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Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,

Jakkolwiek szkodliwość działania promieniowania jonizującego dla organizmów

żywych znana była już od początku naszego stulecia, dopiero wybuchy bomb atomowych w

Hiroszimie i Nagasaki utrwaliły w świadomości społecznej przerażający obraz „promieni

śmierci". Możemy mieć nadzieję, że eksplozje nuklearne były w historii ludzkości epizodem,

który się nie powtórzy, jednakże trzeba pamiętać, że wszystko co żywe na naszej planecie

poddawane jest nieustannemu działaniu promieniowania jonizującego, oczywiście w znacznie

niższych dawkach niż te, na jakie narażonym jest się w obszarze wybuchu jądrowego. Trudno

zatem przecenić wagę rozumienia mechanizmów działania promieniowania na organizmy

żywe.

Zacznijmy od skutków działania wysokich dawek, takich, na jakie w warunkach

naturalnych nie jesteśmy narażeni. Miarą dawki jest Gy (Grey), czyli ilość energii pochłoniętej

przez daną masę (1 Gy = J / kg). Śmierć napromieniowanego zwierzęcia (lub człowieka)

następuje w sposób zależny od dawki promieniowania. Na przykład takie zwierzę

doświadczalne jak mysz lub chomik, które otrzyma ponad 100 Gy, umrze w ciągu kilku minut

- kilkudziesięciu godzin w skutek uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Po dawce 10 -

100 Gy śmierć nastąpi w ciągu 3 - 5 dni i będzie wynikiem uszkodzeń nabłonka wyściełającego

przewód pokarmowy. Dawki 2 -10 Gy powodują t. zw. „śmierć szpikową" po 10 - 30 dniach,

natomiast mniejsze niż 2 Gy - skrócenie życia o kilka tygodni.

Inne ssaki, także naczelne i człowiek, umierają po napromienieniu z podobnymi

objawami, zależnymi od wielkości dawki. Uszkodzenie centralnego układu nerwowego

objawia się nadpobudliwością, atakami podobnymi do epilepsji i śpiączką. Inne objawy, to

niezdolność do koordynacji ruchów, apatia. Poprzedzają one nieodwracalnie śmierć; leczenie

może być tylko objawowe, łagodzące. Zmian zachodzących w komórkach nerwowych nie

umiemy odwracać; wiadomo że polegają one na nierównowadze jonowej i wodnej, zwłaszcza

w obrębie mózgu, i to powoduje zaburzenia czynnościowe.

Zespół jelitowy jest przyczyną śmierci popromiennej po napromienieniu dawką

przypadającą na zakres średni (10 - 100 Gy). Obiektem zniszczenia jest w tym przypadku
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warstwa nabłonka wyściełająca jelito cienkie. W tym odcinku przewodu pokarmowego

odbywa się wchłanianie produktów trawienia pokarmu; powierzchnia jelita pokryta jest

drobnymi wypustkami, kosmkami, które znacznie zwiększają powierzchnię jelita. U podstawy

każdego kosmka jest t. zw. krypta, wypełnona często dzielącymi się komórkami różnicującymi

się i przesuwającymi w górę kosmka; przejmują one funkcje obumierających i złuszczających

się komórek ze szczytu kosmka. Zadaniem komórek kosmków jest pobieranie wody i

składników pokarmowych ze światła jelita.

kierunek
migracji
komórek

światło jelita
kos mak

czynności związane
z wchłanianiem

Rys. 1. Schematyczny przekrój jelita cienkiego.

Napromienienie powoduje, że komórki krypt przestają się dzielić, zaś część z nich

ginie. Nie następuje zatem odnowienie nabłonka wyściełającego jelito i dlatego w ciągu kilku

dni następuje brak łaknienia, wymioty, biegunka i śmierć w wyniku utraty wody i elektrolitów

oraz zakażenia bakteryjnego. Jeśli uszkodzenia krypt nie są zbyt rozległe, to zwierzę można

utrzymać przy życiu podając antybiotyki, które zabijają florę bakteryjną jelit i zapobiegają

zakażeniu. Konieczne jest przy tym uzupełnienie wlewami dożylnymi utraconej wody,

elektrolitów i substancji odżywczych. Po kilkudziesięciu godzinach od chwili napromienienia

komórki krypt zaczynają się dzielić i w końcu następuje odnowienie nabłonka jelitowego.

