowana przez Tokiwa i wsp. (22) ze
wzgl´du na liczb´ kolonii rewertantów (LR) dla
szczepu TA 98.
Klasa

LR/m3

Stan zanieczyszczenia terenu

A
B
C
D
E

<2,3
2,4–8,6
8,7–30,2
30,3–115
>115

niezanieczyszczony
s∏abo zanieczyszczony
Êrednio zanieczyszczony
znacznie zanieczyszczony
silnie zanieczyszczony

Zgodnie z zamieszczonà klasyfikacjà (Tab. V)
wszystkie badane ekstrakty niezale˝nie od miejsca
poboru czy sezonu zakwalifikowano do klasy E.
Jest to dowód wskazujàcy na silne zanieczyszczenie
badanego regionu zwiàzkami mutagennymi o dzia∏aniu poÊrednim.
Poziom aktywnoÊci mutagennej wykrywanej
szczepem YG 1041 nie zale˝a∏ od miejsca poboru
próby. We wszystkich badanych ekstraktach zaobserwowano bardzo wysokie wartoÊci LR/1 m3.
Szczep YG 1041 jest bardziej czu∏y w wykrywaniu
mutagenów dzia∏ajàcych bezpoÊrednio (np.
NWWA) nie wymagajàcych aktywacji metabolicznej. Wykrywanie powy˝szych zwiàzków jest bardziej skuteczne dzi´ki plazmidowi pYG233 oraz
zwielokrotnionej kopii genów: nitroreduktazy
i O-acetylotransferazy. Potwierdzajà to wyniki uzyskane przez wielu badaczy w ró˝nych testach zarów-
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no w standardowym teÊcie Amesa, jak i w teÊcie
preinkubacyjnym (13–15, 23). Liczba kolonii rewertantów indukowana przez ekstrakty py∏owych zanieczyszczeƒ przechowywane w DMSO badana
szczepem YG 1041 by∏a ni˝sza w zimie, zw∏aszcza
w wariancie z aktywacjà, co Êwiadczy nie tylko
o iloÊciowych ró˝nicach mi´dzy sezonami grzewczymi, ale równie˝ o zmianach jakoÊciowych mieszaniny mutagennej, jakà jest ekstrakt py∏ów zawieszonych. Jest to dowód na to, ˝e w sk∏adzie ekstraktów
pochodzàcych z tego sezonu znajduje si´ wi´cej nitrowych zwiàzków aromatycznych. Hydroksyloaminy i aminy aromatyczne mogà byç nieobecne, co jest
zgodne z danymi z piÊmiennictwa (23–25).
Zaobserwowany wzrost liczby rewertantów
w wariancie –S9, zarówno w sezonie jesiennym, jak
i zimowym, mo˝e byç spowodowany wymywaniem
z ekstraktów przez dimetylosulfotlenek mutagenów
dzia∏ajàcych bezpoÊrednio. Ekstrakty te, zosta∏y
przygotowane z prób powietrza pobranych w miastach centralnej cz´Êci województwa Êlàskiego, które nale˝à do najbardziej zanieczyszczonych w ca∏ym
regionie. Mo˝na przypuszczaç, i˝ w ekstraktach
tych znalaz∏a si´ wi´ksza iloÊç nitrowych i aminowych pochodnych WWA, co potwierdzi∏y du˝o
wy˝sze wartoÊci AM dla szczepu YG 1041.
Pomimo tego, ˝e na terenie województwa Êlàskiego jakoÊç powietrza atmosferycznego ulega stopniowej poprawie, jest ona nadal niezadowalajàca,
zw∏aszcza w centralnej cz´Êci aglomeracji. Wyst´pujà tu znaczne przekroczenia wartoÊci st´˝eƒ B(a)P,
które na wielu stanowiskach pomiarowych wielokrotnie przekraczajà wartoÊci najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ. Uzyskane wyniki przedstawione
w tej pracy oraz wyniki uzyskane przez innych badaczy wskazujà na du˝e nara˝enie mieszkaƒców
ró˝nych miast w kraju i na Êwiecie na substancje
mutagenne i kancerogenne. Mieszkaƒcy centrum
konurbacji Êlàskiej sà bardziej nara˝eni na dzia∏anie
genotoksyczne zanieczyszczeƒ zaadsorbowanych na
pyle zawieszonym, podobnie jak mieszkaƒcy du˝ych miast we W∏oszech czy centrum Wroc∏awia,
gdzie prowadzono badania efektu mutagennego (1,
3, 5, 14–16, 19). Ze wzgl´du na du˝e nara˝enie na
czynniki Êrodowiskowe nale˝y zwróciç wi´kszà
uwag´ na wprowadzenie do monitoringu Êrodowiska badaƒ genotoksycznoÊci py∏owych zanieczyszczeƒ powietrza, co mo˝e stanowiç podstaw´ do szacowania ryzyka zachorowalnoÊci na choroby nowotworowe.

Wnioski
1. Ekstrakty py∏owych zanieczyszczeƒ powietrza testowane za pomocà testu Salmonella przy u˝yciu
szczepu TA 98 i jego pochodnej szczepu YG
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1041, charakteryzowa∏ wysoki poziom efektu
mutagennego oraz wysoka Êrednia liczba rewertantów netto w 1 m3.
2. Wyniki testu Salmonella przy u˝yciu szczepu TA
98 badanych ekstraktów pochodzàcych z sezonu
jesiennego i zimowego wykaza∏y, ˝e efekt mutagenny wywo∏ujà g∏ównie zwiàzki o dzia∏aniu poÊrednim, wymagajàce tzw. aktywacji metabolicznej.
3. Dla ekstraktów z sezonu jesiennego stwierdzono,
i˝ szczep YG 1041 jest dobrym indykatorem
efektu mutagennego powodowanego przez zawarte w pyle zawieszonym zwiàzki dzia∏ajàce
bezpoÊrednio (niewymagajàce aktywacji metabolicznej).
4. Test Salmonella jest miarodajnym i efektywnym
testem, który mo˝e byç wykorzystywany w badaniach monitoringu jakoÊci powietrza atmosferycznego.
Wyniki zaprezentowanej pracy zosta∏y uzyskane
w oparciu o materia∏ badawczy b´dàcy w∏asnoÊcià
Zak∏adu Toksykologii Genetycznej, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Ârodowiskowego w Sosnowcu.
Przedstawione wyniki stanowià cz´Êç pracy in˝ynierskiej wykonanej na Wydziale In˝ynierii i Ochrony
Ârodowiska, Politechniki Cz´stochowskiej.
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