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I den biologiska monitoreringen av människans utsättning för genotoxiska faktorer i arbets-

och levnadsmiljön, har analys av mik¡oklirnor i blodets perifera lymfocyter, såirskilt under

de senaste åren, blivit mer allmän. I motsats till övriga cytogenetiska metoder använder

man sig i mikrokärnmetoden av interfasceller vilka är lättare och mindre arbetsdryga att

analysera än metafaser. Mik¡okärnmetoden erbjuder dessutom i kombination med CREST

färgning eller in.çiru hybridisering, i princip, möjligheten att s¿i¡skilja utsättning för både

aneugena och klastogena ämnen. Genom att kombinera mikrokirnmetoden med en nyligen

inrroducerad cytogenetisk fiirgningsmetod, nämligen MAC- (Morphology, Antibody,

Chromosomes) metoden, är det möjligt att med hjälp av monoklonala antikroppar karak-

terisera lymfocytpopulationernas immunologiska fenotyp och samtidigt analysera cellens

karyotyp och morfologi.

Tobaksrökning har i flera epidemiologiska undersökningar visat sig utgöra en allvarlig risk

för hâlsan. I tobaksröken har man funnit en mängd karcinogena och mutagena ämnen.

Förhöjda nivåer av kromosomaberrationer och syster k¡omatid utbyte har konstaterats hos

rökare medan motstridiga resultat förekommer när det gäller att hos rökare påvisa högre

mikrokärnfrekvenser. Med MAC metoden har man d¿iremot kunnat visa att de olika

lymfocytsubpopulationerna skiljer sig från varandra när det gäller sensitivitet för tobaks-

rok. Förhöjó mikrokärnfrekvens har. konstaterats i rökares 1 sulcvt och B lymfocyter.

Avsikten med detta arbete var att analysera mik¡ok¿irnfrekvensen i de olika lymfocyt-

subpopulationerna genom att immunologiskt identifiera cellerna med MAC metoden. I
arbetet undersöktes T *u/'v', 1' herPer och B lymfocyter i 10 rökares respektive 12 icke

rökares lymfocyter. Analysen insk¡änktes till binukleära lymfocyter, dvs. lymfocyter vilka

genom tillsatts av cytochalasin B blockerats efter första celldelningen in vitro.

Tobaksrökarna hade en signifikant större risk for förekomst av mikrokärnor i 1 sup/cvt

j¿imfört med icke rökarna, särskilt då försökspersonernas ålder standardiserades. Bland T
herRer o.6 B lymfocyterna upptäcktes däremot inte en högre mikrokärnfrekvens hos tobaks-

rökarna. Ifall T'uo'"t'lymfocytpopulationen verkligen utgör en mera sensitiv population för

tobaksrökens genotoxiska inverkan kunde man i fortsättningen n¿ir det gäller mik¡o-

kärnmetoden fokusera analysen endast på den sensitivare populationen.
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