Jeśli jednak uda się utrzymać zwierzę przy życiu przez ten krytyczny okres, nie oznacza

to, że jest ono uratowane przed śmiercią. W tym samym bowiem czasie objawia się

uszkodzenie innej grupy komórek, a mianowicie komórek krwiotwórczych w szpiku kostnym.

Równocześnie z objawami zespołu jelitowego obserwuje się zmiany w liczebności komórek

krwi. Zmiana ta - jeśli zwierzę przeżyje - pogłębia się i zwykle w ciągu najpóźniej miesiąca

następuje „śmierć szpikowa".
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Krążące we krwi obwodowej komórki mają różny czas życia: u myszy na przykład

erytrocyt (krwinka czerwona) ginie po 60 dniach, trombocyt (płytka) - po 10 dniach, zaś okres

połowicznego życia granulocyta wynosi 6 godzin. Wszystkie komórki krwi po pewnym czasie

ulegają wymianie na nowe, pochodzące z dzielących się i różniących komórek macierzystych

zawartych w szpiku kostnym. Po napromienieniu komórki macierzyste przestają się dzielić a

część z nich ginie. Zatem komórki krwi obwodowej nie są odnawiane. Najpierw spada liczba

limfocytów i granulocytów (komórek zwalczających infekcje bakteryjne) później trombocytów

(komórek zapewniających wytworzenie skrzepu) i erytrocytów (przenoszących utlenioną

hemoglobinę, czyli odpowiadających za dostarczenie tlenu do tkanek). Objawy, jakie

obserwuje się u napromienionego zwierzęcia odpowiadają zaburzeniom funkcji tych komórek:

są to infekcje, krwotoki i anemia.

W przypadku „śmierci szpikowej" możliwy jest ratunek. Leczenie polega na

przeszczepieniu komórek szpiku od zgodnego antygenowo dawcy (tak, aby przeszczepione

„obce" komórki nie spowodowały wytworzenia przeciwciał i odrzucenia przeszczepu).
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Rys. 2. Schemat zależności form choroby popromiennej od wielkości

dawki u myszy (Cronkite i Fliedner 1972).

Opisany przebieg poszczególnych zespołów choroby popromiennej (w formie

schematycznej przedstawiony na rys. 2) badany był na zwierzętach. Historia dostarczyła okazji

sprawdzenia, w jaki sposób choroba przebiega u ludzi. Ponadto, ponad 100 wypadków z
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promieniowaniem, jakie zaszły w zakładach przemysłowych, laboratoriach i szpitalach było

okazją do wypracowania sposobów leczenia. Około 85 % ofiar tych wypadków udało się

uratować. Leczenie jest jednak skomplikowane, wymaga nowoczesnego wyposażenia, lekarzy

o wyspecjalizowanych umiejętnościach i napewno nie jest możliwe - zwłaszcza w uboższych

krajach - na skalę masową w przypadku wojny nuklearnej. Wyniki wieloletnich badań

wskazują, że nie ma i nie może być cudownej pigułki, która uzdrowi napromienionego

człowieka, ponieważ żaden środek chemiczny nie odwróci całkowicie popromiennego

uszkodzenia cząsteczek, od których zależy prawidłowe funkcjonowanie komórek, tkanek, a

wreszcie całego organizmu. Będzie o tym mowa w dalszej części tego tekstu.

Przeżycie kilku miesięcy po napromienieniu w przypadku człowieka, lub 4 tygodni w

przypadku myszy oznacza przeżycie okresu grożącego „śmiercią szpikową", nie oznacza

jednak, że napromienienie nie pozostawiło żadnych szkodliwych następstw. Następstwa te

określane są jako późne skutki promieniowania w odróżnieniu od wczesnych, omówionych

powyżej. Zauważmy, że wczesne skutki są zazwyczaj spowodowane uszkodzeniem komórek

dzielących się często (nabłonkowych, krwiotwórczych). Późne skutki są natomiast najczęściej

wynikiem uszkodzenia komórek dzielących się rzadko lub nie dzielących się.

Do późnych skutków zaliczamy przyśpieszenie zmętnienia soczewki oka, zmiany

skórne (utrata elastyczności, brak funkcji gruczołów potowych, zwłóknienia, utrudnione

gojenie ran) oraz zwłóknienia tkanki łącznej, zwłaszcza w płucach.

Innym późno objawiającym się następstwem napromienienia są nowotwory.

Opóźnienie w ich pojawianiu się może u człowieka wynosić 30-40 lat, zaś między ekspozycją

na promieniowanie a wystąpieniem nowotworu nie obserwuje się żadnych zmian w wyglądzie i

czynności tkanki. Nowotwór zwykle pojawia się w tkance napromienionej, lecz nieraz

indukcja nowotworu przez promieniowanie zachodzi pośrednio. Na przykład u myszy

pewnego szczepu można wyciąć grasicę, napromienić zwierzę i wszczepić mu grasicę z myszy

nienapromienionej. Mimo, że grasica była nie uszkodzona przez promieniowanie - rozwija się

nowotwór grasicy.
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Rys. 3. Zależność częstości występowania nowotworów od dawki

(Fritz-Niggli, 1991).

Kancerogeneza popromienna (czyli rozwijanie się nowotworów pod wpływem

napromieniowania) jest przedmiotem zarówno badań prowadzonych na zwierzętach

doświadczalnych jak i analizy danych epidemiologicznych u ludzi Teoretycznie rozważa się S

możliwych zależności między wielkością dawki promieniowania a częstością indukcji

nowotworów (rys. 3).

Spór na temat, która z tych krzywych jest prawdziwa trwa od lat i każda ze stron

pozostaje przy swoich racjach. Oficjalnie przyjęto zależność liniowo - kwadratową (normy

UNSCEAR czyli Komitetu Naukowego ONZ do spraw Skutków Promieniowania

Atomowego) zakładając, że żadna nawet najniższa dawka nie jest bezpieczna. Stanowisko to

podyktowane jest raczej ostrożnością niż jednomyślnym przekonaniem co do przesłanek

teoretycznych, na podstawie których zależność taką przyjęto.

Szczegółowe omówienie kancerogenezy popromiennej wykracza poza ramy tego

opracowania. Pewne pojęcie o złożoności zjawiska może dać lista czynników wpływających

na przebieg krzywej częstości indukcji. Są to:

• sposób napromienienia (miejscowo lub na całe ciało, ze źródeł zewnętrznych lub

wewnętrznych, dawki pojedyncze lub podzielone na kilka mniejszych, wydłużanie czasu

napromieniania przy zachowaniu tej samej wielkości dawki, czyli zmniejszanie mocy dawki)

• rodzaj promieniowania (wysokie czy niskie LET - liniowe przenoszenie energii)
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• czynniki biologiczne (wiek, rodzaj eksponowanej tkanki, płeć, aktywność gruczołów

wydzielania wewnętrznego, stan układu immunologicznego, cechy genetyczne, częstość

spontanicznej indukcji badanego nowotworu, zdolność organizmu do odnowy,

oddziaływania z innymi czynnikami uszkadzającymi - chemicznymi, fizycznymi lub

biologicznymi, np. wirusami).

Zbadanie zależności między otrzymaną dawką promieniowania a indukcją

nowotworów u ludzi było możliwe wobec istnienia kilku grup narażenia. Grupy te tworzą m.

in. ludzie, którzy przeżyli wybuchy bomb atomowych, pacjenci leczeni promieniowaniem X na

artretyczne zesztywnienie kręgosłupa (choroba Bechterewa) lub wielokrotnie prześwietlani w

celach diagnostycznych, górnicy z kopalni uranu, radiolodzy, inne grupy pracowników

przemysłowych stykających się z promieniowaniem, ludzie mieszkających w okolicach, gdzie

promieniowanie ze źródeł naturalnychjest wyjątkowo wysokie.

Najlepiej udokumentowana w tych grupach narażenia jest zapadalność na białaczkę,

raka tarczycy, piersi, płuc i kości. Międzynarodowy Komitet Ochrony Radiologicznej (ICRP)

podał ocenę częstości śmierci w wyniku zachorowania na różne typy nowotworów na

jednostkę równoważnika dawki (1 Sv). Dane te są zebrane w tabeli 2.

Tabela 1. Liczba zgonów na nowotwory wywołane przez promieniowanie

jonizujące. (ICRP 1985)

Nowotwór Częstość zgonów na 1 Sv/106 osób

Białaczka

Nowotwór piersi

Nowotwór płuc

Nowotwór kości

Nowotwór tarczycy

Inne

2000

2500

2000

500

500

5000

Całkowite narażenie 12500
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Pomimo zbierania danych o zapadalności na nowotwory wśród ludzi narażonych na

promieniowanie nasza wiedza o indukcji nowotworowej u człowieka jest bardzo niepełna.

Często, z braku danych, kierujemy się dowolnie założoną analogią między zwierzęciem

doświadczalnym a człowiekiem.

Dotychczas omawialiśmy następstwa napromienienia jonizującego obserwowane na

poziomie tkanek lub całych organizmów. Na następstwa te składają się zmiany zachodzące w

poszczególnych uszkodzonych komórkach. Ich analiza w warunkach laboratoryjnych jest dość

prosta, co pozwala na wniknięcie w mechanizmy skutków biologicznych promieniowania.

Promieniowaniem jonizującym można zabić komórkę bakteryjną, roślinną lub

zwierzęcą, z tym większym prawdopodobieństwem, im wyższą zastosujemy dawkę

promieniowania. W przypadku komórek zwierzęcych mamy do czynienia z 2 rodzajami

komórkowej śmierci popromiennej, zwanymi śmiercią reprodukcyjną (mitotyczną) i

interfazalną. Zrozumienie tych terminów wymaga poznania przez jakie fazy rozwoju

przechodzi pojedyncza komórka, zanim podzieli się na 2 komórki potomne. Rys. 4

przedstawia schemat cyklu komórkowego.

Komórki dzielące się przechodzą wielokrotnie przez wszystkie fazy tego cyklu, zaś gdy

się zróżnicują, zatrzymują się w fazie Go i opuszczają ją w wyjątkowych okolicznościach, lub

pozostają w niej na stałe, pełniąc wyspecjalizowane funkcje. Przykładem komórki często

dzielącej się może być komórka macierzysta szpiku, zaś wyspecjalizowanej, w fazie Go -

limfocyt. W czasie przechodzenia komórki przez cykl następuje podwojenie zawartości

materiału genetycznego, tj. kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), w którym zapisana jest

cała informacja potrzebna do funkcjonowania komórki, jej przeszłość i jej przyszłe losy. Faza

syntezy DNA nazwana jest fazą S; po niej następuje przerwa (G2) wykorzystana na

przygotowanie się komórki do kondensacji chromatyny (DNA i skompleksowanych z nim

białek). W czasie mitozy następuje kondensacja polegająca na takim zwinięciu i skręceniu

długich i cienkich włókien chromatyny, że stają się one widoczne w mikroskopie świetlnym

tworząc struktury zwane chromosomami. Będzie o nich jeszcze mowa w dalszej części tego

opracowania.
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Rys. 4. Schemat cyklu komórkowego.

Wszystkie komórki (z wyjątkiem gamet, czyli plemnika i komórki jajowej) zawierają po

2 zestawy chromosomów; każda komórka potomna otrzymuje 1 zestaw. Po podziale

mitotycznym następuje okres przerwy (Gi), wykorzystany przez komórkę m. in. do

dekondensacji chromatyny i przygotowania do nowej fazy S, w czasie której zajdzie

podwojenie zawartości DNA.

Komórki „obiegające" cykl komórkowy dochodzą po napromienieniu do fazy (h, w

której są zatrzymane przez czas proporcjonalny do wielkości dawki promieniowania i

indywidualnej wrażliwości. Potem przechodzą przez mitozę, w wyniku której dzielą się na 2

komórki potomne. Śmierć może nastąpić już w czasie tej pierwszej mitozy po napromienieniu,

jednak bardzo często komórki potomne przechodzą jeszcze 1, 2 lub 3 następne cykle

komórkowe, zakończone podziałami, pozornie nie różniąc się od komórek

nienapromienionych. Ten rodzaj śmierci, związanej z przejściem przez mitozę, nazywamy

śmiercią mitotyczną lub reprodukcyjną, tj. związaną z rozmnażaniem. Jest ona w istocie utratą

zdolności nieograniczonego namnażania się; może się zdarzyć, że komórki są niezmienione

morfologicznie i czynne metabolicznie (tj. zachodzi w nich przemiana materii), a zatem w

sensie potocznym - żywe, jednak z punktu widzenia zdolności reprodukcyjnej są martwe.

Definicję tę objaśnia bardzo dobrze doświadczenie, w którym szczurom napromieniano

wątrobę. Nie obserwowano żadnych zaburzeń czynnościowych aż do śmierci, która nastąpiła

w tej grupie zwierząt w podobnym czasie, co w grupie kontrolnej. U części napromienionych

zwierząt zmuszono jednak komórki wątroby do podziałów; zachodzi to po wycięciu części
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wątroby co wywołuje podziały mitotyczne w pozostałej części narządu i w rezultacie - jego

regenerację. Dopiero w takiej sytuacji uszkodzenie przez promieniowanie ujawniało się - część

komórek nie była zdolna do prawidłowych podziałów i ginęła.

Doświadczenie to ilustruje także znaną w radiobiologii regułę, mówiącą, że komórki

nie dzielące się (w fazie Go) są oporniejsze na promieniowanie niż komórki dzielące się, po

prostu dlatego, że uszkodzenie przez promieniowanie może pozostać w stanie utajonym, nie

zaburzając funkcji komórek w fazie Go, natomiast ujawniając się po przejściu komórki przez

mitozę prowadzi do śmierci w pierwszym, drugim lub trzecim pokoleniu komórkowym. W

świetle tej reguły zrozumiały staje się też przebieg choroby popromiennej zależnej przede

wszystkim od uszkodzeń dzielących się komórek szpiku i nabłonka jelitowego.

Śmierć interfazalna komórek następuje w dowolnej części cyklu, między jedną a drugą

mitozą, t. j . w interfazie. Śmierć zachodzi w ciągu kilku - kilkudziesięciu godzin po

napromienieniu. Śmierć interfazalna może nastąpić w dwojaki sposób: jako śmierć

apoptotyczna lub nekrotyczna. Mechanizmy apoptozy są obecnie tematem bardzo

intensywnych badań. W odróżnieniu bowiem od innych form umierania, apoptotoza jest

"aktywną" formą śmierci, czyli formą samobójstwa. Uszkodzone komórki "włączają" szereg

białek, które ją w chrakterystyczny sposób zabijają. Komórka skierowana na drogę apoptozy

początkowo kurczy się, następnie na jej powierzchni pojawiają się pęcherzyki, zaś chromatyna

ulega kondensacji i fragmentacji. Wkrótce potem cała komórka pęka, a jej fragmenty są szybko

trawione przez sąsiadujące komórki. Śmierć nekrotyczna następuje wówczas, gdy komórki

zostają bardzo poważnie uszkodzone wysokimi dawkami promieniowania. W odróżnieniu od

apoptozy nekroza następuje na skutek utraty przez komórkę zdolności do zachowania

równowagi wodno-elektrolitowej; woda i jony normalnie wypompowywane na zewnątrz,

wnikają do jej wnętrza powodując pęknięcie komórki.

Na ogół niskie dawki promieniowania (od ułamków Gy do 30 Gy) powodują śmierć

reprodukcyjną lub apoptotyczna. Nie wszystkie komórki posiadają zdolność do apoptozy.

Komórkami szczególnie podatnymi na apoptozę są komórki grasicy - tymocyty. Wyższe dawki

promieniowania powodują śmierć nekrotyczną wszystkich typów komórek.

Komórki zwierzęce w hodowli mają zwykle właściwości przyczepiania się do dna

szklanego lub plastykowego naczynia z pożywką. Jeśli rzadką zawiesinę pojedynczych

komórek wprowadzimy do naczynia, to po kilkudziesięciu minutach prawie wszystkie

przyczepią się do dna, zaś w ciągu następnych kilkunastu dni, w wyniku podziałów wytworzą

widoczne gołym okiem kolonie; każda z nich składa się z potomstwa jednej komórki.
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Procedura taka nazywa się klonowaniem. Stosując ją, możemy ocenić ilościowo wpływ

promieniowania na populację komórkową: obliczamy jaka część populacji zachowała po

napromienieniu zdolność do namnażania się, to jest zdolność do wytworzenia kolonii

zawierających co najmniej 50 komórek po czasie odpowiadającym 5 - 6 podziałom

komórkowym. Ta część populacji jest częścią przeżywającą.

Stosując w opisanej procedurze różne dawki promieniowania i różne liczby komórek

poddawanych napromienieniu obliczmy ułamki przeżywalności i wykreślamy ich wartości w

funkcji dawki otrzymując krzywą przeżywalności.

Krzywe przeżywalności mają różne kształty w przypadku różnych typów komórek

zwierzęcych o odmiennej wrażliwości na promieniowanie. Logarytm ułamka przeżywalności

najwrażliwszych komórek spada liniowo ze wzrostem dawki (krzywa A - rys. 5 ) . Najczęściej

jednak krzywa ma przebieg składjący się z części quasi - progowej i prostoliniowej (krzywa B).

£ 37 -

Dawka (Gy)

Rys. 5. Dwie typowe krzywe przeżywalności komórek ssaczych.

Podobnie jak w przypadku częstości indukcji nowotworów przez promieniowanie

jonizujące istnieje spór o przebieg progowej części krzywej przeżywalności: czy jest ona

równoległa do osi odciętych, czy też nieco nachylona? Dane doświadczalne pasują w

większości do krzywych z częścią quasi - progową.

Przyjętą miarą promieniowrażliwości komórek jest średnia dawka letalna (Do), t. j .

dawka zmniejszająca przeżywalność 0,37 raza (rys. 5).
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O promieniowrażliwości informuje także wartość dawki quasi - progowej (Dq). Im jest

ona większa, tym mniej wrażliwe są komórki na niskie dawki promieniowania (rys. 5). Dla

większości typów komórek dzielących się średnia dawka letalna wynosi około 2 Gy, zaś dla

szczególnie promieniowrażliwych - około 0.5 -1.0 Gy.

Wspomnieliśmy już przedtem o szczególnej promieniowrażliwości komórek dzielących

się. Ich cechami wyróżniającymi się są synteza DNA i jego podział między komórki potomne.

Niezbyt odległe są czasy kiedy poszukiwania wyjaśnienia, na czym polega dziedziczenie cech

wydały się równie bezskuteczne, jak zgłębianie tajemnicy kamienia filozoficznego przez

alchemików. Dziś każdy uczeń wie, że cechy dziedziczne komórki zapisane są w DNA, bardzo

długich cząsteczkach - polimerach złożonych z podjednostek nukleotydów w ściśle określonej

kolejności. Wyprostowana podwójna nić DNA wydobyta z jednej komórki człowieka jest

długości 2,36 m. Zatem aby zmieścić się w jądrze komórki o średnicy ok. 10 |j,m, DNA musi

być w odpowiedni sposób zwinięty. Wyobraźmy sobie konieczność zmieszczenia wewnątrz

piłki o średnicy 25 cm cieniutkiej nitki (grubości 0,1 mm) o długości 100 km, a potem jej

podwojenia i rozdzielenia nici „potomnych" bez ich porwania i pomyłek. Takie zadania musi

spełnić żywa komórka - na odpowiednio mniejszą skalę.

W komórce interfazalnej zwoje DNA są na tyle luźne, że nie tworzą struktur

widocznych w mikroskopie świetlnym, natomiast DNA w stanie maksymalnie zwiniętym

(skondensowanym) można zobaczyć pod mikroskopem w komórkach dzielących się: tworzy

wówczas chromosomy, których kształt i liczba są charakterystyczne dla poszczególnych

gatunków roślinnych i zwierzęcych.

Okazało się, że napromienione komórki wyglądają w momencie podziału inaczej niż

kontrolne: zmienia się kształt ich chromosomów, oderwane fragmenty, twory rozgałęzione i

koliste. Anomalie te otrzymały nazwę aberracji chromosomowych. Ich przykłady pokazano na

rys. 6. Analiza częstości pojawiania się aberracji doprowadziła do wniosku, że zmiany w

chromosomach mogą być precyzyjnym miernikiem uszkodzenia popromiennego komórek

dzielących się. Jest to obecnie najlepszy z poznanych dozymetrów biologicznych. Na przykład

po wypadku radiacyjnym, gdy nie mamy wskazówek co do dawki otrzymanej przez

napromienionego człowieka, możemy w dużym prawdopodobieństwem określić ją na

podstawie analizy aberracji w limfocytach krwi obwodowej pobudzonych do podziału w

probówce za pomocą białka z grupy lektyn. Analiza jest żmudna i wymaga wyćwiczonego

oka, pozwala jednak ocenić dawkę promieniowania, a zatem i zagrożenie zdrowia ofiary

wypadku.
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popromienne
uszkodzenie wyjściowe

w dwóch chromosomach

centromer

Ol

obraz widoczny w mitozie

translokacja fragmenty
acentryczne

dicentryk

Rys. 6. Schemat powstawania niektórych aberracji chromosomowych

typu wymiennego.

Chromosomy zbudowane są z DNA oraz kilkudziesięciu rodzajów białek. Nasuwa się

pytanie, które ze składników są uszkodzone przez promieniowanie w sposób istotny dla

przeżycia komórki. Radiobiologia daje na to pytanie jednoznaczną odpowiedź: składnikiem

tym jest DNA. Po napromienieniu następuje przerwanie jednej lub obu jego nici w wielu

miejscach. Uszkodzeniu ulegają także podjednostki składowe, zasady azotowe

Komórki są przygotowane do naprawy takich uszkodzeń DNA: dysponują one

zestawem enzymów naprawczych, które czuwają nad prawidłowym stanem materiału

genetycznego komórki. Olbrzymie, zwłaszcza w stosunku do wymiarów komórek, cząsteczki

DNA ulegają uszkodzeniom, tak jak ubranie w czasie noszenia przeciera się na łokciach i

kolanach. Najczęściej następuje odszczepienie zasad azotowych: w ciągu 1 godziny w 37°C

powstaje w 1 komórce około 500 takich uszkodzeń. Dochodzą do tego uszkodzenia różnego
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rodzaju spowodowane przez czynniki fizyczne i chemiczne środowiska. Enzymy naprawcze

pracują bezustannie.

Nie wszystkie komórki potrafią całkowicie i bezbłędnie naprawić uszkodzenia, zatem

nie wszystkie wolne są potem od aberracji chromosomowych i zdolne do nieograniczonego

namnażania po napromienieniu. Wsółzaleźność między liczbą uszkodzeń początkowych, ich

naprawą, częstością i rodzajem aberracji chromosomowych i przeżywalnością są jeszcze ciągle

przedmiotem badań, jednak związki przyczynowe wydają się bezsporne. Na przykład

zakłócając procesy naprawy za pomocą związków hamujących aktywność procesów

naprawczych powodujemy wzrost częstości aberracji chromosomowych. Znajduje to z kolei

odbicie w obniżonej przeżywalności komórek.

Poszukiwanie sposobów wpływania na naprawę DNA i modyfikowanie w ten sposób

przeżywalności komórkowej jest jednym z najważniejszych zadań radiobiołogii. Celem jest nie

tylko ochrona radiologiczna, ważna zwłaszcza ze względu na rozwój energetyki jądrowej.

Radioterapia - jeden z głównych sposobów leczenia nowotworów - wymaga ochrony tkanek

prawidłowych i jak najskuteczniejszego uczulenia na promieniowanie komórek

nowotworowych.

Wprowadzając do komórek substancje chemiczne, zmienając ciśnienie cząstkowe tlenu

lub temperaturę uzyskujemy zmiany przeżywalności w skutek modyfikowania uszkodzeń DNA

lub ich naprawy. Nie jesteśmy jednak w stanie doprowadzić do całkowitej i bezbłędnej

naprawy DNA w każdej napromienionej komórce. Ogromnie złożona budowa DNA, jego

wymiary oraz fakt, że w komórce jest ograniczona liczba jego kopii powodują, że nie

naprawione uszkodzenie może za sobą pociągnąć nieodwracalne skutki obserwowane na

poziomie komórkowym. Sprawne i aktywne enzymy naprawcze ze względów przestrzennych

nie docierają do niektórych uszkodzeń, umiejscowionych w szczególnie niedostępnych

obszarach chromosomów. Ponadto enzymy te nie są bezwzględnie bezbłędne; naprawa może

także dokonać się bez wiernego odtworzenia pierwotnego stanu cząsteczki, jeśli brak jest

wzorca do naprawy (nie uszkodzonej nici dopełniającej). Możliwość naprawy uszkodzonej nici

według wzorca, jaką stanowi nić dopełniająca decyduje o tym, czy uszkodzenie zniknie bez

śladu, czy pozostawi następstwa.

Błędna naprawa to zjawisko niepożądane z punktu widzenia ochrony radiologicznej,

ale pomyślne dla homo sapiens jako gatunku. Gdyby wszystkie zmiany w materiale

genetycznym były korygowane przez enzymy naprawcze - kto wie jak powolny byłby postęp

ewolucyjny. Oznacza to jednak, że skutki uszkodzeń na poziomie cząsteczkowym nie dadzą
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się usunąć całkowicie; doprowadza to do trwałych uszkodzeń części komórek poddanych

napromienieniu, co z kolei znajduje odbicie na poziomie organizmu jako całości.

Z powyższego omówienia wynika, że ostre napromienienie powoduje zwielokrotnienie

procesów zachodzących normalnie w komórce poddanej działaniu różnorodnych bodźców

środowiskowych, do których należy także promieniowanie o niskiej mocy dawki pochodzące

ze źródeł naturalnych. Zbadanie typów uszkodzeń DNA, ich naprawy oraz mechanizmów

zmian dziedzicznych należy do najważniejszych osiągnięć współczesnej radiobiologii.

Piśmiennictwo

1. Cronkite, E.P., Th. M. Fliedner, The radiation syndromes. W: Handbuch der

Medizinischen Radiologie, Band II, Strahlenbiologie. Wydawcy: O. Hug, A.

Zuppinger, Springer Verlag, Berlin, 1972.

2. Fritz-Niggli, H. Strahlengef&hrdung / Strahlenschutz. Ein Leitfaden for die Praxis.

Verlag Hans Huber, Bern, Stuttgart, Toronto, 1991.

3. ICRP 1985, Publication No. 45: Radiation Protection. Quantitative Bases for

Developing an Unified Index of Harm. Pergamon Press, Oxford, New York, 1985.

H/14


